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ABSTRACT
Trust and reputation are connected. Depending on a per-
son’s reputation, a relying party can decide whether to trust
in the person or not. With the advances of technology and
the internet, those concepts were also adopted in virtual
communities. The purpose of this work is to create a model
for computing reputation based on qualitative and quanti-
tative data from the user’s interaction in a social network.
To achieve this objective is defined a modification of the
Google PageRank algorithm to obtain a list of users ordered
by their degree of reputation.

RESUMO
Confiança e reputação estão ligadas, pois dependendo da
reputação de uma pessoa, outra pode decidir se confia nela
ou não. Com o avanço da tecnologia e da internet, esses con-
ceitos também são adotados nas comunidades online. O ob-
jetivo do presente trabalho consiste na criação de um modelo
para o cálculo de reputação, baseado em dados qualitativos
e quantitativos provenientes da interação dos participantes
em uma rede social. Para atingir esse objetivo é definida
uma modificação do algoritmo PageRank usado pelo Google
para obter uma ordenação dos usuários a partir de suas in-
terações.
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1. INTRODUÇÃO
A interação em um grupo de pessoas com interesses co-

muns e que pertencem e interagem em uma rede social es-
pećıfica leva ao surgimento de novo conhecimento por meio
da colaboração, mas tal e como é no mundo real, a confiança
no conhecimento de pessoas não conhecidas envolvem riscos
[8].

Em sistemas colaborativos, para que o compartilhamento
de informação seja constante, é preciso que a informação tro-
cada seja boa e não só em termos quantitativos, mas também
em termos qualitativos. Em consequência, são necessários
modelos de cálculo de reputação, que incentivem o compar-
tilhamento de conhecimento de boa qualidade e que também
ofereçam um posśıvel reconhecimento dos usuários a partir
da sua boa participação.

O objetivo principal deste trabalho consiste na criação de
um modelo para o cálculo de reputação, baseado em dados
qualitativos e quantitativos provenientes da interação dos
participantes em uma rede social, para classificá-los, ordená-
los e fornecer-lhes reconhecimento e responsabilidades a par-
tir de seu grau de reputação. O modelo proposto modifica
o algoritmo PageRank [2] usado pelo Google a fim de obter
a reputação dos usuários a partir da qualidade e quantidade
de suas interações. Para atingir esse objetivo, serão imple-
mentados componentes no contexto do projeto Groupware
Workbench [1].

1.1 Problema de pesquisa
Para Golbeck e Hendler [7], a confiança entre pessoas é

um termo que está ligado às experiências do passado, fatores
psicológicos e influências das opiniões de outras pessoas. A
confiança é entendida como a probabilidade de que alguma
determinada ação tenha sucesso, e é uma opinião subjetiva
de uma entidade (nesse caso um usuário) sobre outra enti-
dade.

A reputação de uma entidade usualmente é estimada com
base em um histórico de relacionamentos com outras enti-
dades [8]. A reputação representa a opinião geral de um
grupo sobre alguém. Normalmente uma entidade com boa
reputação tem influência em outras entidades, e induz a ter
uma alta confiança nas interações com essa entidade. A con-
fiança de um indiv́ıduo é derivada de uma combinação de
referências recebidas e experiência pessoal, enquanto a re-
putação é uma medida de confiança coletiva, calculada com
base nas referências ou qualificações dos membros de uma
comunidade.

Os sistemas de reputação são tipicamente baseados em in-
formações públicas, a fim de refletir a opinião da comunidade



em geral. No entanto, alguns sistemas usam como fonte de
dados tanto as informações públicas quanto as privadas [9].

A informação privada, ou informação de primeira mão,
é normalmente considerada mais confiável do que a infor-
mação pública ou informação de terceiros. Dentre os prin-
cipais métodos para o cálculo de reputação estão: a Soma
Simples ou Média das Avaliações, Sistemas Bayesianos, Mo-
delos de Confiança Discreta (Discrete Trust Models), Mode-
los de Crença (Belief Models), Modelos Fuzzy, Modelos de
Fluxo (Fuzzy Models), entre outros [9].

No mercado são encontrados sistemas Web 2.0 com alto
volume de interação social, algumas com cálculo de repu-
tação e alguma forma de classificação, contudo, em muitos
casos, esse valor é obtido a partir de dados só quantita-
tivos e poucos qualitativos ou vice-versa. Os dados quan-
titativos indicam a contribuição dos usuários no sistema e
algumas dessas contribuições não precisam de serem avali-
adas. Exemplos de esse tipo de dados são: criar comen-
tários, criar tags, fazer upload de fotos, entre outros. Os
dados qualitativos são aqueles que indicam a qualidade dos
itens no sistema, como avaliar comentários, fotos, pergun-
tas, denunciar conteúdo inapropriado, entre outros. A uti-
lização de uma só abordagem, muitas vezes não é suficiente,
pois, trabalhando com dados quantitativos, incentiva-se aos
usuários a compartilhar em maior quantidade, e usando os
qualitativos, promove-se a contribuir em melhor qualidade.

1.2 Proposta
Este projeto visa fornecer um modelo que junte dados

quantitativos e qualitativos. A finalidade é não só fornecer
um modelo que inclua as vantagens de ambas das aborda-
gens, mas também, obter um modelo robusto frente algumas
das vulnerabilidades presentes nos sistemas de reputação [9].

Nesse cenário, foi idealizado o esquema da Figura 1, que
combina tanto abordagens quantitativas como qualitativas.
Nesse modelo, o ponto de partida é a informação fornecida
pelos usuários, que está dividida em dois tipos de entrada:
a rede de confiança e os mecanismos de interação.

Figure 1: Esquema do modelo proposto que combina
abordagens dos sistemas de interação e confiança

Neste trabalho é realizada uma modificação ao algoritmo
PageRank, um algoritmo de busca de sucesso no World Wide
Web. O algoritmo PageRank calcula o valor e importância
de páginas da web, usa o número de ligações a uma página
como um voto para o śıtio web, quanto mais votos tenha
uma página, mais importante ela é. Além disso, a qualidade
da página que outorga o voto determina o quão importante
é o voto em si. O algoritmo original [2] calcula o valor e
importância ou qualidade de páginas da web. A seguinte
equação é a original que foi publicada quando o PageRank

foi proposto.

PRi(A) = (1− d) + d
(

PRi−1(t1)
C(t1)

+ ...+ PRi−1(tn)
C(tn)

)
Em que t1...tn são páginas que ligam à página A, a função

C, ou função de compromisso, representa o número de en-
laces de sáıda que uma página tem, a variável d é um fator
de amortecimento.

A estimativa da proposta está dividida em três partes:
na primeira, define-se o sistema de confiança, na segunda,
apresenta-se o sistema de interação e na terceira, indica-se
a formulação geral do sistema de reputação. A modificação
do PageRank é realizada seguindo como base os trabalhos
desenvolvidos por Musia l et al. [17, 11] e Ludwig et al. [13].

1.2.1 Sistema de confiança
Na criação da rede de confiança, os usuários designam va-

lores de confiança, ou valores de qualidade, aos membros
da sua rede de amizade, sendo essa designação opcional. A
faixa de valores está dentro do intervalo de [0...1], pudendo
também designar valores negativos. Esses valores indicam
quanto um participante confia em outro e está sujeito à pre-
missa geral: “Compartilhar informação de qualidade”.

1.2.2 Sistema de interação
O sistema de interação obtém os dados por meio dos me-

canismos de interação (veja a Seção 3.1.1). Essas interações
podem ser de contribuição ou avaliação. As interações de
contribuição aportam dados quantativos, entanto que, as
interações de avaliação representam valores qualitativos
designados às interações de contribuição. Cada participante
pode ter realizado diferentes contribuições, e cada uma pode
ser avaliada por diversos participantes.

1.2.3 Reputação do usuário
A modificação do algoritmo PageRank para o cálculo de

reputação dos usuários usa os valores das fontes de dados
descritas anteriormente (informação pública e privada). Na
seguinte equação é apresentada essa modificação, em que
Ri(x) é a reputação do usuário x no tempo i; trusti−1(x)
deriva das redes de confiança; ratei−1(x), provém das avali-
ações dos usuários; e contributioni−1(x) representa o valor
da contribuição de x:

Ri(x) = (1− d) + αd(trusti−1(x)) + βd(ratei−1(x))
+γd(contributioni−1(x))

O valor dos pesos de cada fonte de dados fica a critério
dos objetivos e prioridades do sistema em que o modelo será
usado, mas a soma desses pesos α, β e γ tem de ser igual a
1. A definição desse mecanismo teve como base o trabalho
de Ludwig et al. [13].

O valor de trust, para o usuário x, está definido por:

trusti−1(x) = Ri−1(y1) ∗ C(y1 → x) + ... + Ri−1(yn) ∗ C(yn → x)

Em que y1, ..., yn são conhecidos de x que estão em relação
direta com ele e forneceram um valor de confiança nas ha-
bilidades de x. Aqui é modificada a função de compromisso
C(y → x) e alguns dos critérios definidos no trabalho de
Musia l et al. [17, 11]. Essa modificação está definida pela
seguinte equação:



C(y → x) =

∑
Av(y → x)

q(y)
(1)

Em que
∑
Av(y → x) representa a soma dos valores das

avaliações do usuário y aos itens do usuário x; q(y) repre-
senta o número total de avaliações feitas pelo usuário y. Em
nossa abordagem, são feitas algumas variações aos critérios
originais da função C(y → x) [11], e estas são descritas na
Tabela 1.

Table 1: Comparativa de critérios da função de com-
promisso

Critério original Critério modificado

1. O valor da função de compro-
misso está no intervalo [0...1] : ∀
(x, y ∈ N), C(y → x) ∈ [0...1],
em que N é o conjunto de todos
os nós da rede.

O valor da função de compro-
misso pode assumir valores ne-
gativos, isto porque as avalia-
ções dos usuários podem ser de
chamadas de atenção a conteúdo
inapropriado, por exemplo.

2. A soma de todas as funções
de compromisso tem de ser igual
a 1, para cada nó da rede. ∀(x ∈
N),

∑
x∈N C(x→ y) = 1.

A soma de todas as funções de
compromisso tem de ser menor
ou igual a 1, para cada nó da
rede. Isto é devido ao uso das
interações de avaliação.

3. Se não existe uma relação de
y para x, então C(y → x) = 0.

4. Se um membro y não é ativo
para ninguém e outros n mem-
bros xi, i = 1, ..., n são ativos
para y, então, para satisfazer o
critério 3, a soma 1 é distribúıda
equitativamente entre todos os
conhecidos de y. ∀(xi ∈ N),
C(y → xi) = 1/n.

5. As relações não são reflexi-
vas e, a respeito do critério 3, a
função de compromisso de um nó
para ele mesmo é igual a 0: ∀ (x
∈ N), C(x→ x) = 0.

Uma função de compromisso
modificada (C′(x)) do nó x para
ele mesmo está definida pela
Equação 2.

Na seguinte equação é definido o valor da variável rate.
Em que z1, ..., zn realizam avaliações aos itens do usuário x.

ratei−1(x) = Ri−1(z1) ∗ C(z1 → x) + ... + Ri−1(zn) ∗ C(zn → x)

O último parâmetro do algoritmo é contribution, ele re-
presenta o valor das contribuições feitas pelo usuário x, ao
respeito dos outros usuários:

contributioni−1(x) = Ri−1(x) ∗ C′(x)

Note que, neste caso, é usada outra função de compro-
misso, C′(x). Essa função está definida pela Equação 2.

O valor
∑j

i=1 contribution(xi) é usado para normalizar os
dados e representa o valor de todas as contribuições dos
usuários da comunidade.

C′(x) =

∑
contribution(x)∑j

i=1 contribution(xi)
(2)

Para calcular a reputação de uma pessoa dentro de uma
rede social, o algoritmo é usado iterativamente. Em que o

valor inicial R(xi) = 1, ∀(xi ∈ N) e N é o conjunto de todos
os nós da rede. O número de iterações pode ser ajustado por
meio de uma condição de parada que denote uma diferença
máxima aceitável de Rk(x)−Rk−1(x) para cada membro x
da rede, no qual k representa o número da iteração.

1.3 Objetivo
O objetivo geral deste trabalho é:

• Propor uma abordagem baseada em dados quantita-
tivos e qualitativos provenientes da interação em uma
rede social para poder distribuir responsabilidades en-
tre os indiv́ıduos da comunidade tendo em vista a sua
reputação.

Dentre os objetivos espećıficos podemos indicar:

• Realizar uma análise do domı́nio para mecanismos de
interação social e de cálculo de reputação em sistemas
Web 2.0.

• Implementar mecanismos necessários para o cálculo de
reputação, tendo em vista a geração de informações
quantitativas e qualitativas.

• Utilizar o grau de reputação para realizar uma or-
denação dos usuários, a fim de poder designar difer-
entes tipos de responsabilidades de moderação na rede,
assim como privilégios.

2. TRABALHOS RELACIONADOS
No trabalho apresentado por Golbeck [6], o autor mostra

como o uso das redes de confiança em redes sociais ajuda no
cálculo de reputação e recomendação dos usuários da própria
rede. Seu algoritmo de inferência de confiança, denominado
TidalTrust, calcula o grau de confiança de um usuário a par-
tir da avaliação feita pelos seus vizinhos, mas não considera
o valor das interações dos participantes na comunidade. A
interação é um elemento fundamental a ser considerado nas
redes sociais.

Cruz et al. [3] propõe-se um modelo para o Cálculo de
Reputação em Comunidades de Prática. Esse modelo con-
sidera posśıveis tipos de interação usados em ambientes vir-
tuais, estima estratégias aplicáveis a esses tipos de interação
e adota alguns mecanismos de imunidade. A implementação
é feita no ambiente ActivUFRJ. O objetivo desse trabalho
é desenvolver um modelo para o cálculo de reputação em
comunidades para incentivar seus membros a construir re-
des de confiança. Entretanto, o modelo discrimina algumas
interações dos participantes, o qual por significar uma perda
de informação importante para o resultado final.

Musia et al. [11] estudam a avaliação da posição dos nós
em um grafo representa uma rede social. A posição de um nó
é usada para descobrir os usuários que são potencialmente os
de maior influência. Nesse trabalho, são consideradas tanto
a posição dos vizinhos dos nós como a força da conexão entre
eles na rede. Nessa abordagem usa-se uma modificação do
algoritmo PageRank, cuja medida de posição de nós leva
em consideração não só suas conexões diretas, mas também
a qualidade da conexão. Este modelo baseia seu cálculo
com base na informação pública, pudendo perder informação
gerada a partir da própria interação dos usuários (valores de
confiança entre os participantes).



Existem algumas aplicações online que têm sistemas de
reputação com arquitetura centralizada [9], só para fazer
menção: Mercado Livre, eBay, AllExperts, AskMe, Advogato,
Amazon, etc. Também existem outras aplicações que uti-
lizam sistemas de reputação, por exemplo, o software an-
tiv́ırus Avast, que possui um esquema de reputação de śıtios
web.

3. MÉTODO DE PESQUISA
Este trabalho é uma pesquisa de tipo quantitaivo, pois

trata-se de uma estudo projetado para gerar medidas pre-
cisas e confiáveis que permitam uma análise estat́ıstica dos
resultados.

Como prova inicial, o modelo proposto será validado usando
um conjunto de dados ou dataset obtidos diretamente do site
de Epinions.com. Esse dataset foi coletado por P. Massa [14]
e contém os seguintes dados:

• ∼132 mil usuários

• 841.372 designações de confiança

• ∼85000 usuários receberam pelo menos uma designa-
ção de confiança

• 1.560.144 itens compartilhados

• 13,668,319 avaliações dos itens compartilhados

Posteriormente o modelo será avaliado usando como es-
tudo de caso o projeto Arquigrafia [18] desenvolvido no con-
texto do Groupware Workbench. O ambiente Arquigrafia
propõe a construção coletiva e colaborativa de um acervo
digital de imagens e informação da arquitetura brasileira,
possibilitando a interação e o compartilhamento de infor-
mação de pessoas interessadas na arquitetura. O Arquigrafia
é desenvolvido com o Groupware Workbench, um ferramen-
tal baseado em componentes para a construção de sistemas
colaborativos na Web 2.0.

Na abordagem da plataforma Groupware Workbench, os
componentes são organizados em função do modelo 3C de
colaboração [5]. A tecnologia utilizada na bancada oferece
suporte ao padrão MVC, à propagação de eventos, à per-
sistência de dados e à criação de elementos de interface. Os
componentes chamados de collablets compõem a aplicação
e são utilizados de forma hierárquica para construir as fe-
rramentas podendo ser manipulados por meio do sistema de
arquivos e customizados por meio de descritores.

Figura 2 são apresentadas algumas aplicações montadas
usando o Groupware Workbench.

3.1 Coleta de informação
Na Tabela 2 é apresentada a lista de componentes que será

usada na realização do objetivo do trabalho, assim como a
lista de atividades referentes a cada componente a ser levado
em consideração.

O valor de karma presente na Tabela 2 é quantitativo e
indica a pontuação obtida por um usuário ao realizar uma
interação de contribuição, é preciso destacar que esse valor
não indica a qualidade da contribuição.

3.1.1 Mecanismos de interação
Estes mecanismos capturam os valores das interações dos

usuários (contribuição e avaliação) no sistema, e podem ser:

Figure 2: Protótipo de Arquigrafia, AUN e Balcão
de Dúvidas

Table 2: Lista de componentes usados no modelo.
3C Componente Interação Karma

Comun.
Comment

Adicionar comentário +5
Avaliar comentário +1
Denunciar comentário -2/-1

Tag Adicionar tag +1

Coope.
Binomial Adicionar avaliação +5
Rating

Coord.

Friends

User

Outros

Photo

Upload de foto +5
Editar informação +3
Avaliar foto +1
Denunciar foto -2/-1

Faq

Criar tópico +5
Avaliar tópico +1
Denunciar tópico -2/-1

• Mecanismos de contribuição: este tipo de meca-
nismo captura os dados das interações de contribuição.

• Mecanismos de avaliação: dentre as mais usuais
estão: as estrelinhas, gostou ou não gostou e a denún-
cia.

3.1.2 Mecanismos de imunidade
Os mecanismos de imunidade são usados para mitigar as

vulnerabilidades de sistemas de reputação e falsos positivos
e negativos. Dentre os mecanismos a serem levados em con-
sideração no trabalho estão:

• Regras que normativem a quantidade de interação de
avaliação dos usuários por dia.

• Controle de peso dos avaliadores por meio da reputa-
ção.

• Mecanismos de login de usuário.

• Peŕıodo de tempo, a fim de evitar favorecer os membros
mais antigos do sistema e discriminar aos novos.

3.2 Avaliação da abordagem
Para avaliar a proposta, será adotada uma rede social

baseada na web - o ambiente Arquigrafia - e sobre ela serão
comparados os seguintes algoritmos:



1. O algoritmo original do PageRank [2].

2. O modelo ReCoP [3].

3. O modelo definido por Musia l et al. [11].

3.2.1 Comparando a ordenação
Depois de ordenar a lista de usuários pelo grau de repu-

tação, estas serão comparadas usando o coeficiente de con-
cordância Kendall [12]. Ele determinará a similaridade entre
as listas ordenadas.

3.2.2 Tolerância a ruídos
Para examinar a tolerância dos algoritmos contra rúıdos,

serão medidas as mudanças na pontuação e na ordenação
quando adicionadas ou removidas avaliações aleatoriamente.
Essas avaliações correspondem a avaliações falsas ou perdi-
das. Os valores obtidos a partir do grafo modificado são
comparados com os do grafo original, medindo o impacto na
pontuação.

3.2.3 Robustez contra ataques
As atividades maliciosas são comuns nas redes sociais, em

particular quando os usuários manipulam os dados para ga-
nhar reputação [15]. Para lidar com esse problema, será si-
mulada uma situação em que um usuário cria n identidades
falsas e realiza um conjunto de avaliações, depois serão com-
parados os valores de reputação dos algoritmos.

4. CONTRIBUIÇÕES ESPERADAS
Durante o desenvolvimento da pesquisa, os resultados es-

perados são:

• Uma análise de domı́nio para mecanismos de interação
social e reputação em sistemas Web 2.0.

• Uma abordagem de cálculo de reputação quantitativa
e qualitativa.

• Implementação dos componentes no contexto do Group-
ware Workbench de forma reusável.

5. ATIVIDADES REALIZADAS E RESUL-
TADOS OBTIDOS

Foi realizada uma análise de domı́nio em alguns śıtios da
Web 2.0 que utilizam a reputação como parte de suas fun-
cionalidades para classificar usuários. As informações obti-
das a partir dessa análise determinarão os limites, as ca-
racteŕısticas comuns e as variáveis de aplicações de nosso
domı́nio. Para a realização desse trabalho foi escolhida a
técnica FODA (Feature-Oriented Domain Analysis), que é
uma modelagem orientada a caracteŕısticas [10]. Para a cla-
ssificação das caracteŕısticas é utilizado o modelo 3C de co-
laboração [4, 5], que é apresentada na Figura 3.

A lista de caracteŕısticas está baseada no modelo exposto
no trabalho de Michalsky et al. [16]. Outras caracteŕısticas
consideradas por indicarem como os śıtios web gerenciam os
dados de reputação são: Rede de amigos, Privilégios, Dis-
tintivos e Moderação.

Um termo considerado importante nesta análise é o termo
karma. Nos sistemas analisados, esse termo é representado
por um número, o qual é um reflexo da contribuição que o
usuário fez no sistema e usualmente é referido como pontos
de reputação.

Figure 3: Modelo 3C de colaboração [5]

5.1 Análise das Características
Na Tabela 3 é apresentada a lista de śıtios web analisa-

dos e o resultado da análise. As interseções marcadas com
X indicam que a caracteŕıstica não influencia no cálculo de
reputação e as marcadas com O influenciam. Na análise, a
caracteŕıstica que influi diretamente na reputação é a Ava-
liação.

Table 3: Avaliação das caracteŕısticas

Somente em alguns casos o ńıvel ou grau de reputação
indica algum ńıvel de status no sistema. Os śıtios web que
possuem a caracteŕıstica de Brindar Privilégios utilizam



o grau de reputação (karma) para outorgar funcionalidades
adicionais.

Os usuários que tiverem suas contribuições julgadas de
forma positiva pela comunidade ganham Distintivos. Outra
caracteŕıstica que é avaliada é a Moderação. A totalidade
dos śıtios web avaliados possui a funcionalidade de mode-
ração, mas essa caracteŕıstica não está aberta para toda a
comunidade.

6. CRONOGRAMA
Na Tabela 4 estão as tarefas a serem realizadas nos seguintes

meses, as atividade não marcadas representam as tarefas já
realizadas.

Table 4: Cronograma de atividades

Atividades
2011 2012

Meses
8 9 10 11 12 1 2

Levantamento Bibliográfico x x x x
Análise de domı́nio para meca-
nismos de interação social
Análise dos pesos dos mecanis-
mos de interação e avaliação
Redação da qualificação
Qualificação x
Impl. de mecanismos de inte-
ração

x x x

Impl. de algoritmos de confi-
ança, reputação

x x x

Coleta de dados e análise x x x
Artigo: cálculo de reputação,
abordagem baseada na intera-
ção

x x

Redação da dissertação x x x x
Defesa x

7. CONCLUSÕES
O termo karma é considerado por alguns usuários como

uma pontuação que reflete a quantidade de pontos que um
participante tem em um jogo de colaboração, pois eles não
consideram muito relevante o valor, uma vez que são encon-
trados casos nos quais usuários com alto valor no karma e
com diversos distintivos colaboram pobremente no sistema,
com conteúdo de baixa qualidade, porém em grande quan-
tidade.

Os graus de reputação dependem da quantidade e quali-
dade de colaboração no sistema, mas muitas vezes esse valor
de reputação só representa um valor quantitativo, sem con-
siderar um posśıvel reconhecimento da boa participação na
comunidade.

Apesar de a rede social Arquigrafia proporcionar intera-
ção em todos os seus componentes, grande parte da interação
pode ser perdida devido à falta de visibilidade no próprio sis-
tema; muitas vezes, conteúdo com muita qualidade pode não
ser viśıvel, portanto, a implementação de bons mecanismos
que mostrem estes conteúdos são necessários.
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Brasil, Março 2006.

[6] J. Golbeck. Computing and Applying Trust in
Web-based Social Networks. PhD thesis, Department
of Computer Science, University of Maryland, USA,
2005.

[7] J. Golbeck and J. Hendler. Accuracy of metrics for
inferring trust and reputation in semantic web-based
social networks. In In International Conference on
Knowledge Engineering and knowledge Management
(EKAW), Northamptonshire, UK, 2004.

[8] E. A. Gomes. Segurança em aplicações p2p através de

reputação inferida de redes sociais, 2009. Último
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