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Análise de links 
•  A	web	se	tornou	uma	das	principais	fontes	de	dados	para	análise	hoje	
disponível	no	planeta	–	temos	uma	verdadeiro	fenômeno	de	Big	Data	
quando	imaginamos	os	sites	linkados	entre	si,	chegando	a	centenas	d	de	
bilhões	de	páginas	interconectadas;	

•  Seções	importantes	da	web	podem	ser	coletadas	usando	webcrawlers	ou	
mesmo	informações	importantes	dos	links	podem	ser	coletadas	dos	
índices	comerciais	de	mecanismos	de	busca,	tais	como	Google,	Bing	e	
Yahoo.	

•  Isso	torna	a	web	uma	fonte	fundamental	e	estratégica	de	informação	a	ser	
dominada	pelo	gestor	da	informação;	

•  Daqui	podemos	avaliar	fenômenos	informacionais	importantes	e	que	podem	revelar	
padrões	de	interação	humana	que	nos	ensinam	mais	sobre	como	a	sociedade	de	
ar.cula	nessa	espaço	de	relações	sociais.	



Links como um tipo de informação 

• Um	hiperlink	pode	ser	visto	como	um	.po	de	endosso	de	uma	página,	
especialmente	se	o	criador	do	link	escolheu	linkar	essa	página	como	
um	recurso	ou	uma	referência	importante	a	ser	considerada;	

• Como	resultado	de	muitos	links	sendo	criados	assim,	chegamos	ao	
resultado	de	que	as	melhores	e	mais	úteis	páginas	sobre	um	contexto	
de	pesquisa	são	aquelas	que	atraem	mais	links	de	outro	sites:	

•  Essa	é	uma	premissa	fundamental	para	análise	de	links	–	é	daqui	que	
entendemos	o	significado	do	ato	de	linkar	na	web;	

•  É	importante	reconhecer	que	há	outras	mo.vações	para	linkar	sites	na	web	e	
isso	precisa	ser	também	levado	em	consideração	para	não	incorrermos	em	
inferências	incorretas	a	par.r	dessas	análises	–	veremos	isso	a	seguir!	



Motivações para linkar 

•  Links	podem	ser	criados	para	refle.r	relacionamento	profissional	
entre	organizações:	listas	de	parceiros,	filiados,	representantes,	etc...;	

•  Exemplo:	imagine	uma	prefeitura	linkando	todas	as	suas	secretarias,	
departamentos,	coordenações,	parceiros	e	filiadas;	

•  Links	podem	ser	criados	para	refle.r	gostos	e	impressões	pessoais:	
hobbies,	lazer,	cultura.		

•  Exemplo:	imagine	um	professor	de	faculdade	linkando	em	seu	site	os	
restaurantes	que	gosta,	os	lugares	indicados	para	passear,	etc...	

• Há	ainda	poucas	pesquisas	sobre	mo.vações	e	contextos	para	linkar:	
um	tema	a	ser	explorado!!!	



Tipo de análise – avaliação de links 

• A	premissa	básica	da	avaliação	de	links	é	que	a	contagem	de	links	
endereçadas	a	uma	página	web	é	um	indicador	bem	razoável	de	sua	
u.lidade	e	sua	importância:	

•  Nos	valemos	da	opinião	das	outras	pessoas,	do	uso	cole.vo	da	Internet,	para	
coletar	como	essas	pessoas	linkam	as	páginas	e	com	isso	construir	uma	ideia	
de	relevância	->	estamos	trabalhando	aqui	com	um	.po	de	filtro	de	
relevância!	

• Uma	questão	importante	desse	.po	de	análise:	
•  Não	queremos	apenas	saber	a	quan.dade	de	links	que	enviam	conexões	para	
um	site,	mas	sim	a	quan.dade	de	sites	que	enviam	conexões	para	outros	
sites;	

•  Qual	a	diferença?	



Diferença entre sites e links 
•  Um	site	é	um	domínio	específico	na	web,	como	por	exemplo:	www.ufg.br	
•  Um	link	pode	ser	qualquer	página	dentro	do	site	ou	mesmo	um	de	seus	
subdomínios:	

•  hbps://www.ufg.br/p/6396-reitoria-e-vice-reitoria		
•  Se	considerarmos	a	quan.dade	de	links	que	linkam	um	site,	podemos	cair	no	
erro	de	considerar	uma	porção	de	.pos	de	links	que	não	são	criados	com	
intencionalidade	de	conectar	uma	página,	mas	apenas	por	convenção	de	
arquitetura	de	informação:	

•  Rodapés	e	cabeçalhos	que	enviam	links	automa.camente	para	outras	páginas;	
•  Menus	e	submenus	que	se	repetem	ao	longo	de	todas	as	páginas	de	um	site;	
•  Barras	laterais	que	ficam	fixas	em	todas	as	páginas	de	um	site;	

•  Por	essa	razão,	é	importante	termos	uma	ferramenta	que	faça	a	análise	
automá.ca	dos	links	para	considerar	apenas	uma	vez	o	site	que	originou	essa	
conexão	entre	dois	sites.	



Autocitação de sites 

• Um	outro	aspecto	importante	de	considerarmos	é	o	que	chamamos	
aqui	de	autocitação	de	um	site;	

•  Um	site	pode	ter	vários	links	internos	para	dentro	dele	mesmo,	para	outras	
páginas,	subdomínios,	documentos,	vídeos,	imagens,	entre	outros;	

•  É	importante	numa	análise	webométrica	sermos	capazes	de	excluir	
isso	das	bases	de	dados	que	formos	analisar;	

• Os	mecanismos	de	busca,	tais	como	Google	e	Bing,	fornecem	a	opção	
de	encontrarmos	todas	as	páginas	que	mencionam	uma	página	
excluindo	a	própria	página.	Vejamos:	

•  “www.ufg.br	-site:www.ufg.br”	
•  O	que	acontece	quando	rodamos	essa	pesquisa	no	Google?	



A questão dos subdomínios 

• Você	deve	ter	
observado	que	quando	
rodamos	essa	pesquisa	
no	Google,	
encontramos	como	
primeiras	respostas	
várias	páginas	que	são	
subdomínios	da	UFG	e	
que	apontam	para	o	
domínio	principal	da	
universidade.		



A questão dos subdomínios 
•  Se	fizermos	a	pesquisa	
novamente,	mas	agora	excluindo	
os	subdomínios,	teremos	de	
construir	a	busca	como:	

•  www.ufg.br	–site:ufg.br	
•  Observem	a	diferença:	agora	só	
aparecem	sites	que	são	fora	do	
domínio	da	UFG	e	seus	
subdomínios.		

•  Observem	como	o	quan.ta.vo	
de	resultados	diminuiu	–	isso	dá	
uma	ideia	de	quantos	links	são	
internos	e	quantos	são	externos.	

•  Pode	ser	um	outro	indicador	para	
comparação	de	sites!	



Passo a passo para análise de links 
•  Compare	o	número	total	de	sites	que	apontam	para	cada	site	que	você	
está	comparando	e	procure	iden.ficar	os	com	maior	desempenho	e	os	
com	menor.	Procure	entender	o	que	pode	explicar	os	resultados;	

•  Iden.fique	o	.po	de	site	que	é	linka	cada	página	que	você	está	
comparando.	São	mais	relacionados	a	noocias,	empresas,	governo,	blogs,	
mídias	sociais?	Isso	dá	uma	perspec.va	de	como	esse	site	tem	sido	visto	e	
acessado	na	web;	

•  Iden.fique	as	diferenças	entre	os	.pos	de	sites	que	mais	acessam	todos	os	
links	que	você	está	estudando.	Há	diferenças	significa.vas?	Se	sim,	o	que	
pode	jus.ficar	isso?	

•  Iden.fique	os	países	que	estão	acessando	os	sites	e	as	diferenças	de	países	
entre	todos	os	sites	do	seu	estudo.	



Exemplo de uma analise completa 
passo-a-passo 
• Queremos	estudar	o	impacto	dos	sites	relacionados	a	cultura	digital	
na	web	e	iden.ficar	quais	deles	possuem	maior	acesso,	são	mais	
linkados	pelos	outros	e	possuem	maior	reputação	no	tema.		

• Para	isso,	vamos	começar	por	um	deles	que	conhecemos	e	vamos	
descobrir	os	outros	relacionados:	

•  Começaremos	pelo	site	culturadigital.br,	vinculado	ao	Ministério	da	Cultura.	

• Para	descobrir	os	sites	relacionados	a	ele,	caso	não	tenhamos	uma	
lista	explícita	de	sites	para	pesquisar,	vamos	usar	o	operador	do	
Google	chamado	“related”.	

• Vejamos...	





Montando a base de pesquisa 

• Pegaremos	alguns	
dos	sites	apontados	
pelo	Google	no	
resultado	anterior	e	
montaremos	um	
arquivo	texto,	
usando	o	Notepad	
com	uma	lista	dos	
sites	que	vamos	
pesquisar:	



Vamos agora utilizar uma ferramenta 
bastante poderosa para análise webométrica, 
chamada Webometric Analyst 2.0. 



hbp://lexiurl.wlv.ac.uk/index.html		 O	primeiro	passo	é	criar	uma	chave	de	acesso	ao	Bing	–	mecanismo	de	
busca.	





Configurando o 
Webometric Analyst 2.0  
• Depois	de	criada	a	
chave	de	uso	do	
serviço	de	busca	do	
Bing,	vamos	
carregar	a	chave	no	
aplica.vo	e	
selecionar	a	opção	
“Link	Impact	
Report”	para	gerar	
a	análise	dos	sites	
que	selecionamos.	



Configurando o 
Webometric Analyst 2.0  
• Vamos	na	próxima	
página	selecionar	o	
arquivo	texto	que	
montamos	com	os	
sites	de	pesquisa...	



Configurando 
o Webometric 
Analyst 2.0  

• Vemos	agora	
visualizar	a	
interface	principal	
da	ferramenta	já	
fazendo	a	consulta	
dos	links	para	
comparação...	



Resultados 
•  Os	resultados	
são	
apresentados	
em	formato	
html	no	
navegador	de	
Internet	e	a	
ferramenta	é	
fechada	
automa.came
nte.	

•  Vejamos...	



Resultados 
•  Vejamos	
primeiro	os	
resultados	
principais	no	
link	“main	
table	results”.	

O	que	podemos	analisar	disso?	



Resultados 
• Vamos	clicar	em	cada	uma	das	colunas	e	ver	os	resultados	
individuais	para	cada	um	dos	sites;	

• Vale	entender	o	que	significa	cada	coluna:	



Resultados 
• Da	coluna	domains:	

•  Re.ramos	a	informação	dos	sites	que	mais	enviam	links	para	o	site	
pesquisado;	

• Da	coluna	sites:	
•  Re.ramos	a	informação	dos	.pos	de	sites	que	mais	enviam	links	
para	o	site	pesquisado	–	há	um	importante	fator	de	comparação	
aqui!	

• Das	colunas	STLDs	e	TLDs:	
•  Re.ramos	a	informação	dos	domínios	de	alto	nível	que	direcionam	
links	–	menos	ú.l	para	análises	compara.vas	contextuais!	



Exercício para análise 
•  Faremos	uma	análise	de	avaliação	de	links	das	principais	universidades	do	
centro-oeste:	

•  UFG,	UFT,	UFMS,	UFMT	e	UNB;	
•  Você	de	encontrar	os	links	principais	das	universidades;	
•  Preparar	uma	análise	no	Webometric	Analyst	2.0;	
•  Colher	os	dados	e	preparar	uma	apresentação	no	Power	Point	ou	no	OpenOffice	
Presenter,	com	gráficos	das	tabelas	analisadas	e	comentários	dos	resultados	
conforme	vimos	em	aula;	

•  Dê	o	máximo	de	evidência	aos	comentários	que	procurem	demonstrar	o	que	
conseguimos	avaliar	desses	resultados:	para	quê	mesmo	serve	esse	.po	de	análise?	

•  Vamos	apresentar	e	discu.r	esses	resultados	no	início	da	próxima	aula;	
•  Vocês	podem	fazer	em	duplas,	se	quiserem.		


