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ABSTRACT
Currently, social media is a forum for exchanging information widely used by the public,
such as Facebook and Twitter. Social media users exchange information to find out the
condition of one another. Some companies use social media to explore the personality
potential of prospective employees to be recruited. However, to dig up this information
takes a very long time because the company has to open prospective employees' social
media one by one. To dig up information automatically, a personality detection system is
needed from social media users. This study develops a person's personality prediction
system based on social media status using the support vector machine. The data sets
evaluated in this study were 300 Facebook social media status data and 2067 Twitter social
media status data. Based on the evaluation results, we obtained a high level of accuracy in
detecting a person's personality based on social media status, namely 100% for Facebook
user status and 99.3% for Twitter user status.
Keywords: Personality, Social Media, Support Vector Machine, Facebook, Twitter.

ABSTRAK
Saat ini, media sosial merupakan salah suatu wadah pertukaran informasi yang banyak
digunakan oleh masyarakat, seperti Facebook maupun Twitter. Pengguna media sosial
saling bertukar informasi untuk mengetahui kondisi satu dengan lainnya. Beberapa
perusahaan memanfaatkan media sosial untuk menggali potensi kepribadian dari calon
pegawai yang akan direkrut. Namun, untuk menggali informasi tersebut memerlukan waktu
yang sangat lama karena perusahan harus membuka media sosial dari calon pegawai satu
per satu. Agar dapat menggali informasi secara otomatis, maka diperlukan sistem deteksi
kepribadian dari pengguna media sosial. Penelitian ini mengembangkan sistem prediksi
kepribadian seseorang berdasarkan status media sosial menggunakan metode Support
Vector Machine. Set data yang dievaluasi dalam penelitian ini yaitu 300 data status media
sosial Facebook dan 2067 data status media sosial Twitter. Berdasarkan hasil evaluasi yang
dilakukan diperoleh tingkat akurasi yang tinggi dalam mendeteksi kepribadian seseorang
berdasarkan status media sosial, yaitu 100% untuk status pengguna Facebook dan 99,3%
untuk status pengguna Twitter.
Kata Kunci: Kepribadian, Media Sosial, Support Vector Machine, Facebook, Twitter.

sosial yang populer digunakan
masyarakat
umum,
disebabkan
kemudahan dalam penggunaannya.
Pemanfaatan media sosial ini
juga
banyak
digunakan
oleh
perusahaan dalam proses penjaringan

1. Pendahuluan
Media sosial merupakan sebuah
wadah yang banyak digunakan
masyarakat saat ini untuk saling
bertukar informasi [1], [2]. Facebook
dan Twitter adalah perangkat media
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calon pegawai baru. Beberapa
perusahan dalam seleksi calon pegawai
baru selalu menyertakan form nama
media sosial untuk diisi oleh calaon
pegawai, baik Facebook maupun
Twitter. Tujuan pemanfaatan media
sosial dalam proses seleksi ini adalah
bertujuan
untuk
menganalisa
kepribadian dari calon pegawai
berdasarkan postingan status dari calon
pegawai. Kepribadian yang sesuai
dengan perusahaan menjadi bahan
pertimbangan calon pegawai tersebut
diterima dalam perusahaan.
Namun, pada kenyataanya,
perusahaan dengan jumlah pelamar
yang banyak memerlukan waktu yang
lama untuk menganalisa kepribadian
calon pegawai berdasarkan status
Facebook maupun Twitter. Oleh sebab
itu, dibutuhkan sistem yang dapat
mengatasi permasalahan tersebut.
Machine learning atau yang
biasa
disebut
juga
dengan
pembelajaran mesin adalah metode
yang banyak digunakan dalam
menyelesaikan permasalahan analisa
prediktif, seperti analisa kepribadian
manusia [3]–[7]. Salah satu penelitian
yang
menggunakan
metode
pembelajaran mesin adalah klasifikasi
kepribadian
berdasarkan
status
Facebook
dengan
menggunakan
metode backpropagation dengan
tingkat akurasi 84% [8]. Namun,
penelitian tersebut masih memiliki
kelemahan, yaitu belum dapat
menentukan hasil yang optimal pada
konfigurasi neuron tertentu. Penelitian
lain
untuk klasifikasi kepribadian
berdasarkan
status
Facebook
menggunakan metode naïve Bayes
dengan akurasi 59,9% [9]. Berdasarkan
penelitian yang telah dilakukan
menunjukkan bahwa masih diperlukan
sebuah
sistem
yang
dapat
meningkatkan akurasi yang lebih baik.
Metode Support Vector Machine untuk

klasifikasi kepribadian berdasarkan
media sosial Twitter juga telah
dilakukan oleh [10], dengan tingkat
akurasi 86,88%. Selain itu, metode
Support Vector Machine ini juga
memiliki waktu komputasi yang
optimal [11].
Berdasarkan
hal
tersebut,
penelitian ini berfokus pada sistem
prediksi
kepribadian
manusia
berdasarkan status media sosial, baik
Facebook
maupun
Twitter
menggunakan metode Support Vector
Machine. Metode Support Vector
Machine ini diterapkan karena
memiliki performansi yang lebih dalam
tingkat akurasi daripada beberapa
metode
yang
lain,
seperti
backpropagation maupun naïve Bayes.
2. Tinjauan Pustaka
Bagian
ini
menjelaskan
landasan teori yang digunakan dalam
penelitian ini.
2.1. Linguistic Inquiry and Word
Count (LIWC)
LIWC adalah sebuah program
analisis teks psikologi dalam digital
yang dikembang oleh James W.
Pennebaker dan Martha E. Francis
[12]. LIWC sendiri bertujuan untuk
menganalisa psikologi dalam teks atau
kalimat digital.
Saat ini, dengan menggunakan
metode analisis teks LIWC dapat
diperoleh informasi tentang psikologi
seseorang. Cara kerja LIWC pada
dasarnya sangat sederhana, karena
hanya membaca teks yang diberikan
dan menghitung prosentase kata-kata
yang menggambarkan emosi yang
berbeda, gaya berpikir dan kepedulian
terhadap sosial.
Terdapat beberapa kategori yang
dianalisa
oleh
LIWC
untuk
mengidentifikasi sebuah teks, antara
lain summary language variables,
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linguistic dimensions, other grammar,
dan psychological process.

yaitu vektor bobot dengan set data
seperti ditunjukkan pada Persamaan (1)
dan (2):
w. +≥b
(1)

2.2. Kepribadian
Kepribadian adalah suatu sikap
dari seseorang sebagai latar belakang
perilaku yang dilakukannya.
Kepribadian
secara
umum
terdapat 8 (delapan) pribadi antara lain
senang, sedih, terkejut, takut, perasaan
tidak senang, marah, khawatir, dan
percaya. Berdasarkan hal tersebut,
kepribadian dapat digolongkan dalam
tiga, yaitu negative emotion, positive
emotion, dan social process [13].
Kepribadian negative emotion
adalah anxiety (gelisah), anger
(marah),
dan
sadness
(sedih).
Kepribadian positive emotion adalah
love (cinta), nice (perasaan bagus), dan
sweet (perasaan manis). Kepribadian
social process adalah family (rasa
kekeluargaan), friend (teman), female
references (rasa keibuaan), dan male
references (rasa kebapakan).

untuk kelas 1

=1
w.

+ ≤b

(2)

untuk kelas 2 = 1, dimana
set
data,
kelas data , w vektor bobot
yang tegak lurus dengan garis potong,
dan b fungsi pemisah terhadap titik
asal.

Gambar 1. Support Vector Machine
(SVM) secara linier

2.3. Support Vector Machine
Support Vector Machine (SVM)
merupakan metode pembelajaran yang
bertujuan untuk mengklasifikasikan
data dalam dua maupun lebih
kelompok, baik menggunakan fungsifungsi linear maupun non-linier.
Klasifikasi SVM memiliki tujuan
mencari hyperplane (garis potong)
terbaik dengan margin yang optimal.
Margin merupakan ukuran jarak antara
hyperplane dengan titik terdekat pada
setiap kelas, yang disebut dengan
support vector [14].
Gambar 1 menunjukkan terdapat
hyperplane (garis potong) yang
memisahkan dua kelas secara linier.
Pada bagian batas awal membatasi
kelas pertama ( = 1), dan bagian batas
kedua membatasi kelas kedua ( =
1).
Kemudian,
data
tersebut
dikalkulasi berdasar perkalian vektor,

Garis potong optimal merupakan
sebuah bidang pemisah dengan margin
maksimal atau memiliki posisi tengah
diantara dua kelas yang berbeda. Nilai
margin antara dua bidang pembatas
dapat dihitung dengan m = ‖ ‖ .
Sementara itu, untuk memperoleh
margin maksimal dapat dihitung
dengan fungsi Lagrangian pada
Persamaan (3):
, ,

∑

( , , )= ‖ ‖ −
( . + )−1

+∑

(3)

Dimana
adalah Lagrange multiplier
yang berhubungan dengan . Vektor w
pada umumnya bernilai sangat besar
sampai tak terhingga. Agar nilai
tersebut menjadi terhingga, maka
persamaan Lagrange primal problem
15
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L= ∑

tersebut dikonversi kedalam Lagrange
dual problem seperti Persamaan (4) :
( )=∑

∑

∑

.K(u.v)

(9)

dengan f( ) = ∑
. K(u.v)+b
dimana u data pelatihan, v kelas data
pelatihan, d dan γ parameter kernel.

(4)

Karena min w,b Lp =
Ld. Maka
nilai pencarian hyperplane terbaik
dapat diformulasikan pada Persamaan
(5) dan (6):
1
2

=

. ∑

(5)
= 0≥ 0

Gambar 2. Support Vector Machine
(SVM) Secara non- linear

(6)

Persamaan (6) memperoleh nilai
pada setiap model data. Kemudian
nilai yang diperoleh digunakan dalam
penentuan bobot (w). Data dengan nilai
≥ 0 maka disebut support vector,
sementara sisanya bukan support
vector. Setelah diperoleh, kemudian
kelas data uji
maka dapat
diformulasikan pada Persamaan (7) :
f(

)= ∑

+b

3. Metode
Berikut ini merupakan tahapan
penelitian yang dilakukan sebagai
berikut.
3.1. Pengumpulan Data
Pada tahap ini dilakukan proses
pengumpulan data berupa data status
dari 30 pengguna Facebook dengan
batasan usia antara umur 20 sampai 30
tahun dan status yang diambil
menggunakan bahasa inggris serta
setiap pengguna diambil masingmasing
10
status,
sehingga
mendapatkan 300 status pengguna
Facebook. Metode yang digunakan
untuk mengambil data status Facebook
adalah
metode
crawling
[15].
Kemudian diambil juga data pengguna
Twitter dengan cara scraping [16]
menggunakan 3 kalimat yaitu Country,
Friends,
High
School
hingga
didapatkan data sebanyak 2067 status
tweets.

(7)

dimana
support vector,
jumlah
support vector,
data klasifikasi.
Kemudian pada ruang vektor
baru tersebut, dicari garis potong
terbaik yang bertujuan memisahkan
dua kelas secara linear. Pencarian garis
potong tergantung pada dot product
dari pemetaan ruang dimensi tinggi,
yaitu ∅(u)∅(v), seperti pada Gambar 2.
Nilai hitung dari transformasi ∅(u)
memiliki
tingkat
kompleksitas,
sehingga dapat digantikan dengan
fungsi kernel sesuai pada Persamaan
(8) :
K (u,v) = ∅(u). ∅(v)

3.2. Pengolahan Data
Pada tahap ini data status
Facebook maupun Twitter yang telah
dikumpulkan,
kemudian
diolah
menggunakan program LIWC seperti
yang ditunjukkan pada Gambar 3.
Tujuannya adalah untuk menganalisa
nilai
kepribadian
seseorang

(8)

Jika Persamaan (8) disubtitusi
dalam persamaan Lagrangian maka
diperoleh Persamaan (9) :
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berdasarkan makna dari status kalimat.
Kemudian, dilakukan seleksi data dari
nilai yang dihasilkan LIWC dengan
tujuan untuk memilih atribut yang
digunakan
dalam
mendeteksi
kepribadian seseorang. Atribut atau
fitur yang dipilih terdiri dari 3 (tiga)
atribut, yaitu atribut posemo (emosi
positif), negemo (emosi negatif), dan
sosial (emosi sosial), seperti yang
ditunjukkan pada Tabel 1. Selanjutnya,
set data dibagi menjadi 80% untuk data
latih dan 20% untuk data uji, seperti
yang ditunjukkan pada Tabel 1.
Pembagian data ini didasarkan pada
penelitian yang dilakukan oleh [17],
dimana secara empirik dengan data
latih 80% dan data uji 20% memiliki
hasil yang prediksi yang maksimal.
Dalam pengolahan data, data 300
status Facebook dilakukan normalisasi
dengan cara menghapus data yang

sama sehingga didapatkan 204 data
status, dari 204 data status dibagi
menjadi 2 bagian, yang pertama 159
data status pengguna dipergunakan
untuk data latih dan bagian yang kedua
45 untuk data uji. Kemudian status data
dari Twitter data tweets dinormalisasi
dan dibagi 1653 untuk data latih dan
414 untuk data uji.
Tabel 1. Nilai Status Media Sosial
Menggunakan LWC
Status
I lost in
a
tourna
ment!
Wth
hahaha
h ill
⋮

Emosi
Positif
0,00

Emosi
Negatif
20.00

Sosial

Hasil

0,00

Emosi
Negatif

28,57

0,00

0,00

Emosi
Positif

⋮

⋮

⋮

⋮

Gambar 3. Hasil perhitungan status media sosial menggunakan LIWC
yaitu status media sosial. Kemudian
data
hasil
seleksi
diproses
menggunakan
LIWC
bertujuan
memperoleh nilai fitur teks pada status
Facebook maupun Twitter. Selanjutnya
dilakukan preprocessing data bertujuan
untuk
filtering
untuk
memilih
atribut/fitur yang diperlukan maupun
normalisasi data untuk menghilangkan
redudansi data, kemudian data dibagi
menjadi dua, yaitu 80% data latih dan
20% data uji. Setelah itu dilakukan

3.3. Rancangan Sistem
Pada tahap ini, dilakukan
perancangan sistem untuk menjelaskan
cara kerja dari sistem. Rancangan
sistem akan digambarkan melalui
flowchart yang ditunjukkan pada
Gambar 4.
Berdasarkan Gambar 4, tahap
awal proses adalah pengambilan data
dari Facebook maupun Twitter.
Selanjutnya terdapat proses seleksi data
sesuai dengan kriteria yang ditentukan,
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proses pelatihan untuk memperoleh
model SVM yang digunakan untuk
proses pengujian.

penerapan
bahasa
pemrograman
dengan membangun antar muka yang
mudah untuk dioperasikan. Gambar 5
diatas merupakan hasil implementasi
sistem dalam bahasa pemrograman
MATLAB menggunakan antar muka
GUI.
3.5. Uji Coba dan Evaluasi Sistem
Pada bagian ini, dilakukan uji
coba dan evaluasi sistem terkait
prediksi
kepribadian
pengguna
Facebook
maupun
twitter
menggunakan metode Support Vector
Machine dilakukan. Evaluasi sistem
bertujuan untuk mengamati tingkat
akurasi sistem yang ditunjukkan pada
Persamaan (10). Dengan tingkat
akurasi yang tinggi, maka sistem dapat
digunakan sebagai perangkat yang
mampu
menentukan
kepribadian
seseorang berdasarkan status media
sosial secara efektif.

Gambar 4. Alur rancangan sistem
3.4. Implementasi Sistem
Pada tahap ini, dilakukan
pembangunan sistem berdasarkan
perancangan yang telah dibuat.
Implementasi sistem ini meliputi

=

(10)

Gambar 5. Program analisa kepribadian menggunakan metode Support Vector
Machine
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Gambar 6. Hasil pengambilan data status media sosial
positif), dan social process (proses
sosial). Ketiga aspek tersebut menjadi
atribut/fitur set data yang digunakan
sebagai nilai parameter ukuran
kepribadian
seseorang
secara
psikologis dalam penelitian ini.
Setelah dilakukan proses seleksi
terhadap tiga aspek dalam set data pada
Facebook maupun Twitter, masingmasing data kemudian dinormalisai
pada nilai range 0 hingga 1 atau [0,1]
dan nilai range -1 hingga 1 atau [-1,1].
Tujuan dari normalisasi data ini adalah
mengurangi redudansi data. Persamaan
(11) dan (12) berikut ini merupakan
rumus umum normalisasi pada range
[0,1] dan [-1,1]. Untuk normalisasi
pada range [0,1]

4. Hasil dan Pembahasan
Pada tahapan ini, dijelaskan
proses pengolahan data hingga
diperoleh hasil evaluasi dari prediksi
kepribadian seseorang berdasarkan
status media sosial menggunakan
Support Vector Machine.
Gambar 6 menunjukkan proses
scrapping untuk memperoleh data
status dari Facebook maupun Twitter.
Untuk data status Facebook
memiliki total 300 status dan Twitter
sebanyak 2067 status, kemudian status
tersebut dibagi menjadi 80 persen data
latih dan 20 persen data uji. Sehingga,
untuk Facebook diperoleh 240 data
latih dan 60 data uji, serta untuk Twitter
diperoleh 1653 data latih dan 414 data
uji.
Data tersebut kemudian diproses
menggunakan
LIWC
untuk
memperoleh bobot nilai. Pada tahap
awal, setiap status dihitung bobot nilai
pada seluruh kategori, yaitu summary
language
variables,
linguistic
dimensions, other grammar, dan
psychological
process.
Namun,
penelitian ini hanya berfokus pada
aspek psychological process, yang
terdiri dari negative emotion (emosi
negative), positive emotion (emosi

=

( )
( )

( )

(11)

Untuk normalisasi pada range [-1,1]
=2

( )
( )

( )

(12)

Tujuan perbandingan dua normalisasi
tersebut adalah untuk menganalisis
normalisasi
data
yang
dapat
mempengaruhi performansi maksimal.
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Tahapan selanjutnya yaitu proses
pelatihan (training) menggunakan
metode Support Vector Machine
dengan kernel linear. Pada proses
pelatihan ini, diperoleh model Support
Vector Machine yang selanjutnya
digunakan untuk proses pengujian
prediksi terhadap status Facebook
maupun Twitter diluar data pelatihan
atau dapat dikatakan menggunakan
data
pengujian.
Gambar
7
menunjukkan model Support Vector
Machine.

Gambar 7. Model Support Vector
Machine

Gambar 8. Hasil perbandingan evaluasi data uji berdasarkan tingkat akurasi (%)
Facebook pada normalisasi range [0,1]
dan [-1,1] keduanya memiliki akurasi
yang sangat optimasl 100%. Sementara
itu, data uji Twitter memiliki tingkat
akurasi
optimal
99,3%
pada
normalisasi range [-1,1] dibandingkan
dengan normalisasi [0,1] dengan
akurasi 70,99%. Ini artinya bahwa pada
data uji Twitter pada normalisasi [0,1]
masih memiliki nilai redudansi,
sehingga
sistem
tidak
dapat
memprediksi secara optimal.

Seperti halnya data latih, sebelum
dilakukan proses uji, data uji perlu
dinormalisasi dalam range [0,1] dan [1,1]. Tabel 2 menujukkan hasil
evaluasi performansi Support Vector
Machine
dalam
memprediksi
kepribadian seseorang berdasarkan
status di media sosial.
Tabel 2. Hasil Evaluasi Sistem
Data Uji
Akurasi (%)
Normalisasi Normalisasi
[0,1]
[-1,1]
Facebook
100
100
Twitter
70,99
99,3

5. Penutup
5.1. Kesimpulan
Berdasarkan
hasil
analisis
evaluasi, kesimpulan dari penelitian ini
bahwa Support Vector Machine

Berdasarkan Gambar
8,
dapat
ditunjukkan bahwa pada data uji
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mampu memprediksi kepribadian
berdasarkan status dengan normalisasi
data [0,1] untuk Facebook diperoleh
akurasi 100% dan untuk Twitter
diperoleh akurasi 70,99%. Dengan
normalisasi data [-1,1] untuk Facebook
diperoleh akurasi 100% dan untuk
Twitter diperoleh akurasi 99,3%.
Penelitian ini memberikan kontribusi
penelitian dalam bidang analisa
penggalian data teks.

Kosinski, and D. Stillwell,
“Mining facebook data for
predictive personality modeling,”
AAAI Workshop - Technical
Report, vol. WS-13-01, pp. 23–26,
2013.
[4] A. Ortigosa, R. M. Carro, and J. I.
Quiroga,
“Predicting
user
personality by mining social
interactions in Facebook,” Journal
of Computer and System Sciences,
vol. 80, no. 1, pp. 57–71, 2014.
[5] C. Limantara and D. Nababan,
“Klasifikasi
Kepribadian
Menggunakan Algoritma Decision
Tree Berdasarkan Ten Item
Personality Inventory,” Jurnal
CoreIT: Jurnal Hasil Penelitian
Ilmu Komputer dan Teknologi
Informasi, vol. 5, no. 1, pp. 8–12,
2019.
[6] E. Yuliani, E. Utami, and S.
Raharjo, “Klasifikasi Kepribadian
Pengguna Media Sosial,” Jurnal
Informa, vol. 6, no. 1, pp. 15–19,
2020.
[7] A. S. R. Sinaga, “Machine
Learning
Prediksi
Karakter
Pengguna Hastag (#) Bahasa
Generasi Milenial Di Sosial
Media,” Indonesian Journal of
Applied Informatics, vol. 4, no. 2,
pp. 165–171, 2020.
[8] D. Lhaksmana, KM; Nhita, Fhira
&
Anggraini,
“Klasifikasi
Kepribadian Berdasarkan Status
Facebook Menggunakan Metode
Backpropagation,” e-Proceeding
of Engineering, vol. 4, no. 3, pp.
5174–5183, 2017.
[9] Y. B. N. D. Artissa, I. Asror, and
S. A. Faraby, “Personality
Classification based on Facebook
status text using Multinomial
Naïve Bayes method,” Journal of
Physics: Conference Series, vol.
1192, no. 1, 2019.
[10] A. Fikriani, I. Asror, and Y. R.

5.2. Saran
Untuk pengembangan selanjutnya,
maka disarankan aspek bahwa
penelitian ini dapat dikembangkan
untuk menganalisa teks status dalam
bahasa Indonesia dan penelitian ini
dapart ditambahkan data latih agar
dapat meningkatkan akurasi. Penelitian
ini dapat dievaluasi performansi waktu
komputasinya. Sehingga, mampu
memberikan kontribusi dalam bidang
optimasi.
Penelitian
ini
dapat
dikembangkan dengan menambahkan
proses pengambilan data media sosial
dan perhtiungan nilai fitur teks yang
terintegrasi,
tanpa
memerlukan
perangkat lunak kedua. Penelitian ini
mampu
berkontribusi
dalam
pengembangan penelitian bidang data
mining.
6. Daftar Pustaka
[1] T. A. D. Permana, F. Sholihin, and
F. Hastarita, “Klasifikasi Emosi
Teks
Berbahasa
Indonesia
Menggunakan Metode Maximum
Entropy,” Konvergensi, vol. 13,
no. 2, pp. 68–75, 2017.
[2] F. N. Rozi and D. H. Sulistyawati,
“Klasifikasi Berita Hoax Pilpres
Menggunakan Metode Modified
K-Nearest
Neighbor
Dan
Pembobotan Menggunakan TfIdf,” Konvergensi, vol. 15, no. 1,
pp. 1–10, 2019.
[3] D. Markovikj, S. Gievska, M.

21

KONVERGENSI Volume 17, Nomor 1, Januari 2021

Murti, “Klasifikasi Kepribadian
Berdasarkan Data Twitter dengan
Menggunakan Metode Support
Vector Machine,” e-Proceeding of
Engineering, vol. 6, no. 3, pp.
10436–10450, 2019.
[11] E. Ronando, M. I. Irawan, and E.
Apriliani, “A Hybrid Approach
Support Vector Machine (SVM) Neuro Fuzzy For Fast Data
Classification,” IPTEK Journal of
Proceeding Series, vol. 1, pp. 105–
106, 2015.
[12] J. W. Pennebaker, R. L. Boyd, K.
Jordan, and K. Blackburn, “The
Development and Psychometric
Properties of LIWC2015,” Austin,
TX:University of Texas at Austin,
2015.
[13] R. L. Boyd, “Data Analytics in
Digital Humanities,” in Hai-Jew S.
(eds) Data Analytics in Digital
Humanities. Multimedia Systems
and Applications, Springer, Cham,
2017, pp. 161–189.
[14] E. Ronando and Sugiono, “Sistem
Konversi Ucapan Kata Ke Teks

Menggunakan Support Vector
Machine:
Speech
Word
Recognition To Text Converter
Using …,” Jurnal Teknologi dan
Terapan Bisnis, vol. 2, no. 2, pp.
1–8, 2019.
[15] S. A. Catanese, P. De Meo, E.
Ferrara, G. Fiumara, and A.
Provetti, “Crawling Facebook for
social network analysis purposes,”
in WIMS ’11: International
Conference on Web Intelligence,
Mining, 2011.
[16] A. Hernandez-Suarez, G. SanchezPerez, K. Toscano-Medina, V.
Martinez-Hernandez, V. Sanchez,
and H. Perez-Meana, “A Web
Scraping
Methodology
for
Bypassing
Twitter
API
Restrictions,” arXiv e-prints, pp.
1–7, 2018.
[17] A. Gholamy, V. Kreinovich, and
O. Kosheleva, “Why 70/30 or
80/20 Relation Between Training
and Testing Sets : A Pedagogical
Explanation,” 2018.

22

