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Engenhos de Personalização são ferramentas úteis para se encontrar informações do 

interesse de uma pessoa de forma efetiva. Para isso, eles capturam informações sobre os 

usuários de um sistema para aprender sobre suas preferências. De posse destas 

informações, os Engenhos de Personalização adotam técnicas de filtragem de informação 

baseadas normalmente em classificadores com aprendizagem supervisionada. As técnicas 

mais comuns definem as correlações entre os usuários da comunidade e, a partir daí, 

disparam um processo conhecido popularmente como “boca-à-boca”. Outra técnica realiza 

uma filtragem com base no conteúdo descritivo dos itens no repositório como, o elenco e o 

gênero de um filme. Finalmente, existem abordagens híbridas que procuram combinar 

diferentes técnicas absorvendo o que há de melhor em cada uma. 

No presente trabalho fazemos uma leitura crítica do estado da arte relacionado aos 

Engenhos de Personalização e, a partir daí, apresentamos três novos métodos baseados 

em conceitos e ferramentas do domínio de Análise de Dados Simbólicos, em que cada um 

deles segue uma técnica diferente: o método Content Modal Based Filtering realiza filtragem 

de informação baseada no conteúdo; o método Social Modal Collaborative Filtering realiza 

filtragem colaborativa; e o método Hybrid Modal Based Filtering realiza filtragem híbrida.  

Definimos um processo de avaliação de desempenho das tecnologias de personalização 

e o aplicamos para efeito de comparação dos nossos métodos com abordagens clássicas. 

Em nossas análises consideramos dimensões relevantes para sistemas reais, mas pouco 

exploradas nos trabalhos atuais, como o impacto da quantidade de itens no perfil do usuário 

(associado ao Problema do Novo Usuário) e o tamanho da comunidade de usuários 

(associado ao Problema da Esparsidade). Nos experimentos realizados constatamos que 

duas de nossas abordagens de filtragem alcançaram desempenho em um cenário com 

pouca informação sobre o usuário e alta esparsidade pouco abaixo de 4% comparado ao 

desempenho obtido no cenário ideal. Nestas condições um dos métodos mais populares, a 

filtragem colaborativa com kNN, apresenta uma queda de desempenho de 18,5%.  

Palavras-chave: Personalização, Filtragem de Informação, Sistemas de Recomendação, 

Análise de Dados Simbólicos, Classificadores Simbólicos Modais. 
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The Personalization Engines are useful tools for finding relevant information for some person 

in an effective way. Therefore, they acquire data about the users of a system in order to learn 

about their preferences. With this information collected about the user, the Personalization 

Engines use information filtering techniques generally based on supervised learning 

classifiers. The most common technique defines the correlation between users and forward a 

process called “Word of Mouth”. Another technique applies the filtering process based on the 

descriptive content of items in the repository such as, the cast and genre of a movie. Finally, 

there are some hybrid approaches which combine different techniques taking into account 

which is better in each one. 

In this work we make a critic analysis of the state-of-the-art related to Personalization 

Engines and, therefore, we present three new methods based on the concepts and tools of 

the Symbolic Data Analysis domain, where each method is founded in a different 

technique: the method called Content Modal Based Filtering run as a content based 

information filtering; the method Social Modal Collaborative Filtering is based on the 

collaborative filtering technique; and the last one called Hybrid Modal Based Filtering follows 

a hybrid technique. 

Additionally, we designed a performance evaluation process for personalization 

technologies and we run this process to compare our methods with classical approaches. In 

our analysis we considered important dimensions for real systems, but rarely explored in 

current works, such as the impact of the number of items in the user profile (related to the 

New User Problem) and the impact of the number of users in the community (related to the 

Sparcity Problem) . In the experiments we have seen that two of our approaches of 

information filtering achieved a performance, in the context of little user information and high 

sparcity, a little bit lower than 4% compared with the performance achieved in an ideal 

situation. In these same conditions, one of the most popular methods, the collaborative 

filtering based on kNN, decreases the performance in 18,5%.  

Keywords: Personalization, Information Filtering, Recommendation Systems, Symbolic Data 

Analysis, Modal Symbolic Classifiers. 
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Neste capítulo apresentamos uma visão macro dos problemas tratados neste trabalho de 

doutorado. Para isso, introduzimos na seção 1.2 os conceitos de Sistemas e Tecnologias de 

Recomendação, que delimitam o escopo deste trabalho. Após isso, são apresentadas na 

seção 1.3 as questões relativas ao processo de Personalização de Conteúdo que são 

objeto de estudo deste trabalho. Na seção 1.4 enumeramos as atividades desenvolvidas e 

as contribuições alcançadas por este trabalho. Por fim, na seção 1.5 descrevemos como 

está organizado o restante do documento a fim de dar ao leitor uma visão geral sobre os 

assuntos que serão tratados no decorrer do texto. 
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A globalização e a expansão dos meios de comunicação através, sobretudo, da 

popularização da rede mundial de computadores, a Internet, faz com que o século XXI seja 

caracterizado pela Era da Informação (Cash et al. 1994). Com isso, as empresas que (i) 

melhor gerenciarem o ambiente caracterizado por uma explosão de informações e (ii) mais 

rapidamente satisfizerem a necessidade dos seus clientes, estarão mais preparadas para 

competir e alcançar suas metas. Nesse sentido, duas ferramentas tecnológicas vêm cada 

vez mais se mostrando úteis: os Sistemas de Busca e os Sistemas de Recomendação. 

Os Sistemas de Busca são um dos maiores aliados não só para empresas, mas também 

para fins pessoais, na tarefa de encontrar informações relevantes em ambientes de rede 

com nenhuma ou pouquíssima organização, como é o caso da Internet. Tais sistemas 

vasculham as páginas disponibilizadas nos mais diversos webservers da Internet, indexando 

suas palavras chaves em um enorme banco de dados. Através deste banco de dados os 

engenhos de busca indicam páginas que se assemelham com o conteúdo de interesse do 

usuário (Brin & Page 1998; Silva 2004; Norvig 2004).  

Exemplos típicos de sistemas de busca globais são Google (www.google.com), Yahoo! 

(www.yahoo.com) e Cadê (www.cade.com.br). Adicionalmente, há diversos sistemas com 

propósitos específicos, como o Buscapé (www.buscape.com.br) que compara preços de 

produtos vendidos em lojas virtuais, e o Scirus (www.scirus.com) que procura artigos 

científicos em repositórios de periódicos, congressos, simpósios, entre outras fontes deste 

tipo de texto.  

Os Sistemas de Recomendação são uma alternativa interessante aos Sistemas de Busca, 

visto que os primeiros possibilitam aos usuários encontrarem informações do seu interesse 

agindo passivamente, ou seja, sem que uma busca através de palavras chaves seja 

realizada. Para isso, os Sistemas de Recomendação sugerem itens (filmes, livros, músicas, 

notícias, páginas web, etc) que possam ser de interesse de um indivíduo, utilizando 

informações sobre o seu perfil. Este perfil é adquirido de forma explícita ou implícita em 

cada contato que o usuário estabelece com o sistema.  

Exemplos de aquisição explícita podem ser: solicitar ao usuário uma nota para um item em 

um intervalo pré-estabelecido (0 a 10, por exemplo); solicitar que o usuário indique os itens 
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mais relevantes e os itens menos interessantes de um conjunto de itens apresentado; e 

solicitar que o usuário crie uma lista de itens que ele gosta. Exemplos de cenários de coleta 

implícita de perfil são: o usuário lê uma página em um site com informações sobre um livro 

e, em algum tempo, solicita informações mais detalhadas sobre o mesmo; o usuário ouve 

um trecho de música e, em seguida, realiza o download da mesma; o usuário acessa uma 

página em um site com os filmes em cartaz no cinema e, em pouco tempo, clica em um link 

que apresenta a programação de um dos filmes.  

As Tecnologias de Personalização são responsáveis por identificar as necessidades e 

preferências do usuário (Ralph & Parsons 2006). A partir deste conhecimento, os sistemas 

que fazem uso desta tecnologia, como os Sistemas de Recomendação e os Sistemas de 

Comércio Eletrônico, são capazes de tratar cada usuário de forma diferenciada, quase como 

se o sistema fosse único para cada indivíduo.  

O tratamento diferenciado pode ser caracterizado de duas formas: ao nível de interface e ao 

nível de conteúdo (Ralph & Parsons 2006). Exemplos de personalização de interface 

incluem: proporcionar uma navegação customizada no site; apresentar na tela inicial uma 

saudação que referencie o nome do indivíduo; mostrar um menu com as opções mais 

usadas; permitir que o usuário modifique o layout do site; etc. Exemplos de personalização 

de conteúdo são: apresentar ao usuário os itens relacionados aos produtos que o usuário 

está comprando em uma loja virtual; enviar um e-mail contendo os melhores filmes em 

cartaz de acordo com os gostos do usuário; recomendar a uma pessoa as músicas que 

tenham sido bem avaliadas por usuários com gostos semelhantes ao seu. 

Uma aplicação das Tecnologias de Personalização pode ser vista durante uma ligação a 

uma central de atendimento de um banco. Com o passar do tempo, o sistema identificaria o 

usuário e disponibilizaria em primeiro momento aquelas opções que este usuário mostrou 

maior interesse em um determinado período de tempo. Dessa forma, um tempo significativo 

é economizado pelo fato de não ser mais necessário que o usuário navegue entre menus 

até encontrar o item do seu interesse.  

A aplicação ilustrada anteriormente trata-se de personalização ao nível de interface de 

navegação. Poderíamos enumerar inúmeros exemplos deste tipo de personalização. No 

entanto, o escopo deste trabalho está associado ao outro tipo de personalização 

anteriormente citado. Assim, vejamos alguns cenários de aplicação das Tecnologias de 

Personalização ao nível de conteúdo: 
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• As lojas virtuais Amazon e Submarino constantemente apresentam ao usuário 

ofertas de livros que potencialmente são relacionados a livros que o usuário tenha 

demonstrado interesse no passado.  

• Os sistemas de Internet Banking permitem atualmente a personalização ao nível de 

interface. No entanto, nada impede que os mesmos ofereçam recursos mais 

avançados de personalização como, por exemplo, recomendar ao cliente 

investimentos que se assemelham mais ao seu perfil. 

• O sistema de comunidades virtuais LikedIn (www.linkedin.com) pode indicar a um 

usuário quais dos usuários da comunidade possuem interesses mais próximos ao 

seu, bem como indicar possíveis comunidades que sejam do seu interesse. 

As Tecnologias de Personalização vêm propiciando uma contribuição significativa não só 

para minimizar o problema de sobrecarga da informação, mas também para melhorar o 

relacionamento com o usuário. Basicamente isso ocorre porque na medida em que o 

sistema apresenta ao usuário conteúdo mais relevante e customiza a navegação, o número 

de iterações para se chegar ao que usuário realmente deseja é reduzido. Portanto, ao 

diminuir a quantidade de informações a serem processadas pelo usuário e o número de 

passos necessários para se obter o que é de fato relevante, o usuário percebe maior 

efetividade no serviço prestado e, desta forma, há uma melhoria no relacionamento (Laudon 

& Traver 2001). 

Com base nesta lógica, Jeff Bezos (Easton & Bezos 1998), CEO1 da Amazon.com, afirmava 

desde 1997 que para cada cliente em potencial deveria existir uma loja na Web customizada 

as suas necessidades. Tal raciocínio acompanha a estratégia de marketing one-to-one, 

cada vez mais freqüente no cenário atual (Drucker 2003). Essa estratégia de marketing 

possui o foco no cliente, ou seja, os produtos e serviços são apresentados ao cliente na 

medida que existe um grau de interesse relevante naquela informação. Isso propicia aos 

clientes uma maior satisfação por receberem um atendimento on-line personalizado e, 

conseqüentemente, maximizam as chances de venda para a empresa. 

Antes de passarmos a próxima seção, é conveniente adotarmos a seguinte padronização 

para fins de organização. As Tecnologias de Personalização podem ser incorporadas a 

diversos tipos de sistemas como, por exemplo, os Sistemas de Recomendação e os 

                                                
1 CEO - Chief Executive Officer. Equivale no Brasil ao diretor executivo. 
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sistemas de Comércio Eletrônico. Neste caso, o núcleo destas tecnologias é implementado 

em subsistemas que denominamos de Engenho de Personalização. Assim, deste ponto em 

diante do texto, ao nos referirmos a Engenho de Personalização estamos nos referindo aos 

algoritmos e métodos utilizados pelas Tecnologias de Personalização. 

11 .. 33 ..   DD EE FF II NN II ÇÇ ÃÃ OO   DD OO   PP RR OO BB LL EE MM AA   

Na seção anterior foi introduzido o escopo do presente trabalho, enumerando diversos 

exemplos de uso das Tecnologias de Personalização. Pode-se afirmar que tais exemplos 

motivaram o surgimento deste trabalho, cujo problema pode ser definido a partir das 

seguintes questões: 

• Como recomendar itens ao usuário com base no seu perfil? 

• Qual a melhor forma de se adquirir o perfil? 

• Que informações devem ser incorporadas ao perfil? 

• Como representar o perfil do usuário? 

• Que técnicas de inteligência computacional existem para personalização ao nível de 

conteúdo? 

Dadas as perguntas acima, pode-se dizer que o objetivo maior deste trabalho é o 

desenvolvimento de soluções em personalização de conteúdo. Conforme veremos na 

seção 2.2, a tecnologia que contém os algoritmos para personalização de conteúdo é 

denominada de Engenho de Personalização. As funcionalidades básicas desta tecnologia 

são Gerar Lista Personalizada e Predizer Nota. Desta forma, podemos dizer que o presente 

trabalho tem como objetivo o estudo e desenvolvimento de soluções para as 

funcionalidades Gerar Lista Personalizada e Predizer Nota, que são oferecidas pelos 

Engenhos de Personalização. 

Tendo em vista que uma das entradas do Engenho de Personalização para realizar o seu 

trabalho é o perfil do usuário, também estamos interessados em que nossas soluções 

permitam o máximo de qualidade em recomendações com um conjunto mínimo de 

informações coletadas sobre o usuário. Por que isso é relevante? 
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Uma característica inerente às Tecnologias de Personalização, independentemente do 

domínio, é: quanto mais informações forem coletadas sobre o usuário e sua interação com o 

sistema de informação, maior será a eficácia do Engenho de Personalização. Todavia, em 

alguns domínios pode-se levar semanas, ou até mesmo meses, para se coletar informações 

suficientes sobre o usuário. Um exemplo típico disto é um ambiente de uma loja virtual em 

que a maior parte dos consumidores compra produtos com uma freqüência muito baixa 

(uma vez por mês, por exemplo). Adicionalmente, não é estratégico para as lojas virtuais 

exigir que o usuário preencha longos formulários no momento do cadastro, visto que isso 

requereria ainda mais tempo do usuário e, conseqüentemente, poderia fazê-lo procurar os 

serviços de uma loja concorrente. 

De acordo com o exposto é fácil perceber a importância de estratégias de personalização 

que requeiram o mínimo possível de informações sobre o indivíduo. Nesse sentido, 

acrescentamos a nossa lista de perguntas que delineiam o escopo deste trabalho, as 

seguintes questões: 

• É possível se obter boas recomendações quando se tem pouquíssima informação 

sobre o usuário? 

• Qual seria o conjunto mínimo de informações necessárias sobre o usuário para se 

efetuar boas recomendações? 

• Quais abordagens propostas na literatura para personalização de conteúdo possuem 

desempenho normalmente superior, quando se conhece pouquíssimo sobre o 

usuário? 

Estas últimas questões estão relacionadas ao Problema do Novo Usuário (seções 2.4 e 

3.2.5), ou New User Problem, que é também conhecido na literatura por New User Ramp-up 

Problem, por Start-up Problem ou ainda Cold-Start Problem (Burke 2002). Embora este seja 

um problema bastante relevante, principalmente por ocorrer com freqüência nos sistemas 

reais, são raros os autores que investigam a qualidade das suas soluções para o Problema 

no Novo Usuário. Desta forma, surge outra motivação para realização deste trabalho e, com 

isso, acrescentamos ao nosso objetivo inicial a avaliação de desempenho das técnicas de 

recomendação considerando variações em quantidade e em qualidade das 

informações presentes no perfil do usuário. 
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As oito perguntas enumeradas nesta seção fecham o escopo dos problemas a serem 

investigados no presente trabalho. Na próxima seção é apresentado um resumo do trabalho. 

11 .. 44 ..   RR EE SS UU MM OO   EE   CC OO NN TT RR II BB UU II ÇÇ ÕÕ EE SS   DD AA  TT EE SS EE   

Com vistas a atacar o problema descrito anteriormente, foi realizado um estudo profundo 

das técnicas de personalização de conteúdo com o objetivo maior de se caracterizar o 

comportamento destas diversas abordagens diante de ambientes cuja informação sobre o 

usuário varia quantitativa e qualitativamente. O estudo realizado não só propiciou um largo 

entendimento das propriedades das abordagens propostas na literatura, mas também 

impulsionou o desenvolvimento de soluções eficazes para o problema de recomendação 

quando se tem pouquíssima informação sobre o usuário. 

Para compreender o funcionamento das técnicas de personalização foi planejada uma 

metodologia de avaliação de desempenho e criados ambientes para análise experimental 

das mesmas. Com isso, foi possível avaliar de forma comparativa o desempenho de alguns 

métodos de personalização propostos na literatura em conjunto com os métodos propostos 

neste trabalho.  

A partir de uma base de dados pública do domínio de entretenimento e comumente usada 

para avaliação de desempenho de técnicas de personalização de conteúdo, experimentos 

realizados mostraram que os métodos criados neste trabalho alcançam melhor qualidade de 

recomendações do que abordagens populares em sistemas reais (Burke 2002, Huang et al. 

2007) em 52% das situações analisadas. Se considerarmos apenas as situações em que há 

pouca informação no perfil do usuário, este número pode subir para 68%. 

Desta forma, tem-se como principais contribuições deste trabalho os seguintes aspectos: 

• Estudo aprofundado do estado da arte no que diz respeito aos mais diversos 

conceitos associados à personalização; 

• Reflexões críticas das abordagens existentes em personalização e proposição de 

novas soluções submetidas à avaliação da academia; 

• Desenvolvimento de algoritmos de personalização de conteúdo; 
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• Concepção, modelagem e desenvolvimento de um Engenho de Personalização 

adaptável, extensível e passível de integração com diversos tipos de sistemas de 

informação; 

• Construção de um ambiente experimental que permite a avaliação e a comparação 

sistemática de algoritmos de personalização. 

O desenvolvimento dos tópicos anteriores promoveu a publicação dos seguintes trabalhos: 

• Bezerra, B. L. D. & De Carvalho, F. A. T. (2004). A Symbolic Hybrid Approach to 

Face the New User Problem in Recommender Systems. In Australian Joint 

Conference on Artificial Intelligence - AI2004,  Cairns, Australia, Lectures Notes on 

Artificial Intelligence, Berlin (Germany): Springer-Verlag. 

• Bezerra, B. L. D.; De Carvalho, F. A. T. & ALVES, G. S. (2004). Collaborative 

Filtering based on Modal Symbolic User Profiles: knowing you in the first meeting. In 

IX Ibero-American Conference on Artificial Intelligence (IBERAMIA2004), Puebla 

(Mexico), Lectures Notes in Computer Science, Berlin (Germany): Springer-Verlag. 

• Bezerra, B. L. D. & De Carvalho, F. A. T. (2005). Maximizando o Conhecimento 

sobre o Usuário com o Mínimo de Informação Disponibilizada. In 5th Encontro 

Nacional de Inteligência Artificial (ENIA), São Leopoldo, RS, Brazil. 

• Bezerra, B. L. D.; De Carvalho, F. A. T.; Filho, V. M. (2006). C2: A Collaborative 

Recommendation System Based on Modal Symbolic User Profile. In Proceedings of 

The 2006 IEEE/ WIC / ACM International Conference on Web Intelligence. Hong 

Kong, China. 

• Bezerra, B. L. D.; De Carvalho, F. A. T.; Filho, V. M. (2007). Um Método de Filtragem 

Híbrida Baseado em Perfis Simbólicos Colaborativos. In 7th Encontro Nacional de 

Inteligência Artificial (ENIA), Rio de Janeiro, RJ, Brazil. 

11 .. 55 ..   OO RR GG AA NN II ZZ AA ÇÇ ÃÃ OO   DD OO   DD OO CC UU MM EE NN TT OO   

Com a finalidade de tornar o documento mais organizado e permitir que o leitor possa ter um 

entendimento substancial do texto a partir de uma rápida leitura, são dispostas em cada 

capítulo duas seções. A primeira seção, de uma forma geral, introduz o assunto foco do 
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capítulo, a importância do mesmo para o desenvolvimento do trabalho e descreve 

sumariamente o conteúdo abordado no decorrer do capítulo bem como sua organização. Já 

a última seção de cada capítulo apresenta o resumo das conclusões mais importantes que 

se pode tirar a partir do conteúdo daquele capítulo. 

O restante do trabalho está organizado da seguinte forma.  

• No capítulo 2 abordamos vários aspectos importantes das Tecnologias de 

Personalização como, por exemplo, a definição de Sistemas de Recomendação, 

aplicações destas tecnologias, suas principais funcionalidades, aspectos sobre sua 

arquitetura e alguns formalismos úteis para os próximos capítulos.  

• No capítulo 3 descrevemos detalhadamente as principais técnicas de personalização 

de conteúdo já propostas até o momento, tecendo alguns comentários com relação 

ao seu comportamento diante de problemas comuns dos Engenhos de 

Personalização. Adicionalmente, registramos um comparativo das técnicas 

apresentadas, explicitando seus pontos fortes e fracos. 

• O capítulo 4 é julgado o mais importante no que diz respeito à contribuição para o 

estado da arte. Nele, são apresentados três métodos de personalização de conteúdo 

que têm como base a utilização e adaptação de ferramentas desenvolvidas no 

domínio de Análise de Dados Simbólicos. 

• No capítulo 5 são tratadas questões relacionadas à avaliação de desempenho dos 

Engenhos de Personalização, ou seja, são discutidas que estratégias devem ser 

usadas para análise da qualidade dos métodos de personalização de conteúdo, 

considerando o domínio e o contexto em que os mesmos estão inseridos.  

• No capítulo 6 são apresentados os experimentos realizados com os métodos 

propostos no capítulo 4 e as considerações com relação aos resultados obtidos. 

• No capítulo 7 apresentamos as conclusões deste trabalho e algumas propostas de 

trabalhos futuros.  

 



 

 

CCaapp íí tt uu ll oo   22 ..     

TT EE CC NNOO LL OOGG II AA SS   DD EE   PP EE RR SS OONNAA LL II ZZ AA ÇÇ ÃÃ OO   

DD EE   CCOONNTT EE ÚÚDDOO   

22 .. 11 ..   CC OO NN SS II DD EE RR AA ÇÇ ÕÕ EE SS   II NN II CC II AA II SS   

O propósito deste capítulo é apresentar ao leitor uma visão ampla das Tecnologias de 

Personalização, mais especificamente no tocante à personalização de conteúdo. Conforme 

visto no capítulo anterior, estas tecnologias podem ser usadas para oferecer ao usuário uma 

navegação customizada e/ou para disponibilizar para o usuário um conteúdo que possa lhe 

interessar mais. O foco do presente trabalho é no estudo de problemas associados ao 

segundo ponto, ou seja, personalização de conteúdo. Assim, considere que onde se falar 

em personalização deste ponto em diante do documento, estamos nos referindo a 

personalização de conteúdo.  

Este capítulo é importante não só para se ter melhor entendimento dos conceitos e 

exemplos associados ao domínio de personalização, mas também para dar ao leitor uma 

visão clara e objetiva a cerca do escopo e da complexidade envolvida no desenvolvimento 

deste trabalho.  

O restante deste capítulo está organizado da seguinte forma. Na seção 2.2 são introduzidos 

alguns conceitos fundamentais associados às Tecnologias de Personalização, como 

Sistemas de Recomendação e Engenho de Personalização. Na seção 2.3 é apresentada 

uma visão de arquitetura de um Engenho de Personalização e, seguido a isso, são 

formalizados na seção 2.4 alguns conceitos importantes destas tecnologias. Finalmente, 

encerramos o capítulo com algumas considerações na seção 2.5. 
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22 .. 22 ..   CC OO NN CC EE II TT OO SS   

A explosão de documentos eletrônicos nos diversos tipos de rede fez surgir o conceito de 

Repositórios de Informação Digital (Gudivada 1997). Basicamente, esses repositórios 

consistem em agrupamentos lógicos de documentos eletrônicos com precária organização 

estrutural da informação. No contexto da Internet pode-se dizer que grandes portais são 

exemplos claros de repositórios de informação digital. Da mesma forma, nas redes internas 

de corporações de médio e grande porte, visto que nesses ambientes surge uma quantidade 

enorme de documentos eletrônicos. 

Ao passo que ocorre uma explosão de repositórios de informação digital, há um crescimento 

vertiginoso no número de indivíduos que precisam ou desejam extrair informações destes 

repositórios da maneira mais rápida possível. Este fato torna-se ainda mais evidente com a 

popularização da Internet, quando surgem alguns anos depois os Sistemas de Busca 

(Gudivada 1997). De fato, estes sistemas continuam sendo importantes aliados no processo 

de busca de informações na Internet ou em repositórios digitais com escopo limitado. 

Todavia, tais sistemas não consideram o perfil ou o comportamento histórico do usuário 

durante este processo. Isso significa que estes sistemas são genéricos, ou seja, ao efetuar 

uma requisição para o sistema, a resposta será obtida unicamente em função da entrada 

fornecida, independentemente do usuário. 

Por outro lado, em algumas situações é estratégico que o sistema que busca informações 

no repositório digital, o faça considerando o comportamento passado do usuário, os seus 

desejos ou as suas necessidades. Vimos na seção 1.2 são ferramentas alternativas aos 

Sistemas de Busca, em que os primeiros possuem integrada a tecnologia capaz de fornecer 

uma visão do repositório digital levando em consideração as características pessoais do 

indivíduo (Zhang 2005; Belkin & Croft 1992).  

Adicionalmente, descrevemos na seção 1.2 a possibilidade de se incorporar aos sistemas 

de Comércio Eletrônico a mesma tecnologia dos Sistemas de Recomendação para oferecer 

ao usuário uma experiência diferenciada (Schafer et al. 1999; Schafer et al. 2001; Ricci & 

Werrthner 2006; Wei et al. 2007; Huang et al. 2007). Abaixo enumeramos alguns cenários 

em que a integração destes dois sistemas mostra-se interessante. 
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• Alguns sites de comércio eletrônico permitem que os usuários expressem suas 

opiniões sobre um determinado produto, vendedor ou artigo1. Isso pode ajudar um 

novo usuário a filtrar as informações que são mais pertinentes em um dado contexto, 

ou a escolher um produto ou artigo em uma quantidade de opções significativas, ou 

mesmo a aumentar sua credibilidade em um vendedor. Alguns websites, como 

Amazon e CDNow, permitem ainda que o usuário indique a relevância de um 

determinado comentário. 

• Uma lista de opiniões de críticos conceituados é também uma estratégia de 

recomendação implícita utilizada em vários sistemas de informação. Isso pode 

influenciar consumidores a comprarem um determinado livro, caso este livro seja 

indicado por um crítico com opinião convergente àquela do usuário. Da mesma 

forma, esta estratégia pode ser usada para direcionar a busca de artigos em um 

repositório como o da ACM, na medida que o usuário conhece o conjunto de atores 

pertinentes em uma determinada área do conhecimento e passa a procurar artigos 

indicados por estes. 

• Apresentar uma lista das informações ou dos produtos mais consultados ou 

comprados é um recurso cada vez mais presente em sistemas de informação. Isto 

ocorre não só porque esta é uma funcionalidade bastante apreciada pelos usuários, 

mas também por não requerer conhecimento prévio sobre o usuário que está 

recebendo a informação, e por não exigir que a comunidade de usuários crie o hábito 

de fornecer suas opiniões referentes a produtos e outras informações do repositório 

digital. Assim, esse tipo de recomendação é gerado automaticamente pelo sistema a 

partir dos dados de compra dos usuários ou dos dados de acesso às páginas do site. 

• Outra estratégia de recomendação bastante interessante é mostrar ao usuário uma 

lista dos produtos ou itens que tenham um nível de semelhança significativo com o 

contexto visualizado na página corrente. Por exemplo, o CiteSeer disponibiliza para o 

usuário uma lista dos artigos considerados semelhantes àquele que está sendo 

consultado em um dado momento. Além disso, ele provê as listas dos artigos citados 

                                                
1 Alguns exemplos são Amazon (www.amazon.com), CDNow (www.cdnow.com), CiteSeer 

(citeseer.ist.psu.edu), ACM Journals (portal.acm.org) e MercadoLivre (www.mercadolivre.com.br). 
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e dos artigos que o citam. Alguns sites de comércio eletrônico1 apresentam ao 

usuário uma lista de produtos relacionados ao que está sendo consultado em dado 

momento ou aos produtos que estão inclusos no carrinho de compras2. Esta 

estratégia de recomendação costuma ser usada para maximizar vendas cruzadas 

(Laudon & Traver 2001). 

• Uma extensão da estratégia de recomendação exemplificada anteriormente ocorre 

quando o sistema utiliza não só informações do contexto, mas também informações 

sobre o comportamento passado da comunidade de usuários. São inúmeros os 

exemplos de sites que fornecem esse tipo de personalização. A Americanas, por 

exemplo, mostra uma lista dos produtos mais comprados por consumidores que 

também compraram o produto visualizado pelo usuário em um dado momento. 

Basicamente, o sistema efetua um cruzamento das informações de compras e 

navegação dos consumidores com o item ou o produto visualizado pelo usuário. É 

importante observar que, embora o sistema requeira informações históricas sobre os 

usuários para implementar esta funcionalidade, a informação apresentada ao usuário 

independe do seu perfil. 

Os exemplos de aplicações de recomendação descritos anteriormente são curiosos, pois 

eles ilustram cenários em que as Tecnologias de Personalização não são aplicadas, embora 

todos eles são estratégias de prover ao usuário do sistema uma experiência diferenciada a 

cada interação. Pela definição introduzida na seção 1.2, as Tecnologias de Personalização 

utilizam as informações do perfil do usuário para propiciar uma experiência diferenciada, o 

que não ocorre nos exemplos anteriores. 

As aplicações dos Sistemas de Recomendação previamente descritas não são, em geral, 

objeto de estudo na literatura. A principal razão para isso é: a não utilização do perfil do 

usuário para se obter as recomendações, implica na redução da complexidade do problema, 

ou seja, as técnicas a serem implementadas em qualquer uma das aplicações anteriores 

não passam de manipulações de registros em bancos de dados transacionais.  

                                                
1 Alguns exemplos são Amazon, Submarino (www.submarino.com.br) e Americanas 

(www.americanas.com.br). 

2 Carrinho de compras é o termo usado para definir o conjunto de produtos adicionados a uma cesta 

virtual de compras. 
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As Tecnologias de Personalização permitem que os Sistemas de Recomendação (ou 

qualquer outro sistema de informação) ofereçam uma experiência customizada ao usuário 

deste sistema utilizando, para isso, as informações do seu perfil. Conforme descrito na 

seção 1.2, o subsistema que implementa os algoritmos e métodos das Tecnologias de 

Personalização é denominado de Engenho de Personalização. Abaixo apresentamos duas 

aplicações de um Sistema de Recomendação em que o Engenho de Personalização é o 

núcleo da solução. Estas aplicações são, portanto, objeto de estudo da maior parte dos 

trabalhos da literatura no contexto de Sistemas de Recomendação e, por esta razão, 

possuem grande associação com os problemas descritos na seção 1.3. 

GG EE RR AA RR   LL II SS TT AA   PP EE RR SS OO NN AA LL II ZZ AA DD AA   

Um dos mais altos níveis de personalização pode ser percebido quando um sistema 

apresenta para o usuário uma lista de itens ou produtos mais próximos ao seu interesse 

de acordo com o perfil. Isto pode ser feito em todo o conjunto de itens do repositório digital 

ou em um subconjunto delimitado pelo usuário ou por algum fator estratégico. Um exemplo 

típico deste último cenário seria caracterizado pelo desejo do usuário obter 

recomendações apenas de filmes do gênero comédia.  

Adicionalmente, um exemplo em que é estratégico recomendar itens de um subconjunto 

do repositório ocorre quando uma loja deseja maximizar a venda de determinadas 

categorias de produtos e, dessa forma, configura o seu sistema de Comércio Eletrônico 

para efetuar recomendações personalizadas daquele conjunto de produtos específico.  

Os exemplos de aplicações anteriores são suportados pela funcionalidade definida como 

Gerar Lista Personalizada e possui ainda as seguintes terminologias na literatura: Find 

Good Items (Herlocker et al. 2004) e Preference-Based Filtering (Adomavicius & Tuzhilin 

2005). Essa lista personalizada poderá ser apresentada ao usuário de forma ordenada ou 

não. 

Esta funcionalidade propicia condições necessárias às empresas para adoção de 

estratégias de divulgação de seus produtos e serviços de maneira personalizada, 

seguindo os preceitos da abordagem Marketing One-to-One (Laudon & Traver 2001). 

Segundo Laudon & Traver (2001), além do Marketing One-to-One ter sido a estratégia que 

mais se popularizou no âmbito empresarial, ela é a estratégia de marketing que mais 

despertou interesse de pesquisadores. A figura abaixo ilustra um e-mail enviado pelo 



C AP Í T U L O  2  -  T EC NO LOG I A S  D E  P E R S O NA L I Z AÇÃO  D E  CON T E Ú DO  

 15 

Sistema de Recomendação das Lojas Americanas (www.americanas.com.br) que contêm 

sugestões de produtos relevantes para o usuário.  

 

Figura 1 – E-mail enviado pelo Sistema de Recomendação da Lojas Americanas. 

PP RR EE DD II ZZ EE RR   NN OO TT AA   

Uma outra forma de personalização da informação tem como propósito apresentar uma 

nota que reflita a importância de determinado item ou produto para o usuário. Essa 

abordagem baseia-se no perfil do usuário, semelhante à funcionalidade descrita 

anteriormente. Esta funcionalidade é definida como Predizer Nota, mas possui ainda a 

denominação de Annotation in Context (Herlocker et al. 2004). 

Film Conseil (fconseil.lip6.fr) e The Internet Movie Database - IMDb (www.imdb.com), por 

exemplo, possibilitam que o usuário forneça informações sobre seus interesses e 

posteriormente obtenham notas de filmes com a simbologia de estrelas. Por exemplo, um 



SO LU ÇÕ E S  EM  P E R S ONA L I Z AÇÃO  D E  CON T E Ú DO  BAS E AD AS  EM  

C L A S S I F I C ADO R E S  S I M BÓ L I CO S  MODA I S  

 16 

filme, cuja estimativa gerada pelo sistema corresponda a apenas uma estrela, é péssimo. 

Por outro lado, um filme estimado com 5 estrelas deve ser bem interessante para o usuário. 

A figura 2 ilustra o aplicativo iTunes, cuja principal funcionalidade é tocar músicas. Observe 

que na interface gráfica o usuário pode indicar seu gosto por uma música através da 

simbologia de estrelas. 

 

Figura 2 - Tela do aplicativo iTunes, um player de músicas para diversos formatos. 

Através das funcionalidades Gerar Lista Personalizada e Predizer Nota, os Sistemas de 

Recomendação são vistos como verdadeiras ferramentas que possibilitam cada usuário ser 

tratado efetivamente de forma diferenciada. Conforme dito anteriormente, no presente 

trabalho nos concentramos na investigação e proposição de técnicas de personalização de 

conteúdo que tenham como fonte de entrada o perfil do usuário, ou seja, temos como 

objeto de estudo neste trabalho soluções para as funcionalidades Gerar Lista Personalizada 

e Predizer Nota. Na próxima seção será detalhado como pode ser realizada a integração de 

um Engenho de Personalização a um sistema de informação de forma a suportar as 

funcionalidades Gerar Lista Personalizada e Predizer Nota.  
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22 .. 33 ..   EE NN GG EE NN HH OO SS   DD EE   PP EE RR SS OO NN AA LL II ZZ AA ÇÇ ÃÃ OO   

Como visto anteriormente, o Engenho de Personalização permite que um sistema de 

informação ofereça uma experiência diferenciada a um indivíduo com base no seu perfil. 

Independentemente do domínio do repositório digital, podemos desenhar uma arquitetura 

genérica para integração entre um sistema de informação e um Engenho de Personalização, 

conforme ilustra a figura a seguir. 

RepositRepositRepositRepositRepositRepositRepositRepositóóóóóóóóriorioriorioriorioriorio
de Usude Usude Usude Usude Usude Usude Usude Usuááááááááriosriosriosriosriosriosriosrios

RepositRepositRepositRepositRepositRepositRepositRepositóóóóóóóóriorioriorioriorioriorio
de Itensde Itensde Itensde Itensde Itensde Itensde Itensde Itens

Sistema deSistema de
InformaçãoInformação

Conteúdo
Personalizado

Conteúdo
Personalizado

Conteúdo
Personalizado

Engenho deEngenho de
PersonalizaçãoPersonalização

Base deBase deBase deBase deBase deBase deBase deBase de
ConhecimentoConhecimentoConhecimentoConhecimentoConhecimentoConhecimentoConhecimentoConhecimento

 

Figura 3 – Integração de um Engenho de Personalização a um Sistema de Informação. 

Para tornar o Engenho de Personalização o mais independente possível de como os dados 

são persistidos no repositório do sistema de informação e como se dará a interação do 

usuário com o sistema, todo o fluxo de informação que chega ou sai do Engenho de 

Personalização ocorre através do sistema de informação. Do ponto de vista de engenharia 

de software, esta decisão de arquitetura tende a aumentar o reuso da tecnologia 

encapsulada no Engenho de Personalização, visto que propicia menos acoplamento e maior 

modularidade (Fowler 2002). 

Na figura 3 podemos observar a existência de um repositório de informações restrito ao 

Engenho de Personalização. Trata-se da Base de Conhecimentos, responsável pelo 

armazenamento do perfil dos usuários segundo a estrutura definida pelos algoritmos de 

recomendação implementados no engenho. 

Para fornecer uma visão particular do repositório para cada um dos usuários do sistema de 

informação, o Engenho de Personalização é constituído de dois módulos: 
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• Módulo de Aquisição – responsável por obter informações sobre as interações do 

usuário com o sistema e registrar tais informações na Base de Conhecimento; 

• Módulo de Recomendação – responsável por fornecer as recomendações 

customizadas. 

O restante desta seção segue a organização do Engenho de Personalização, sendo os 

aspectos relacionados ao Módulo de Aquisição descritos na seção 2.3.1 e aqueles sobre o 

Módulo de Recomendação cobertos na seção 2.3.2. 

22 .. 33 .. 11 ..   MM ÓÓ DD UU LL OO   DD EE   AA QQ UU II SS II ÇÇ ÃÃ OO   

As macro-atividades realizadas pelo Módulo de Aquisição para o cumprimento de sua tarefa 

são ilustradas na figura abaixo.  

 

Figura 4 – Atividades realizadas pelo engenho de personalização para a construção do perfil. 
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A atividade denominada Coletar tem como propósito receber informações sobre as ações do 

usuário no sistema de informação associado. Estas informações são fornecidas pelo 

sistema de informação a fim de isolar a tecnologia de personalização das especificidades da 

interface do usuário.  

Após a coleta, é possível que os dados precisem passar por um processo de transformação 

(atividade denominada Transformar). Isto é necessário para que os dados sejam fiéis à 

representação definida para o perfil do usuário. Assim, quanto menos estruturado for o perfil 

do usuário, maior será a complexidade envolvida na etapa Transformar.  Além disso, será 

visto no decorrer deste capítulo que o processo de coleta pode ser realizado implícita ou 

explicitamente, influenciando diretamente a complexidade da atividade Transformar. 

Por fim, conforme o próprio nome sugere, na etapa Atualizar Perfil os dados são 

adicionados ao perfil do usuário e persistidos na Base de Conhecimento. Caso se trate de 

um novo usuário, um código de identificação e um perfil serão criados para este indivíduo. 

22 .. 33 .. 22 ..   MM ÓÓ DD UU LL OO   DD EE   RR EE CC OO MM EE NN DD AA ÇÇ ÃÃ OO   

Todo funcionamento do Módulo de Recomendação tem como premissa a existência de um 

perfil para o usuário alvo, ou seja, é necessário que o fluxo do Módulo de Aquisição tenha 

sido executado ao menos uma vez para este indivíduo. A figura 5 apresenta o fluxo do 

Módulo de Recomendação. 

De acordo com a figura 5, sempre que o sistema de informação acionar o Módulo de 

Recomendações do Engenho de Personalização, a primeira ação será Carregar o Perfil. 

Para isso, o sistema de informação fornecerá o código de identificação do usuário para o 

qual recomendações serão geradas. 

Após isso, durante a etapa Carregar Itens, os itens do repositório deverão ser carregados, 

em sua totalidade ou não. No próximo capítulo serão apresentadas algumas técnicas de 

recomendação que requerem que as informações descritivas dos itens sejam lidas, 

enquanto outras técnicas precisam apenas de um código de identificação dos itens. Em 

algumas aplicações o tamanho do conjunto de itens do repositório pode ser enorme, 

chegando aos milhões. Neste caso, é conveniente que o carregamento dos itens seja 

realizado por demanda, isto é, apenas quando for consumido em outra etapa do fluxo de 

recomendação.
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Figura 5 – Atividades realizadas pelo engenho de personalização para recomendação 

personalizada de itens de um repositório digital. 
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A etapa Restringir Itens com Base no Contexto é útil para maximizar as chances de que 

boas recomendações sejam geradas. Para isso, algoritmos de Recuperação de 

Informação (Baeza-Yates & Berthier 1999) podem ser executados a fim de definir quais dos 

itens do repositório tenham maior associação com as informações visualizadas pelo usuário 

no momento que foi disparada a solicitação ao Módulo de Recomendação. Assim, apenas 

os itens relacionados a este contexto poderão ser recomendados. 

A etapa Avaliar Utilidade dos Itens é de extrema importância em todo o processo de 

personalização, visto que é o momento de se definir quão relevante um item é para um 

usuário com base em seu perfil. Assim, estaremos freqüentemente no decorrer do 

documento nos referindo a aspectos relacionados a esta etapa do fluxo de recomendação. 

Passada a etapa mais complexa do fluxo de recomendação, há informações suficientes para 

concluir o processo, bastando apenas formatar a saída, que pode ser de três maneiras: 

• Predizer Nota – funcionalidade Predizer Nota introduzida na seção 2.2; 

• Selecionar Itens com Maior Utilidade – corresponde a funcionalidade Gerar Lista 

Personalizada também introduzida na seção 2.2; 

• Gerar Lista em Ordem Decrescente de Utilidade – utiliza também a funcionalidade 

Gerar Lista Personalizada, diferindo da opção anterior apenas pelo fato de que os 

itens retornados estão ordenados segundo sua relevância para o usuário. 

Para concluirmos esta seção apresentamos na tabela a seguir um leque de bibliotecas de 

Engenhos de Personalização, algumas com livre acesso, para utilização e implementação 

de novos algoritmos de personalização de conteúdo. Dentre eles destacamos o FEERS, 

concebido a partir do desenvolvimento deste trabalho e, portanto, sendo uma de suas 

contribuições. 
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Taste open-source, Java (http://taste.sourceforge.net/) 

Cofi  open-source, Java (http://www.nongnu.org/cofi/) 

CoFE  open-source, Java (http://eecs.oregonstate.edu/iis/CoFE/) 

FEERS open-source, Java (http://www.cin.ufpe.br/~bldb/FEERS/) 

Loomia Webservice comercial (http://recommendations.loomia.com) 

RACOFI  
open-source, Java  
(http://www.daniel-lemire.com/fr/abstracts/COLA2003.html) 

MultiLens  

open-source, Java, versão antiga do código fonte que foi usado no 
sistema MovieLens (Miller et al. 2003). 
(http://sourceforge.net/projects/multilens) 

Sourcelight 
Technologies Inc 

Software comercial. (www.sourcelight.com) 

SUGGEST  
biblioteca distribuída livremente, C.  
(http://www-users.cs.umn.edu/~karypis/suggest/)  

Rating-Based 
Item-to-Item 

Código fonte distribuído livremente, PHP.  
(http://www.daniel-lemire.com/fr/abstracts/TRD01.html) 

Vogoo PHP Lib   open-source, PHP. (http://www.vogoo-api.com/) 

Music   open-source, PHP/SQL. (http://indiscover.net/) 

consensus   open-source, Python. (http://exogen.case.edu/projects/consensus/) 

Tabela 1 – Bibliotecas de Engenhos de Personalização. 

Na próxima seção definiremos formalmente aspectos importantes das Tecnologias de 

Personalização, estabelecendo a relação destes com os assuntos tratados nesta seção. 

22 .. 44 ..     PP EE RR SS OO NN AA LL II ZZ AA ÇÇ ÃÃ OO   DD EE   CC OO NN TT EE ÚÚ DD OO   

Formalmente, o problema de personalização de conteúdo pode ser definido da seguinte 

maneira. Seja U o conjunto de todos os usuários e ΙΙΙΙ o conjunto de todos os itens que 

possam ser recomendados. Seja ρρρρ uma função que mede a utilidade do item ιιιι para o 

usuário υυυυ, ou seja: 
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Γ→× IU:ρ  Equação 1 

onde ΓΓΓΓ é uma relação de ordem total no conjunto ℜℜℜℜ* (reais positivos incluindo o elemento 

neutro). Intuitivamente, para cada usuário υυυυ ∈∈∈∈ U deseja-se encontrar o item ιιιι’ que maximize 

a utilidade para este usuário. Mais formalmente tem-se o seguinte: 

),( max arg     , ιυριυ
ι

υ
I

U
∈

=′∈∀  Equação 2 

Como visto anteriormente, é comum que a relevância de um item para um usuário seja 

definida através de uma nota. Para isso, é necessário que o intervalo que compreende a 

imagem da função de utilidade ρρρρ seja segmentado para definir conceitos aplicáveis ao 

contexto em que o sistema de recomendação opere. Por exemplo, em uma loja virtual, os 

produtos do repositório que atinjam, de acordo com a função ρρρρ, valores acima de um 

determinado limiar, são considerados pelo sistema itens de grande potencial de venda para 

aquele usuário. Além disso, ao nível da camada de interface com o usuário (Graphical User 

Interface – GUI), o sistema de informação pode representar esta nota através de diversos 

tipos de símbolos (� � ☺ � �), a fim de prover uma interação mais agradável (Gajos et 

al. 2004).  

Voltando a arquitetura definida anteriormente, mais especificamente no fluxo do Módulo de 

Recomendação (seção 2.3.2), não é difícil perceber que a função de utilidade ρρρρ  é o principal 

componente da etapa Avaliar Utilidade dos Itens. Adicionalmente, é direta a 

correspondência da equação 2 com a funcionalidade Predizer Nota realizada pelo Módulo 

de Recomendação. Já no caso da funcionalidade Gerar Lista Personalizada (seção 2.2) e 

das atividades do Módulo de Recomendação que dão suporte a esta funcionalidade, a 

equação 2 precisa ser adaptada para se obter, para cada usuário, os N itens cuja utilidade 

definida pela função ρρρρ seja a máxima possível. Em termos operacionais, o seguinte 

algoritmo seria executado para a funcionalidade Gerar Lista Personalizada: 



SO LU ÇÕ E S  EM  P E R S ONA L I Z AÇÃO  D E  CON T E Ú DO  BAS E AD AS  EM  

C L A S S I F I C ADO R E S  S I M BÓ L I CO S  MODA I S  

 24 

 

Entrada 

υυυυ : usuário alvo 

U : conjunto de usuários do repositório 

ΙΙΙΙ  : conjunto de itens do repositório 

N : número de itens a serem recomendados 

Saída 

Sυυυυ : lista de itens personalizada 

ObterRecomendacoes(υυυυ , U, ΙΙΙΙ , N) 

1. Sυ = ∅ 

2. Enquanto cardinalidade(Sυ) ≠ N faça 

3. Q = I - Sυ 

4. ),( max arg
Q

ιυρι
ι

υ
∈

=′  

5. Sυ = Sυ ∪ { υι′ } 

6. Ordenar Sυ (opcional) 

Tabela 2 – Algoritmo usado para gerar uma lista de recomendações personalizadas para um 

usuário dado como entrada. 

22 .. 44 .. 11 ..   PP EE RR FF II LL   DD OO   UU SS UU ÁÁ RR II OO   

Uma das entradas da função de utilidade e, conseqüentemente, do algoritmo descrito na 

tabela 2 é o usuário que será alvo das recomendações. Conforme visto na seção anterior, 

as informações sobre este usuário devem ser fornecidas em uma estrutura chamada de 

perfil do usuário. O conteúdo do perfil do usuário depende fortemente do domínio do sistema 

de recomendações. Por exemplo, em aplicações de entretenimento, como recomendações 

de filmes, é factível que o usuário avalie alguns dos itens do repositório com uma nota que 

represente seu nível de satisfação com relação aos mesmos. Neste caso, os processos de 

Coleta e Transformação do Módulo de Aquisição (seção 2.3.1) são extremamente 

simplificados.  
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 Batman 7 Segundos Titanic Monstros S.A. 

Bryan 5 2 5 ∅ 

Brícia 3 ∅ ∅ 5 

Elaine 1 4 3 5 

Vanessa 4 ∅ ∅ 5 

Tabela 3 – Exemplo de uma matriz de avaliações no intervalo de 1 a 5 (1: péssimo; 2: ruim; 3: 

razoável; 4: bom; 5: ótimo). 

A tabela 3 exemplifica uma matriz de avaliações para um sistema de recomendações de 

filmes. Segundo o que foi exposto anteriormente, o número de linhas (usuários) e de 

colunas (itens) podem chegar aos milhões. Assim, na maior parte das aplicações esta matriz 

é extremamente esparsa, visto que é impraticável que cada usuário avalie um percentual 

alto de itens. Além disso, é comum que um subconjunto dos itens sequer seja avaliado por 

qualquer usuário do sistema. Este problema costuma ser definido como New Item Problem 

(Burke 2002; Ricci & Werthner 2006). No capítulo 3 serão discutidas algumas propostas de 

soluções para minimizar o problema de esparsidade e o problema do novo item. 

Informações demográficas são outros tipos de conteúdo explicitamente fornecidos pelo 

usuário que podem compor o seu perfil. Neste contexto, têm-se informações do endereço, 

completo ou parcial, de moradia, trabalho ou nascimento do indivíduo. Além disso, 

informações pessoais como sexo, etnia, idade, profissão, religião, entre outras, podem ser 

consideradas pela função de utilidade a fim de maximizar a qualidade das recomendações. 

Na tabela abaixo são dados alguns exemplos de perfis de usuários que combinam 

informações pessoais e demográficas. Observe que o processo de Transformação é um 

pouco mais elaborado neste exemplo do que naquele apresentado na tabela 3. Assim, a 

informação da idade do indivíduo não é registrada no perfil, mas sim a faixa etária. 
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 Faixa etária Sexo Cidade que reside Profissão 

Bryan Bebê Masculino Recife - 

Brícia Criança Feminino Recife Estudante Infantil 

Elaine Adulto Feminino Recife Estudante 3º grau 

Vanessa Criança Feminino João Pessoa Estudante 1º grau 

Tabela 4 – Exemplo de perfis de usuários constituídos de informações demográficas e 

pessoais. 

Os exemplos de perfil introduzidos até o momento têm uma característica em comum. Eles 

são construídos através de um processo comumente chamado de aquisição explícita 

(Nichols 1997; Ralph & Parsons 2006), visto que o sistema recebe explicitamente do próprio 

usuário as informações que constituem o seu perfil. É natural que quanto mais informações 

forem dadas pelo usuário, melhor será a qualidade da função de utilidade. Todavia, um dos 

grandes desafios das Tecnologias de Personalização é fornecer boas recomendações com 

poucas informações a cerca do usuário. Conforme descrito anteriormente, este problema é 

conhecido como New User Problem (problema do novo usuário) (Burke 2002; Ricci & 

Werthner 2006) e vem se tornando cada vez mais freqüente na medida que, na maior parte 

das aplicações, os usuários não dispõem de muito tempo para alimentar o sistema com 

informações pessoais, demográficas e, sobretudo, avaliações de itens do repositório. Como 

visto na seção 1.3 este é o problema alvo do presente trabalho e, por esta razão, vários 

trabalhos propostos para minimizar este problema serão discutidos no próximo capítulo. 

Outra forma de construção do perfil do usuário, que acresce um novo fator de complexidade 

às Tecnologias de Personalização, é através de um processo denominado de aquisição 

implícita (Nichols 1997; Oard 1998; Parsons et al. 2004; Ralph & Parsons 2006; Shapira & 

Taieb-Maimon 2006). Neste caso, o comportamento e as ações do usuário em interações 

com o sistema são implicitamente mapeados em preferências através de uma função 

definida de forma coerente e representativa no contexto da aplicação. Desta forma, a função 

de utilidade torna-se independente do tipo de aquisição adotado pelo sistema. No entanto, 

quanto maior for a precisão da função de mapeamento, melhor será a qualidade da função 

de utilidade. Dada a natureza da função de mapeamento, é fácil perceber que as etapas de 

Coleta e Transformação do Módulo de Aquisição (seção 2.3.1) atingem um nível de 

complexidade bem maior no processo de aquisição implícita do que no processo de 

aquisição explícita. 
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A função de mapeamento pode ser classificada em: (i) genérica, ou seja, equivalente para 

todos os usuários do sistema; ou (ii) personalizada, isto é, única para cada usuário. A tabela 

abaixo ilustra um exemplo de função de mapeamento personalizada para um sistema de 

recomendação de uma loja virtual. 

 Comprar 
um item 

Adicionar um 
item no carrinho 

de compras 

Consultar detalhes 
sobre o item 

Remover um item 
do carrinho de 

compras 

Bryan 5 5 4 1 

Brícia 5 4 3 3 

Elaine 4 4 3 2 

Vanessa 5 5 5 1 

Tabela 5 – Exemplo de função de mapeamento personalizada. Cada coluna representa uma 

possível ação ou comportamento do usuário. A função mapeia para cada par (usuário, ação) 

uma nota que representa o nível de satisfação do usuário no intervalo de 1 a 5 (1: péssimo; 2: 

ruim; 3: razoável; 4: bom; 5: ótimo). 

Nesta seção foram abordados vários conceitos importantes no contexto de personalização 

de conteúdo, como a função de utilidade e os processos de aquisição implícita e explícita. 

Além disso, foram introduzidos alguns problemas em personalização de conteúdo, como o 

problema do novo usuário que é um dos objetos de estudo deste trabalho. 

22 .. 55 ..   CC OO NN SS II DD EE RR AA ÇÇ ÕÕ EE SS   FF II NN AA II SS   

Neste capítulo foram detalhados conceitos fundamentais para o desenvolvimento deste 

trabalho, como: Tecnologias de Personalização, Sistemas de Recomendação e Engenhos 

de Personalização. Verificamos a importância dos Engenhos de Personalização na medida 

que um sistema de informação é capaz de oferecer a cada um dos seus usuários uma 

experiência diferenciada ao nível do conteúdo que lhe é apresentado. Observamos também 

que há outras possibilidades de tratamento diferenciado que os Sistemas de Recomendação 

implementam, mas que, todavia, não requerem o uso de Tecnologias de Personalização.  

Concluímos este capítulo, ilustrando na tabela a seguir alguns sistemas de informação que 

implementam funcionalidades dos Sistemas de Recomendação, permitindo, assim, aos seus 

usuários um tratamento diferenciado a cada interação estabelecida. 
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AlexLit.com (www.alexlit.com) Livros 

Alongtail (alongtail.com) Filmes 

Amazon (www.amazon.com) Livros, filmes, músicas. 

AmphetaRate – RSS 
(channels.lockergnome.com/rss/archives/software/009134.phtml) 

Notícias 

Barnes and Noble (www.barnesandnoble.com) Livros, DVD, PC, etc. 

Clinko (www.clinko.com) Músicas e filmes 

Everyone's a Critic (www.everyonesacritic.net) Filmes 

FilmAffinity (filmaffinity.com)  Filmes 

Findory.com (findory.com) Notícias e blogs 

GenieLab (genielab.com) Músicas 

GiveALink.org (givealink.org)  websites 

Gnod - The Global Network of Dreams. (http://www.gnod.net/) Música, filmes e livros 

Gnomoradio (gnomoradio.org) Músicas 

half.ebay.com (half.ebay.com) Música, filmes, livros, 
etc. 

Hollywood Vídeo (www.hollywoodvideo.com) Filmes 

Indy (www.indy.tv)  Músicas 

iRATE radio (www.irateradio.com) Músicas 

aboveground.tv (aboveground.tv) Vídeos 

KindaKarma (www.kindakarma.com)  Autores, video games, 
filmes e músicas 

Last.fm (www.last.fm) Músicas 

Moonranker (www.moonranker.com) Músicas, filmes e livros 
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MovieCritic (www.moviecritic.com) Filmes 

Music Recommendation System for iTunes  Músicas 

Musicmatch (www.musicmatch.com) Músicas 

Musicmobs (musicmobs.com) Músicas 

MusicStrands (musicstrands.com) Músicas 

Netflix (www.netflix.com) Filmes 

Popularism (popularism.com)  Filmes 

Radiolibre (radiolibre.ca) Músicas 

Rate Your Music (rateyourmusic.com)  Músicas 

StoryCode (www.storycode.com) Livros 

StumbleUpon (www.stumbleupon.com) Websites 

TiVo (www.tivo.com) Programas de TV 

Upto11 (upto11.net) Músicas 

Wikilens (www.wikilens.org) Músicas, filmes, artistas, 
restaurantes, jogos, etc. 

Tabela 6 - Sistemas de Informação que utilizam Engenhos de Personalização. 

 

 



 

 

CCaapp íí tt uu ll oo   33 ..     

EE SS TT AA DDOO   DDAA   AARR TT EE   

33 .. 11 ..   CC OO NN SS II DD EE RR AA ÇÇ ÕÕ EE SS   II NN II CC II AA II SS   

Conforme descrito na seção 1.3, o escopo deste trabalho está relacionado ao 

desenvolvimento de técnicas de personalização de conteúdo, seguindo a estrutura do 

algoritmo apresentado na tabela 2 do capítulo anterior. Nesse sentido, é fundamental a 

análise dos trabalhos já apresentados na literatura que tenham relação ao problema em 

questão. 

Dessa forma, descreveremos neste capítulo o Estado da Arte no que se refere às técnicas 

de personalização de conteúdo presentes na literatura. A partir de uma visão detalhada e 

crítica das abordagens de recomendação personalizada já propostas, é possível identificar 

os problemas dos Sistemas de Recomendação para os quais ainda não há solução ou as 

soluções não são satisfatórias. 

Antecipando uma das importantes conclusões deste capítulo, podemos afirmar que há uma 

carência por técnicas de recomendação que alcancem boas taxas de precisão em 

ambientes onde há pouquíssima informação sobre o usuário. De fato, veremos que estes 

cenários sequer são considerados pela maior parte dos trabalhos da literatura apresentados 

até o momento. Esta constatação foi uma das motivações para a criação dos métodos que 

serão apresentadas no capítulo 4. 

O restante deste capítulo é organizado da seguinte forma. Na seção 3.2, são descritas as 

principais técnicas de personalização de conteúdo, ao passo que na seção 3.3 são 

abordadas estratégias híbridas de personalização. Considerações finais sobre este capítulo 

são feitas na seção 3.4. 
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33 .. 22 ..   TT ÉÉ CC NN II CC AA SS   DD EE   PP EE RR SS OO NN AA LL II ZZ AA ÇÇ ÃÃ OO   

Na seção 2.4 do capítulo anterior, introduzimos uma função ρρρρ, que mede a utilidade de um 

item ιιιι ∈ ΙΙΙΙ para um usuário υυυυ ∈ U, como sendo uma abstração do problema de 

Personalização de Conteúdo. Adicionalmente, apresentamos na seção 2.4 um algoritmo 

genérico para geração de listas de recomendação personalizadas que fazia referência a 

função ρρρρ. Veremos nesta seção que, independentemente da técnica de personalização que 

um método esteja enquadrado, seu propósito maior é definir a utilidade de um item para um 

usuário, ou seja, modelar a função ρρρρ.  

A partir dos estudos realizados, constatamos que é possível agrupar em três técnicas a 

maior parte dos métodos de Personalização de Conteúdo já propostos de acordo com 

características que os mesmos apresentam em comum. A tabela a seguir apresenta um 

resumo destas técnicas a serem detalhadas nas seções subseqüentes.  
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Técnica Base de Conhecimentos Entrada Idéia 

Colaborativa Relações entre U e ΙΙΙΙ, que 

em geral se apresenta por 

meio de notas dos 

usuários em U a itens em 

ΙΙΙΙ 

Relacionamento 

entre um usuário υυυυ e 

itens em ΙΙΙΙ, em geral 

por meio de 

avaliações de υυυυ para 

itens em ΙΙΙΙ 

Recomendar itens de 

ΙΙΙΙ preferidos pelos 

usuários de U que 

são semelhantes a υυυυ 

Baseada em 

Conteúdo 

Características dos itens 

em ΙΙΙΙ 

Relacionamento 

entre um usuário υυυυ e 

itens em ΙΙΙΙ, em geral 

por meio de 

avaliações de υυυυ para 

itens em ΙΙΙΙ 

Recomendar os itens 

de ΙΙΙΙ semelhantes aos 

itens preferidos por υυυυ 

Demográfica Informações demográficas 

dos usuários em U e as 

relações entre U e ΙΙΙΙ, que 

pode se apresentar por 

meio de notas dos 

usuários em U a itens em 

ΙΙΙΙ ou por meio de 

estereótipos 

Informações 

demográficas sobre 

υυυυ 

Verificar que 

usuários de U são 

demograficamente 

semelhantes a υυυυ ou 

verificar qual o 

estereótipo de υυυυ, e a 

partir disso efetuar 

recomendações 

Tabela 7 – Técnicas de Personalização de Conteúdo identificadas durante a realização deste 

trabalho. 

33 .. 22 .. 11 ..   TT ÉÉ CC NN II CC AA  CC OO LL AA BB OO RR AATT II VV AA   

Nos métodos de personalização baseada em colaboração, ou métodos de Filtragem 

Colaborativa, há a formação de uma comunidade de usuários que interagem com o sistema 

fornecendo avaliações ou realizando ações que podem ser mapeadas em níveis de 

interesse, conforme exemplificado na seção 2.4. Dessa forma, há uma troca de experiências 
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entre os membros da comunidade através das avaliações/ações de cada indivíduo na base 

de itens do sistema. Assim, todos podem usufruir o conhecimento alheio. 

A idéia básica dos métodos de filtragem colaborativa é identificar que usuários possuem 

necessidades ou preferências semelhantes. Tais usuários são comumente chamados de 

vizinhos. Identificados os vizinhos, a próxima etapa passa a ser: verificar entre os vizinhos, 

quais dos itens são mais interessantes sob seus pontos de vista, ou seja, quais dos itens já 

apreciados por estes usuários tiveram maior utilidade. A partir daí é possível calcular-se a 

utilidade de um item para o usuário ou gerar uma lista personalizada contendo os itens com 

maior utilidade pelos vizinhos e, conseqüentemente, com maior relevância para o usuário 

alvo. 

Diante do exposto, é fácil perceber que a função ρρρρ (equação 1) depende fundamentalmente 

de como se calcula a semelhança entre usuários. Isto pode ser feito de duas maneiras: (i) 

através de uma função de similaridade ou dissimilaridade que tem como entrada os perfis de 

dois usuários; (ii) simbolizada por um algoritmo, específico de uma técnica de 

aprendizagem, em que se modela uma representação própria do perfil do usuário. A estas 

duas abordagens damos o nome de memory-based e model-based, respectivamente 

(Burke 2002; Huang et al. 2007). 

Uma das medidas clássica usada nos métodos de filtragem colaborativa baseado em 

memória (memory-based) é o coeficiente de correlação de Pearson (Shardanand & Maes 

1995; Guo & Deng 2006), mostrado na equação 3. De fato, para métodos de filtragem 

colaborativa seria mais oportuno adotar medidas de associação, visto que as notas 

representam uma variável qualitativa ordinal. Outras medidas podem ser vistas em Huang et 

al. (2007). 
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 Equação 3 

Na equação 3, υ
r

 e ν
r

 representam os vetores de avaliações dos usuários υυυυ  e νννν, 

respectivamente; υ
r

 representa a média aritmética das avaliações do usuário υ ; ν
r

 

representa a média aritmética das avaliações do usuário ν ;  )(ιυ
r

 representa a avaliação do 

usuário υ  para o item ι ; e )(ιν
r

 representa a avaliação do usuário ν  para o item ι . 



SO LU ÇÕ E S  EM  P E R S ONA L I Z AÇÃO  D E  CON T E Ú DO  BAS E AD AS  EM  

C L A S S I F I C ADO R E S  S I M BÓ L I CO S  MODA I S  

 34 

Se compararmos os vetores υ
r

 e ν
r

 da equação 3 com o exemplo ilustrado na tabela 3 

apresentada na seção 2.4, verificamos que estes vetores correspondem de fato ao perfil 

típico de um usuário, em que suas avaliações podem ser binárias (Interessante X 

Irrelevante) ou intervalares (0 a 100, 1 a 5, etc). 

Sendo a escala de avaliações do tipo intervalar, é possível que algumas notas estejam em 

um intervalo diferente apesar de representarem o mesmo nível de interesse. Por exemplo, 

se considerarmos uma escala de avaliação no intervalo de 1 a 10, o usuário υυυυ poderia 

avaliar os itens com a nota 10 sempre que estes fossem interessantes, enquanto que o 

usuário νννν utilizaria sempre a nota 9 para avaliar itens do seu interesse. Embora as notas 

dadas por estes usuários sejam numericamente diferentes, o nível de interesse que eles 

possuem pelos respectivos itens é semanticamente equivalente. Uma das formas de se lidar 

com esse problema é proposta em Herlock et al. (1999) através de um algoritmo que realiza 

o ajuste das avaliações dos usuários em uma mesma escala. 

Após entendermos como se mede a semelhança entre dois usuários, é hora de referenciar 

uma possível função de utilidade a ser incorporada no algoritmo descrito na tabela 2. A 

função de utilidade apresentada na equação 4 é baseada na técnica de aprendizagem 

conhecida por k Vizinhos Mais Próximos ou simplesmente kNN. Maiores detalhes sobre esta 

técnica podem ser obtidos em Arya (1995) e Aha et al. (1991). 
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 Equação 4 

Na equação 4, têm-se o seguinte: 

• υ  representa o usuário alvo, ou seja, o usuário para o qual deseja-se medir a 

utilidade de um item; 

• h representa o número de vizinhos a serem considerados na equação; 

• kν  representa o k-ésimo usuário mais semelhante ao usuário υ  de acordo com uma 

função de correlação, como aquela introduzida na equação 3; 

• υ
r

 representa a média aritmética das avaliações do usuário υ ; 

• kν
r

 representa a média aritmética das avaliações do usuário kν ; 

• )(ιν k

r
 representa a avaliação do usuário kν  para o item ι . 
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A filtragem colaborativa baseada no kNN possui a vantagem de incorporar rapidamente na 

lista de recomendações de um usuário itens com características bastante diferentes 

daqueles já consumidos pelo usuário alvo, mas com grandes chances de agradá-lo. Isto 

ocorre porque é suficiente que alguns dos vizinhos desse usuário tenham avaliado um 

determinado item para que ele seja recomendado. No entanto, esses algoritmos 

apresentam-se inadequados em comunidades muito grandes, visto que é lenta a busca 

pelos usuários mais semelhantes ao usuário alvo.  

Para lidar com o problema supracitado, algumas heurísticas podem ser adotadas para fazer 

uma amostragem dos usuários da comunidade que estariam atuando como “formadores de 

opinião” (Good et al. 1999; Weng et al. 2006; Webster & Vassileva 2007). Adicionalmente, 

há na literatura algumas soluções que tem como ponto chave a mudança na representação 

interna do perfil do usuário (Adomavicius & Tuzhilin 2005; Jiao & Cao 2007). Como foi dito 

anteriormente, este tipo de abordagem é comumente referenciada por model-based. 

Veremos a seguir que há uma variedade de técnicas de aprendizagem que podem ser 

adaptadas para criação de métodos de filtragem do tipo model-based como, por exemplo: 

redes neurais (Christakou & Stafylopatis 2005), cluster (Breese et al. 1998), redes 

Bayesianas (Chien & George 1999; Pazzani & Billsus 1997) e grafos (Gori & Pucci 2006). 

As redes Bayesianas criam um modelo a partir do conjunto de treinamento. Basicamente 

esse modelo tem em cada nó uma estrutura semelhante a uma árvore de decisão. As 

arestas entre os nós são informações dos usuários. A construção do modelo é feita em 

batch (ou off-line) e leva muito tempo (algumas horas dependendo do tamanho do 

repositório). No entanto, com o modelo formado o processo de recomendação é muito 

rápido e tão preciso quanto os algoritmos baseados no kNN (Cover & Hart 1974; Breese et 

al. 1998). Essa abordagem se mostrou adequada para domínios em que as preferências do 

usuário mudam lentamente, visto que o modelo não precisa ser atualizado freqüentemente 

(Burke 2002; Huang et al. 2007). 

Os métodos de clustering funcionam agrupando usuários com perfis semelhantes em grupos 

(clusters) bem definidos. É possível que um usuário coexista em vários grupos 

simultaneamente com um fator de pertinência diferente para cada um deles. Esse processo, 

como a abordagem anterior, pode ser realizado em batch (ou off-line), o que provê um 

ganho de performance na fase de recomendações com relação aos algoritmos baseados no 

kNN. Uma vez que os grupos estão construídos, as predições para um usuário podem ser 

feitas a partir da ponderação das opiniões dos usuários do mesmo grupo. Breese (Breese et 
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al. 1998) constatou que a precisão dos métodos de clustering é menor do que em 

abordagens baseadas no kNN. Mesmo assim, em alguns sistemas, como sites de comércio 

eletrônico, em que o número de usuários pode ser muito grande, é conveniente o uso dessa 

abordagem. Pode-se ainda paralelizar o processamento em vários engenhos de 

personalização, cada qual com um cluster de usuários ou de produtos. 

Independentemente da abordagem de filtragem colaborativa usada (memory-base ou 

model-based) ou mesmo da técnica de aprendizagem utilizada (knn, redes neurais, redes 

bayesianas, etc), há uma característica na filtragem colaborativa que a torna extremamente 

interessante: a possibilidade de se recomendar itens sem qualquer necessidade de 

conhecer informações sobre a natureza destes itens. Ou seja, tudo que é necessário saber 

nos métodos de filtragem colaborativa são as chaves de identificação dos itens no 

repositório e o relacionamento destas com os usuários, através das avaliações ou as ações 

do usuário. Da mesma forma, a única informação necessária sobre os usuários é sua chave 

de identificação no repositório digital.  

Nesse sentido, os algoritmos de filtragem colaborativa atingem o mais alto nível de 

reusabilidade, passíveis de serem aplicados a diversos tipos de domínio: recomendação de 

filmes, recomendação de vinhos em uma loja virtual, recomendação de pacotes turísticos 

em um site de uma agência de viagens, etc. Logo, não é difícil encontrarmos exemplos de 

aplicações que utilizam engenhos de personalização baseados em filtragem colaborativa. 

Além dos sistemas listados tabela 6, podemos citar alguns dos sistemas mais populares da 

literatura que utilizaram algum método de filtragem colaborativa: GroupLens/NetPerceptions 

(Resnick et al. 1994), Ringo/Firefly (Shardanand & Maes 1995), Tapestry (Goldberg et al. 

1992) e Recommender (Hill et al. 1995). 

33 .. 22 .. 22 ..   TT ÉÉ CC NN II CC AA  BB AA SS EE AA DD AA  EE MM   CC OO NN TT EE ÚÚ DD OO   

Diferentemente dos métodos de filtragem colaborativos, a filtragem baseada em conteúdo 

requer a descrição dos atributos dos itens a serem filtrados. Uma possibilidade para se 

representar o perfil do usuário nesse tipo de abordagem é através de uma tabela contendo a 

descrição dos itens avaliados pelo usuário com sua respectiva classificação. 

Assim como nos métodos colaborativos, o kNN, e outros algoritmos de aprendizagem 

baseada em instância (Aha et al. 1991) podem ser adaptados como soluções de filtragem de 

informação baseada em conteúdo (Arya 1995; Cotter & Smyth 2000; Krukwich & Burkey 
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1996; Balanovic & Shoham 1997). Nesse caso, os exemplos são instâncias originais do 

conjunto de treinamento (itens do perfil do usuário) e a função de utilidade (equação 1) tem 

como principal informação o conteúdo descritivo dos itens como, por exemplo, a sinopse de 

um filme ou o prefácio de um livro. Durante a aprendizagem, esses algoritmos usam uma 

função de similaridade para determinar quão próximo um novo vetor de entrada y está a 

cada instância da memória, e utiliza as instâncias mais próximas para inferir a classe de 

saída de y. 

O tipo de abordagem de filtragem por conteúdo descrito anteriormente é comumente 

definido como memory-based (Burke 2002; Wei et al. 2007), semelhante à categorização 

que se faz para os métodos de filtragem colaborativa. Um dos grandes problemas dos 

algoritmos de filtragem por conteúdo baseados em memória é a baixa velocidade em 

situações em que o número de itens do repositório é muito grande. Esse problema é ainda 

mais evidente no kNN à medida que o número de itens no perfil do usuário aumenta, visto 

que cada item do perfil é comparado com os itens do repositório a serem filtrados.  

A priori o problema de velocidade dos métodos baseados memória pode ser minimizado de 

pelo menos três formas (Bezerra et al. 2002a). Uma das mais intuitivas é a redução dos 

itens que constituem o perfil do usuário de forma a mantê-lo o mais informativo possível 

(Wilson & Martinez 2000). As outras duas maneiras pressupõem uma mudança no perfil do 

usuário ou a utilização de estruturas complexas para representá-lo. Por esta razão, estas 

abordagens fazem parte do grupo model-based (Adomavicius & Tuzhilin 2005; Huang et al. 

2007; Wei et al. 2007), novamente semelhante ao que ocorre na categorização dos métodos 

de filtragem colaborativa. Vejamos então dois exemplos de métodos do tipo model-based. 

O primeiro deles é baseado na utilização de uma estrutura como k-D Trees 1 (Bentley 1975), 

através da qual é possível indexar os itens que constituem o perfil do usuário, não 

necessitando uma redução nesse conjunto. A idéia básica é construir árvores de busca 

binária em que as instâncias do conjunto de treinamento populam os nós da árvore. Para 

isso, são utilizados os atributos dos itens para efeito de organização, que são selecionados 

em uma seqüência alternada apropriada. A fim de favorecer o balanceamento das k-D 

Trees, o atributo escolhido para cada nível da árvore é aquele que melhor divide as 

                                                
1 K-D Trees são estruturas de dados dinâmicas e adaptáveis que são muito similares a árvores 

binárias mas dividem o espaço geométrico de forma adequada para solucionar problemas como 

busca em intervalos (range searching). 
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instâncias da respectiva sub-árvore. Por exemplo, se fizéssemos uso de k-D Trees para 

indexar os indivíduos da tabela 4 com base nas suas informações demográficas, o primeiro 

atributo a ser escolhido seria “Profissão”, visto que este atributo sozinho isola por completo 

os elementos desta tabela. 

Em Bezerra et al. (2002a, 2002b) foi verificado que os sistemas de filtragem por conteúdo 

baseados no método kNN são semelhantes aqueles que utilizam indexação por k-D Trees, 

em se tratando da qualidade das recomendações obtidas. Todavia, foi ainda constatado que 

com relação à velocidade, as k-D Trees provêm melhores resultados se comparadas aos 

métodos baseados no kNN padrão. 

Um outro exemplo de abordagem do tipo model-based foi proposto por Bezerra & De 

Carvalho (2004a). Este método de filtragem de informação por conteúdo mostrou maior 

eficiência com relação ao problema de desempenho se comparado a outras técnicas da 

literatura nesta mesma categoria. Para isso, há uma mudança na representação original dos 

exemplos armazenados no perfil do usuário, de forma que o conteúdo descritivo dos itens 

avaliados pelo usuário é modelado em estruturas conhecidas como variáveis simbólicas 

modais, bastante exploradas no domínio de Análise de Dados Simbólicos (Bock & Diday 

2000). Maiores detalhes sobre estas estruturas serão dadas na seção 4.2, visto que os 

classificadores desenvolvidos neste trabalho têm como base a utilização e adaptação de 

conceitos e técnicas do domínio de Análise de Dados Simbólicos. 

33 .. 22 .. 33 ..   TT ÉÉ CC NN II CC AA  DD EE MM OO GG RR ÁÁ FF II CC AA   

As abordagens de recomendação baseadas em métodos demográficos têm um princípio 

semelhante àquelas baseadas nos métodos de filtragem colaborativa, isto é, medir a 

correlação entre usuários. A diferença essencial entre estas abordagens é que nos métodos 

demográficos a informação utilizada para comparar dois usuários não são necessariamente 

suas avaliações, mas informações pessoais como: idade, sexo, região onde mora, nível de 

escolaridade, entre outras. 

Um dos primeiros sistemas a utilizar este tipo de abordagem foi o Grundy (Rich 1979) que 

obtinha as informações do usuário, que seriam utilizadas para formação do seu perfil 

demográfico, através de um diálogo interativo. O perfil demográfico formado era então 

comparado a estereótipos definidos manualmente por um especialista do domínio. A 

estratégia de um diálogo interativo é bastante interessante quando se deseja prender a 
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atenção do usuário e, de fato, pode ser combinada a outros métodos de recomendação na 

etapa de aquisição do perfil (seção 2.3.1). No entanto, este tipo de método possui um 

problema inerente: não se pode garantir que as informações demográficas sejam suficientes 

para se determinar as preferências ou as necessidades de um indivíduo. 

Um exemplo de aplicação de métodos demográficos para recomendação personalizada de 

conteúdo é abordado por Pazzani (1999). Neste trabalho, a idéia básica é formar o perfil 

demográfico do usuário a partir de sua homepage pessoal, utilizando para isso técnicas de 

extração e recuperação de informações. A partir destas informações aplicam-se técnicas de 

aprendizagem de máquina para efetuar a recomendação de restaurantes (estudo de caso 

abordado no trabalho). 

33 .. 22 .. 44 ..   OO UU TT RR AA SS   TT ÉÉ CC NN II CC AA SS   

Além das técnicas detalhadas nas seções 3.2.1 a 3.2.3, um estudo realizado por Burke em 

(Burke 2002) argumenta a existência de duas outras técnicas de personalização de 

conteúdo: Utility-based e Knowledge-based. Segundo ele, em ambas as estratégias 

privilegia-se a identificação das necessidades momentâneas do usuário, ou seja, o foco não 

é a criação de um perfil em que se acumule uma diversidade de informações históricas 

sobre as preferências e/ou ações do usuário. Em vez disso, procura-se identificar qual o 

desejo do usuário no momento em que o mesmo interage com o sistema.  

No caso dos métodos classificados como Utility-based, a idéia básica é criar uma função 

que calcule a utilidade de cada item do repositório para o usuário. Ou seja, a característica 

fundamental para os métodos do tipo Utility-based é exatamente aquela que apresentamos 

na seção 2.4 quando definimos o conceito de função de utilidade. Com isso, entendemos 

que foi inadequada a terminologia utilizada em (Burke 2002), visto que qualquer método de 

personalização de conteúdo tem como premissa a existência de uma função que meça a 

utilidade de um item do repositório para um usuário, independentemente dos meios 

necessários para se chegar a este resultado. 

Refletindo sobre os exemplos de métodos denominados Utility-based em (Burke 2002), 

chegamos a conclusão que se tratam de abordagens muito mais relacionadas, no nível 

tecnológico, a sistemas de busca do que propriamente a sistemas de personalização. A 

razão para isso é o fato de que o usuário cria a sua “função de utilidade” especificando 
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valores para determinadas dimensões pré-definidas pelo sistema, e com esta informação o 

sistema dispara um processo de busca no repositório.  

Um sistema com este tipo de abordagem possibilita ao usuário especificar valores de sua 

preferência para algumas características, como: a categoria do produto, a marca, o tempo 

de uso, o preço, as condições de pagamento, entre outros. Ao fazer isto, o usuário está 

permitindo que o sistema crie sua “função de utilidade”. A partir daí, o sistema poderia 

disparar uma simples consulta ao repositório, ou poderia utilizar técnicas de recuperação de 

informação ou raciocínio baseado em casos (Burke 2000). Em qualquer caso, o resultado 

almejado são os itens do repositório que melhor casem com a necessidade momentânea do 

usuário.  

Segundo Burke (2002), métodos do tipo Knowledge-based tem como principal 

característica o fato de que as recomendações são obtidas a partir de regras de inferências, 

definidas em uma base de conhecimento por especialistas do domínio, e que são 

disparadas com base nas preferências do usuário (Zanker et al. 2007). Os tipos de 

conhecimento codificados pelos especialistas na base de conhecimentos podem ser 

classificados, por sua vez, da seguinte maneira: 

• Conhecimento das propriedades dos itens do repositório. Por exemplo, em uma loja 

virtual de livros, o sistema deveria ter informações sobre a categorização dos livros 

segundo padrões de classificação internacionais. É possível, sobretudo, existir uma 

ontologia sobre os itens do repositório. 

• Conhecimento funcional. Por exemplo, um sistema de recomendação de 

restaurantes deveria saber que um jantar de um casal em pleno dia dos namorados 

pode ser bem agradável em um local silencioso à beira-mar e, por outro lado, 

poderia ser extremamente desagradável em um bar que transmitirá naquele 

momento um jogo de futebol. 

• Conhecimento sobre o usuário. Este conhecimento pode ser tanto as informações 

demográficas do usuário, quanto as avaliações para os itens já consumidos pelo 

mesmo. 

Em cima dos tipos de conhecimentos enumerados acima, um sistema do tipo Knowledge-

based pode armazenar inúmeras regras de inferência. Estas regras podem ser codificadas 

manualmente por um especialista, ou podem ser obtidas a partir de técnicas exploradas no 
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domínio de mineração de dados (Witten & Frank 2000). De uma forma ou de outra, a idéia 

básica desta técnica é que o usuário forneça informações ao sistema ou promova 

determinadas ações que disparem uma ou mais regras de inferência. Cada regra disparada 

pode desencadear um processo em que cada vez mais há menos itens do repositório que 

faz sentido recomendar. 

Uma característica interessante a ser observada na técnica Knowledge-based é a 

possibilidade de se combinar informações de diversos tipos de abordagens mencionadas 

anteriormente para se obter um resultado final. Ou seja, é possível criar regras de inferência 

que associem as informações demográficas do indivíduo, enquanto outras regras associam 

as informações relacionadas às avaliações do indivíduo. Veremos na seção 3.3, uma 

extrapolação destes princípios a partir de abordagens híbridas de recomendação de 

conteúdo. Nestas abordagens, não só as informações de diversos tipos são combinadas, 

mas também os métodos/algoritmos desenvolvidos em uma técnica são combinados com 

outros métodos/algoritmos oriundos de outra técnica.  

Antes de passarmos a seção 3.3, é interessante entendermos os pontos fortes e os pontos 

fracos de cada uma das técnicas apresentadas anteriormente. Com isso, perceberemos o 

por que do surgimento das abordagens híbridas que serão apresentadas na seção 3.3. 

33 .. 22 .. 55 ..   CC OO MM PP AA RR AATT II VV OO   DD AA SS   TT ÉÉ CC NN II CC AA SS   

De acordo com o estudo das técnicas de personalização realizado, constatamos que todas 

elas possuem pontos fortes e pontos fracos. Para fins de organização, são resumidos na 

tabela a seguir os aspectos positivos e negativos para as principais técnicas descritas 

anteriormente. 
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Técnica Pontos fortes Pontos fracos 

Colaborativa a) Possibilidade de recomendações 
inovadoras (novelty) e surpreendentes 
(serendipity) 

b) Conhecimento sobre o domínio é 
desnecessário 

c) A qualidade é aprimorada à medida 
que se obtém novas informações 
sobre o usuário 

d) Aquisição explícita não é requerida 

I) Problema do novo usuário (New 
User Problem) 

II) Problema do novo item (New Item 
Problem) 

III) Baixa qualidade para usuários sui 
generis, conhecidos como “ovelhas-
negras” (Gray-sheep Problem) 

IV) A qualidade é influenciada pela 
quantidade de informações do 
usuário obtidas ao longo do tempo 

V) Respostas lentas a mudanças 
radicais de perfil 

VI) Esparsidade 

Baseada em 

Conteúdo 

b, c, d 

e) Pode recomendar lançamentos, ou 
seja, não sofre do problema do novo 
item 

f) Boas recomendações podem ser 
dadas para usuários incomuns 

I, IV, V 

VII) Superespecialização 

VIII) Conhecimento sobre o domínio 
é necessário 

Demográfica a, b, c, e 

 

III, IV, V 

IX) Aquisição de dados 
demográficos 

Utility-based e, f 

g) Boa qualidade para usuários com 
ausência de histórico, ou seja, não 
sofre do problema do novo usuário 

h) Alta sensibilidade às mudanças de 
preferências do usuário 

i) Suporte a características não 
relacionadas diretamente aos itens do 
repositório 

VII, VIII 

X) O usuário deve fornecer os 
parâmetros necessários para 
definição da sua função de utilidade 

XI) O sistema não realiza qualquer 
processo inteligente de aprendizado 
das preferências do usuário 

Knowledge-based e, f, g, h, i 

j) Mapeia as necessidades do usuário 
aos produtos que melhor as 
preenchem 

VII, VIII, XI 

XII) Requer um processo de 
inferência automatizado baseado em 
regras 

Tabela 8 - Comparativo das principais técnicas de personalização de conteúdo. 
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Observando a tabela 8, notamos que a técnica de filtragem colaborativa apresenta a maior 

quantidade de pontos negativos. Os problemas do novo usuário e do novo item são 

especialmente críticos em ambientes de lojas virtuais como Amazon (www.amazon.com) e 

Submarino (www.submarino.com.br), visto que nestes é comum a interação de usuários 

nunca antes vistos, bem como a inclusão diária de novos produtos no repositório. 

A utilização de métodos de filtragem colaborativa também trás à tona o problema da 

esparsidade, sobretudo em Sistemas de Recomendação de notícias. Nestes ambientes é 

natural que exista um percentual alto de itens do repositório jamais visto, ou então 

pouquíssimo avaliado. Este problema pode ser minimizado com técnicas como singular 

value decomposition - SVD (Strang 1988), que realiza transformações na matriz de 

avaliações de forma a reduzir suas regiões esparsas (Foltz 1990; Sarwar et al. 2000; 

Rosenstein & Lochbaun 2000). 

Dado que a filtragem colaborativa baseia-se na correlação entre pessoas, conforme visto 

anteriormente, não é difícil perceber que usuários com preferências ou gostos muito 

incomuns raramente encontrarão usuários semelhantes na comunidade, ou seja, vizinhos 

próximos ao seu perfil. Com isso surge o problema denominado por Burke (2002) como 

Gray-sheep Problem, que se trata da baixa qualidade de recomendações para usuários 

incomuns, os “ovelhas-negras”. 

A despeito dos problemas levantados, os engenhos de personalização acoplados a 

Sistemas de Comércio Eletrônico ou outros tipos de Sistemas de Recomendação, 

implementam e executam na sua grande maioria as técnicas de filtragem colaborativa 

(Schafer et al. 1999; Adomavicius & Tuzhilin 2005). De acordo com os estudos realizados, 

constatamos que as principais razões para esse fato são: (i) velocidade de resposta no 

processo de recomendação; (ii) qualidade das recomendações satisfatória na maioria dos 

cenários de aplicação; e (iii) extensibilidade e reuso dos métodos implementados, visto que 

o conhecimento sobre o domínio não é necessário. 

Enquanto nos métodos de filtragem colaborativa o conhecimento sobre o domínio é 

irrelevante, na técnica baseada em conteúdo isto é um pré-requisito. Como descrito na 

seção 3.2.2, os métodos de filtragem por conteúdo utilizam os valores de cada atributo 

descritivo de um item para comparar o perfil de um usuário com um item do repositório. 

Assim, quanto mais características existirem sobre o item maior a chance de se determinar 

o que é relevante ou não para o usuário. 
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Um problema dos métodos de filtragem por conteúdo é a superespecialização. À medida 

que o usuário fornece informações ao sistema sobre suas preferências, mais especializado 

o sistema se torna no tipo de conteúdo freqüentemente dado como interessante por este 

usuário. Por exemplo, vamos imaginar um cenário de recomendação de filmes em que um 

usuário freqüentemente demonstra interesse em filmes do gênero drama baseado em fatos 

reais. Um sistema de filtragem por conteúdo dificilmente recomendaria filmes de drama para 

este usuário, a menos que outras características marcantes houvesse em comum com os 

filmes de drama que fazem parte do perfil deste usuário. 

Continuando o exemplo anterior, vamos considerar agora que o sistema utilize um 

mecanismo de filtragem colaborativa. Neste caso, existe a possibilidade de recomendar 

itens totalmente diferentes do gênero normalmente indicado pelo usuário como relevante. 

Para isso, basta que os vizinhos mais próximos deste usuário tenham avaliado 

positivamente filmes de outros gêneros como, por exemplo, o filme Matrix dirigido por Andy 

Wachowski e Larry Wachowski em 1999. Este tipo de aspecto faz com que a técnica 

colaborativa apresente um diferencial bastante marcante em relação às demais técnicas: a 

possibilidade de propiciar ao usuário inovação e surpresa. 

Embora a filtragem por conteúdo tenha como desvantagens a superespecialização e o fato 

de não propiciar recomendações fora do padrão estabelecido pelo usuário, a filtragem por 

conteúdo supera dois aspectos negativos da filtragem colaborativa: i) problema dos novos 

itens e ii) tratamento dos “ovelhas-negras”. O primeiro é possível porque na técnica baseada 

em conteúdo, não é necessário que o item seja conhecido para que o mesmo seja 

recomendado, pois basta que as características descritivas do mesmo tenham alta 

correlação com o perfil do usuário. No caso do segundo aspecto, a explicação é muito 

simples: a filtragem por conteúdo não se baseia na correlação entre usuários, ou seja, não é 

necessário que haja usuários semelhantes para que se produzam as recomendações. 

De acordo com o que expusemos até o momento percebemos que a filtragem colaborativa 

é, em alguns aspectos, complementar a filtragem baseada em conteúdo. Por outro lado, se 

analisarmos a seção 3.2.3 e a tabela 8, não é difícil perceber que a filtragem demográfica 

possui características muito próximas à filtragem colaborativa. A principal razão para isto é o 

fato de ambas serem fundamentadas na correlação de perfis. Assim, a filtragem 

demográfica também apresenta como pontos positivos: (a) possibilidade de recomendar 

itens inovadores e surpreendentes; (b) informações sobre o conteúdo descritivo dos itens do 

repositório são desnecessárias; e (c) quanto mais informações existem sobre o usuário, 
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melhores recomendações poderão ser obtidas. Por outro lado, alguns dos problemas que 

ocorrem na filtragem colaborativa, também ocorrem na filtragem demográfica: (III) baixa 

qualidade para usuários incomuns; (IV) a qualidade das recomendações depende da 

quantidade de informações demográficas disponível sobre o usuário; e (V) as mudanças 

bruscas no perfil do usuário não geram transformações na mesma magnitude nas 

recomendações.  

A filtragem demográfica pode se dar através da correlação de perfis de usuários reais 

(Shardanand & Maes 1995), ou pode se dar através da correlação entre um usuário real 

contra estereótipos ou grupos de interesses previamente definidos (Rich 1979; Krulwich 

1997). Ao ocorrer o primeiro caso, os problemas do novo usuário e do novo item existem 

pelas mesmas razões que os fazem aplicáveis a filtragem colaborativa. Por outro lado, em 

ocorrendo o segundo caso, os problemas do novo item e do novo usuário não se aplicam, 

visto que os itens não são recomendados pela avaliação que os mesmo tiveram, mas sim 

pela sua correspondência a um estereótipo ou a um grupo de interesse. Por esta razão, 

preferiu-se não explicitá-los na tabela 8 aos pontos negativos da técnica demográfica. 

A principal diferença dos métodos discutidos até o momento para os métodos do tipo Utility-

based e Knowledge-based está na etapa de aquisição do perfil. Estes últimos não 

armazenam informações históricas sobre o usuário, mas sim coletam informações que 

levem às necessidades mais emergenciais dos usuários. Essa mudança de paradigma faz 

com que estes métodos não apresentem problemas que são recorrentes nos anteriores, 

como os problemas do novo usuário, do novo item e de esparsidade.  

Outro ponto forte das técnicas Utility-based e Knowledge-based é a alta sensibilidade às 

mudanças de preferências do usuário. Isto é um tanto óbvio dado que o perfil neste caso 

retrata fielmente as necessidades mais presentes do usuário, o que é uma característica 

que vem se mostrando cada vez mais útil (Adomavicius & Tuzhilin 2005; Webster & 

Vassileva 2007; Wei et al. 2007; Huang et al. 2007). Por fim, outro aspecto positivo é a 

possibilidade de se incorporar ao perfil características não relacionadas diretamente ao item 

como, por exemplo, o prazo de pagamento e a disponibilidade em estoque. 

Por outro lado, as abordagens baseadas em utilidade e em conhecimento são por definição 

super-especializadas e necessitam de informações do domínio de recomendação. No caso 

dos métodos do tipo Utility-based, a super-especialização decorre do fato de que a função 

de utilidade precisa ser o mais específica possível para se atingir a informação desejada 

pelo usuário; e para se confrontar a função de utilidade com os dados do repositório é 
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necessário conhecer não só a estrutura de como a informação está organizada, mas 

também o conteúdo descritivo dos itens. Com relação aos métodos do tipo Knowledge-

based, a super-especialização e o conhecimento do domínio são fundamentais, pois do 

contrário, não seria possível definir regras de inferência apropriadas. 

A partir de reflexões como aquelas descritas nesta seção, ou seja, levantando os pontos 

fortes e os pontos fracos de cada técnica, foram propostas novas abordagens de 

recomendação que, de uma forma geral, têm a seguinte premissa: combinar dois ou mais 

métodos de técnicas diferentes, procurando utilizar o que estes métodos têm de melhor. 

Estas abordagens são denominadas de técnicas híbridas e são descritas na próxima seção. 

33 .. 33 ..   TT ÉÉ CC NN II CC AA SS   HH ÍÍ BB RR II DD AA SS   

Os sistemas de recomendação híbridos combinam técnicas de recomendação para ganhar 

desempenho com menos inconvenientes individuais de cada técnica. Geralmente, filtragem 

colaborativa é combinada com alguma outra técnica em uma tentativa de evitar o problema 

do novo usuário ou do novo item. A tabela a seguir mostra uma classificação das técnicas 

(Burke 2002) que serão discutidas nesta seção. 

Técnica Descrição 

Ponderada Os escores ou notas de várias técnicas são combinados 
conjuntamente para se obter uma única recomendação. 

Alternante O sistema alterna entre as técnicas de recomendação dependendo 
da situação atual. 

União Todas as recomendações geradas por cada um dos métodos 
utilizados são apresentadas conjuntamente. 

Combinação de 
Características 

Características extraídas de diversas fontes e específicas de cada 
técnica são combinadas em um único algoritmo de recomendação. 

Cascata Um método refina as recomendações geradas pelo método 
precedente até se chegar ao último método que apresenta o 
resultado final. 

Acréscimo de 
Características 

O resultado gerado pelo algoritmo de uma técnica é incorporado às 
características usadas na entrada do algoritmo de uma outra técnica. 

Meta-Nível O modelo aprendido por uma técnica de recomendação é usado 
como entrada para uma outra técnica, podendo haver uma 
composição de vários modelos. 

Tabela 9 – Resumo das Técnicas Híbridas de personalização de conteúdo. 
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33 .. 33 .. 11 ..   TT ÉÉ CC NN II CC AA  HH ÍÍ BB RR II DD AA  PP OO NN DD EE RR AA DD AA   

Um sistema de recomendação baseado na técnica híbrida ponderada é aquele em que a 

nota de um item recomendado é computada a partir dos resultados de todas as técnicas 

presentes no sistema. A figura a seguir exemplifica a técnica híbrida ponderada.  

 

Figura 6 – Ilustração do Fluxo da Técnica Híbrida Ponderada. 

Um exemplo trivial seria uma combinação linear das notas das recomendações, tal qual foi 

utilizada no sistema P-Tango (Claypool et al., 1999). Neste sistema, são definidos 

inicialmente pesos iguais para os métodos combinados (filtragem colaborativa e filtragem 

baseada em conteúdo). Gradualmente este peso é ajustado de acordo com o feedback dado 

pelo usuário com relação às recomendações geradas. Uma outra abordagem interessante 

foi proposta em (Pazzani 1999). Nela é realizado um esquema de votação a partir da saída 

de cada método (colaborativo, baseado em conteúdo e demográfico), obtendo melhor 

classificação os itens que apresentam maior consenso. 

A vantagem desta técnica é que as potencialidades de todos os métodos combinados são 

equivalentes no início e, com o tempo, alguns métodos obtêm maior relevância pelo ajuste 

natural dos pesos. E tudo isso é implementado de forma muito simples. Entretanto, a 

hipótese implícita desta técnica é que os escores gerados pelas diferentes técnicas estejam 

em uma mesma escala de valores, a fim de que a ponderação realizada não favoreça uma 

das técnicas em detrimento das demais. Segundo o que foi exposto na seção 3.2, esta 
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hipótese não é sempre aplicável. Por exemplo, técnica colaborativa obtém resultados 

normalmente insatisfatórios para aqueles itens com um pequeno número de avaliações, 

visto que a mesma sofre do problema do novo item. 

33 .. 33 .. 22 ..   TT ÉÉ CC NN II CC AA  HH ÍÍ BB RR II DD AA  AA LLTT EE RR NN AA NN TT EE   

A técnica híbrida alternante, como o próprio nome indica, utiliza algum critério para alternar 

entre técnicas de recomendação. Observe a ilustração na figura 7. 

 

Figura 7 - Ilustração do Fluxo da Técnica Híbrida Alternante. 

Um exemplo deste tipo de abordagem foi proposto no sistema DailyLearner (Billsus & 

Pazzani 1999), que combina alternadamente a técnica baseada em conteúdo com a técnica 

colaborativa, sendo o método baseado em conteúdo empregado primeiro. Se o método 

baseado em conteúdo não puder fazer uma recomendação com confiança suficiente, o 

sistema emprega a técnica de recomendação colaborativa. Essa troca não evita 

completamente o problema do novo usuário, visto que ambas técnicas alternantes sofrem 

deste tipo de problema. Entretanto, a técnica baseada em conteúdo do DailyLearner é a do 

vizinho mais próximo, que não requer um grande número de exemplos para classificação. 
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Uma estratégia pouco menos simplista de técnica baseada em alternância foi proposta em 

(Tran & Cohen 1999). Neste sistema, para se determinar a técnica a ser utilizada no instante 

de tempo T, contrapõem-se as informações a cerca das avaliações do usuário até o instante 

T-1 com as recomendações geradas por cada técnica para estes itens. 

As técnicas híbridas alternantes introduzem uma complexidade adicional no processo da 

recomendação, visto que os critérios de alternância precisam ser pré-definidos, e isto requer 

um outro nível de parametrização. Por outro lado, o beneficio é que o sistema é sensível às 

forças e às fraquezas dos sistemas que o constituem, preferencialmente, nos contextos em 

que as forças se sobressaem. 

33 .. 33 .. 33 ..   TT ÉÉ CC NN II CC AA  HH ÍÍ BB RR II DD AA  BB AA SS EE AA DD AA  NN AA   

UU NN II ÃÃ OO   

Em cenários que seja factível gerar um grande número de recomendações simultâneas, 

pode ser interessante adotar a técnica híbrida baseada na união, em que as recomendações 

de mais de uma técnica são apresentadas conjuntamente (observe a ilustração da figura 8). 

O sistema PTV (Cotter & Smith 2000) utiliza esta abordagem para gerar de forma 

personalizada uma grade com programas de televisão. Para isso, combinam-se as técnicas: 

(i) filtragem baseada em conteúdo, a partir das descrições textuais de programas de 

televisão; e (ii) filtragem colaborativa, com base nas preferências de programação dos 

usuários da comunidade. 

Este tipo de técnica híbrida evita o problema do novo item, visto que o componente baseado 

em conteúdo pode recomendar novos programas com base nas suas descrições, mesmo se 

este programa não tiver sido avaliado por ninguém. Todavia, o problema do novo usuário 

continua existindo, pois ambos os métodos (conteúdo e colaborativo) necessitam de alguns 

dados sobre preferências do usuário para começar. Uma das formas de minimizar este 

problema seria integrar o sistema a um setup-box, que registra o tempo em que um 

programa é assistido (Blanco-Fernandez et al. 2006; Ludwig et al. 2006). Ou seja, esta é 

uma maneira de se adquirir implicitamente informações que podem alimentar o perfil do 

usuário (ver seção 2.3.1). 
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Figura 8 – Ilustração do Fluxo da Técnica Híbrida Baseada na União. 

Outra vantagem interessante da estratégia utilizada no PTV é a possibilidade de se gerar 

recomendações de programas nunca antes vistos pelo usuário e que de fato possam 

surpreendê-lo. Se voltarmos à tabela 8, veremos que uma das vantagens da filtragem 

colaborativa é justamente a possibilidade de se obter recomendações surpreendentes 

também chamadas de serendipituos (Shardanand & Maes 1995). 

O PTV é um sistema para o domínio de entretenimento e, neste caso, ao utilizar uma 

técnica baseada em união não trará grandes problemas se forem geradas recomendações 

conflitantes em uma mesma lista. O usuário pode simplesmente escolher aquelas que 

melhor satisfazem sua necessidade. Em outros tipos de domínios a abordagem utilizada no 

PTV pode não ser apropriada. Outras implementações foram propostas nos sistemas 

ProfBuilder (Wasfi  1999) e PickAFlick (Burke et al. 1997; Burke 2000). Nestes sistemas, as 

recomendações geradas por cada técnica combinada eram apresentadas ao usuário de 

maneira distinta, dando mais informações ao usuário para tomada de decisão.  

33 .. 33 .. 44 ..   TT ÉÉ CC NN II CC AA  HH ÍÍ BB RR II DD AA  BB AA SS EE AA DD AA  NN AA   

CC OO MM BB II NN AA ÇÇ ÃÃ OO   DD EE   CC AA RR AA CC TT EE RR ÍÍ SS TT II CC AA SS   

Uma outra maneira de conseguir uma combinação satisfatória de conteúdo/colaborativo é 

tratar a informação colaborativa como sendo simplesmente dados adicionais da 
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característica associada com cada exemplo e usar o método baseado em conteúdo sobre 

esse conjunto de dados.  

 

Figura 9 - Ilustração do Fluxo da Técnica Baseada na Combinação de Características. 

Por exemplo, no sistema de aprendizagem indutiva proposto por Basu et al. (1998) 

incorporou-se às características descritivas de filmes, informações a cerca das avaliações 

do usuário. Com isso, foram alcançadas melhorias significativas na qualidade das 

recomendações em comparação com uma abordagem puramente colaborativa.  

A técnica de combinação de características permite que o sistema considere dados 

colaborativos sem confiar exclusivamente neles. Assim, reduz-se a sensibilidade do sistema 

ao número dos usuários que avaliaram o item. Ao mesmo tempo, esta abordagem propicia 

que o sistema use a informação sobre a similaridade inerente aos itens, que é obscura em 

um sistema colaborativo puro. 
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33 .. 33 .. 55 ..   TT ÉÉ CC NN II CC AA  HH ÍÍ BB RR II DD AA  BB AA SS EE AA DD AA  EE MM   

CC AA SS CC AATT AA   

Ao contrário das técnicas anteriores de hibridização, a técnica baseada em cascata envolve 

um processo organizado. Nesta abordagem, uma técnica de recomendação é empregada 

primeiramente para produzir uma lista candidata dos itens potencialmente recomendáveis. 

Após isso, uma segunda técnica refina a lista inicial. A figura a seguir ilustra o fluxo da 

Técnica Híbrida Baseada em Cascata. 

 

Figura 10 – Ilustração do Fluxo da Técnica Híbrida Baseada em Cascata. 

O sistema EntreeC proposto em Burke (2002),  é uma combinação em cascata da técnica 

baseada em conhecimento (Knowledge-based) com a técnica colaborativa para 

recomendação de restaurantes. Para isso, utiliza-se o conhecimento de domínio sobre os 

restaurantes para realizar as recomendações baseadas nos interesses do usuário. As 

recomendações são colocadas em caixas de preferências iguais, e a técnica colaborativa é 

empregada para quebrar vínculos, adicionando um ranking de sugestões para cada caixa. 

A conexão em cascata evita que o sistema empregue uma segunda técnica nos itens que 

são considerados insignificantes pela primeira técnica, ou seja, os itens que não serão 

recomendados nunca. Desta forma, esta abordagem se torna mais eficiente do que a 

técnica baseada em ponderação (seção 3.3.1), visto que nesta última todos os itens são 

classificados por todos os métodos utilizados na combinação. Além disso, a estratégia 
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baseada em cascata é inerentemente tolerante aos ruídos da técnica de baixa prioridade (a 

que é executada na segunda etapa), visto que as avaliações obtidas pela técnica de alta 

prioridade (a que é executada na etapa inicial) podem ser somente refinadas. Ou seja, não 

serão sugeridos itens diferentes daqueles determinados pela técnica de alta-prioridade, o 

máximo que pode ocorrer é a exclusão de determinados itens da lista a ser recomendada. 

33 .. 33 .. 66 ..   TT ÉÉ CC NN II CC AA  HH ÍÍ BB RR II DD AA  BB AA SS EE AA DD AA  NN OO   

AA CC RR ÉÉ SS CC II MM OO   DD EE   CC AA RR AA CC TT EE RR ÍÍ SS TT II CC AA SS   

Nesta abordagem, uma técnica é empregada para produzir uma avaliação ou classificação 

de um item qualquer do repositório. Esta classificação é então incorporada no conjunto de 

características usadas no processamento da técnica de recomendação subseqüente. Por 

exemplo, o sistema Libra (Mooney & Roy 2000) gera recomendações de livros, a partir do 

conteúdo descritivo destes na Amazon, e usando para isso um classificador textual 

bayesiano (Mitchell 1997). Nos dados usados pelo sistema constam: os autores, os títulos 

relacionados e as informações que a Amazon constrói a partir dos seus sistemas 

colaborativos internos. Estas últimas características propiciaram uma contribuição 

significativa à qualidade das recomendações. 

Um outro exemplo deste tipo de abordagem foi proposto pelo GroupLens, no domínio de 

recomendação de notícias da USENET (Sarwar et al. 1998). Eles implementaram um 

conjunto de agentes inteligentes de filtragem denominados de filterbots, que são baseados 

em conhecimento e que utilizam critérios específicos, tais como o número de erros de 

ortografia e o tamanho das mensagens postadas. Estes agentes atuam como pseudo-

usuários para popular a matriz de avaliações (tabela 3), que é usada posteriormente pelo 

módulo de filtragem colaborativa do sistema. Com implementações razoavelmente simples, 

esses agentes podem melhorar o filtro do e-mail. A figura a seguir ilustra o fluxo deste 

modelo de técnica baseada no acréscimo de características. 
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Figura 11 – Ilustração do Fluxo da Técnica Híbrida Baseada no Acréscimo de Características. 

As técnicas baseadas no acréscimo de características são interessantes na medida em que 

permitem melhorar o desempenho de um engenho de personalização sem necessariamente 

modificar o seu fluxo de execução principal. Assim, a funcionalidade básica do engenho 

pode ser aprimorada a partir do momento que novos métodos de personalização de 

conteúdo aumentam o nível de informações sobre os usuários e/ou sobre os itens do 

repositório. Note que isto é diferente da técnica de combinação de características, visto que 

nela os próprios dados de entrada das diversas fontes são combinados. 

A técnica baseada em cascata e a técnica baseada no acréscimo de características têm a 

mesma premissa, ou seja, ambos executam dois métodos de personalização em seqüência, 

de forma que um possui influência sobre o outro. Apesar disso, estas abordagens são 

fundamentalmente diferentes. Na técnica baseada no acréscimo de características, as 

saídas do primeiro método são incorporadas às características do segundo método, tais 

como as avaliações geradas pelos filterbots do GroupLens. Já na técnica baseada em 

cascata, o segundo método independe da saída do primeiro para produzir suas avaliações. 

Resumindo, na técnica baseada em cascata os resultados dos dois métodos são 

combinados de acordo com uma prioridade previamente estabelecida. 
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33 .. 33 .. 77 ..   MM EE TT AA -- NN ÍÍ VV EE LL   

Outra maneira de combinar duas técnicas de recomendação é usando o modelo gerado por 

uma como entrada para outra. Isto difere da técnica baseada no acréscimo de 

características, pois neste caso utiliza-se um modelo já treinado para gerar características 

que alimentam a um segundo algoritmo. Já na abordagem meta-nível, o modelo inteiro é a 

entrada do algoritmo que “orquestra” a combinação, não só as características. 

 

Figura 12 – Ilustração do Fluxo da Técnica Híbrida Meta-Nível. 

O primeiro sistema a implementar este tipo de abordagem foi o Fab (Balabanovic & Shoham 

1997; Balanovic 1998), para atuar como filtro da Internet. No Fab, agentes inteligentes 

executam uma filtragem baseada em conteúdo utilizando o método de Rocchio (Rocchio 

1971) para manter um vetor que descreve o escopo inicial de interesse do usuário. Com 

isso, estes agentes buscam páginas da Internet utilizando os modelos criados para todos os 

usuários da comunidade e os incorporam à base de interesse da comunidade. A partir daí 

estes documentos são distribuídos aos seus respectivos usuários. Adicionalmente, à medida 

que os modelos do usuário estão compartilhados, é implementado no sistema Fab também 
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uma abordagem baseada na técnica em cascata combinando o modelo colaborativo e o 

modelo baseado em conteúdo. 

Outro exemplo de técnica meta-nível foi proposto em (Pazzani 1999) que o define como 

sendo “colaboração via conteúdo”. Neste método, um modelo baseado em conteúdo é 

construído através do algoritmo de Winnow (Littlestone & Warmuth 1994) para cada usuário 

descrevendo as características utilizadas na predição de que restaurantes são de interesse 

destes usuários. Os modelos gerados para cada usuário, que são essencialmente vetores 

de termos e pesos, podem então ser comparados através de uma medida de similaridade 

(ver seção 2.4) para fazer as predições. 

Em (Condliff et al. 1999) foi proposta uma abordagem meta-nível baseada em um 

classificador bayesiano. O classificador de Bayes baseado em conteúdo é construído para 

cada usuário e então os parâmetros de diversos usuários são cruzados utilizando regressão. 

O sistema LaboUr (Schwab et al. 2001) usa a aprendizagem baseada em exemplos para 

criar os perfis do usuário ao nível de conteúdo e estes são comparados segundo uma 

abordagem de filtragem colaborativa.  

Abordagens baseadas em meta-nível minimizam o problema da esparsidade consolidando 

as avaliações sobre muitos exemplos em um único modelo para cada usuário, que possam 

ser comparados uns com os outros mais facilmente. Além desse benefício, temos uma outra 

vantagem ao adotar técnicas meta-nível, especialmente quando ocorre a combinação 

conteúdo/colaborativo, que é o fato de modelar o perfil do usuário através do conteúdo 

descritivo dos itens e não somente de suas avaliações e, de posse desta informação, é 

natural que sejam obtidas melhores recomendações para usuários com pouca informação. 

33 .. 33 .. 88 ..   CC OO MM PP AA RR AATT II VV OO   DD AA SS   TT ÉÉ CC NN II CC AA SS   

A hibridização pode aliviar alguns dos problemas associados com técnicas filtragem 

colaborativa e outras técnicas de recomendação. Segundo exposto em Burke (2002), as 

técnicas híbridas que combinam a filtragem por conteúdo com a filtragem colaborativa não 

resolvem o problema do novo usuário, visto que ambas necessitam de um conjunto mínimo 

de avaliações do usuário. Apesar disso, os sistemas que adotam híbridos de acordo com 

esta estratégia são a maioria. A razão para isto é que em muitas situações tais avaliações já 

existem ou podem ser inferidas a partir dos dados. Adicionalmente, as técnicas baseadas 
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em conhecimento e baseadas em utilidades parecem ser boas candidatas para hibridização, 

já que estas não são sujeitas aos problemas do novo usuário e do novo item. 

A tabela 10 sumariza alguns dos trabalhos mais proeminentes em métodos de 

recomendação híbridos. Esta tabela é baseada em Burke (2002) tendo como diferença o 

acréscimo do método HMBF, fruto deste trabalho de doutorado e apresentado na seção 4.5. 

Para simplificar, a tabela combina técnicas baseadas em conhecimento e em utilidade, 

segundo uma mesma terminologia (KB). Isso não é incoerente, visto que a recomendação 

baseada em utilidade é um exemplo especial da técnica baseada em conhecimento. 

 
Ponderada Alternante União 

Combinação 
de 

Características 
Cascata Acréscimo de 

Características 
Meta-
Nível 

CF/CN 
P-Tango Daily 

Learner 

PTV, 
Prof 

Builder 
Basu et al. 1998 Fab Libra HMBF 

CF/DM Pazzani 1999       

CF/KB Towle e Quinn 
2000 

Tran e 
Cohen 2000      

CN/CF 
      

Fab, 
Condiff 
1999, 

LaboUr 

CN/DM Pazzani 1999   Condiff 1999    

CN/KB        

DM/CF        

DM/CN        

DM/KB        

KB/CF     EntreeC Sarwar et al. 1998 
(Grouplens)  

KB/CN        

KB/DM        

        

 Redundante   Impossível    

Tabela 10 – Conjunto de técnicas híbridas já exploradas, possíveis e impossíveis. 

[CF=filtragem colaborativa, CN=filtragem por conteúdo, DM=filtragem demográfica, 

KB=filtragem baseada em conhecimento ou em utilidade] 
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Há quatro técnicas de hibridização que são insensíveis à ordem de aplicação dos métodos 

combinados: Ponderada (seção 3.3.1), Alternante (seção 3.3.2), União (seção 3.3.3) e 

Combinação de Características (seção 3.3.4). Ou seja, no caso destas técnicas é 

redundante um sistema X/Y com relação ao sistema Y/X. As células da tabela referente a 

tais combinações são marcadas com a tonalidade cinza claro. 

Por outro lado, os sistemas baseados em cascata, em acréscimo de características ou 

meta-nível são sensíveis à ordem de execução dos métodos combinados e, portanto, as 

células da tabela referentes as suas colunas não são demarcadas com cinza claro. Por 

exemplo, uma abordagem baseada no acréscimo de características que use a filtragem por 

conteúdo para contribuir com as características a serem usadas por um segundo processo, 

baseado em filtragem colaborativa, seria completamente diferente de uma abordagem que 

utiliza como primeiro método a filtragem colaborativa e em segundo a filtragem por 

conteúdo. Para notar essa diferença, considere um exemplo de filtragem de notícia: o caso 

anterior, baseado em conteúdo/colaborativo, corresponderia a uma aprendizagem baseada 

em conteúdo do filterbot do GroupLens. O último, baseado em colaborativo/conteúdo, 

poderia ser implementado como um sistema colaborativo que atribuísse usuários a um 

clique ou a um conjunto de usuários similares e usasse então a identificação do clique como 

entrada de um sistema baseado em conteúdo, usando estes identificadores como atributos 

dos itens da notícia para produzir a recomendação final.  

Há 60 células não redundantes na tabela, mas algumas combinações não são possíveis e, 

neste caso, estão demarcadas com cinza escuro. Um exemplo de uma combinação 

impossível são as técnicas baseadas no acréscimo de características quando estas têm 

como um dos métodos uma abordagem do tipo Knowledge-based, visto que uma técnica 

baseada em conhecimento sempre requer uma entrada de dados.  

Além disso, não faz sentido distinguir a estratégia meta-nível que combina os métodos 

filtragem por conteúdo com filtragem demográfica, ou uma estratégia que combina os 

métodos filtragem por conteúdo com filtragem colaborativa. Isso ocorre porque a técnica 

demográfica tem uma premissa básica equivalente à colaborativa (baseia-se na correlação 

de usuários), usando apenas características diferentes (dados demográficos contra 

avaliações de usuários).  

As áreas brancas da tabela enumeram 53 sistemas híbridos possíveis. Dos híbridos 

possíveis, somente 14 parecem ter sido explorados, deixando inúmeras lacunas para 

pesquisas futuras. Embora filtragem colaborativa seja a técnica mais inteiramente explorada, 
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um bom número de sistemas híbridos que a utilizam permanecem inexplorados. A seguir 

são sugeridos alguns tipos interessantes de abordagens que não haviam sido exploradas 

até os estudos realizados no presente trabalho. 

• Combinação de filtragem colaborativa com filtragem por conteúdo segundo a técnica 

meta-nível, em que a informação colaborativa é usada para gerar uma representação 

de todas as avaliações do usuário para um item e, a partir daí, define-se uma medida 

de correlação entre esta representação e um item do repositório (alvo de 

recomendação).  

• Combinação de filtragem colaborativa com a demográfica segundo a estratégia de 

acréscimo de características, em que um método colaborativo é utilizado para 

encontrar os vizinhos de um usuário, e tal informação é utilizada como característica 

para uma avaliação demográfica.  

• Combinação em cascata das seguintes formas: CF/DM, CF/KB, CN/CF, CN/DM ou 

CN/KB. 

Outras técnicas mostram alguns exemplos. As técnicas demográficas não são muito 

representadas porque este tipo de dados é mais difícil de se obter do que as avaliações do 

usuário, sobretudo em sistemas de comércio eletrônico. Somente 4 dos 25 tipos de técnicas 

híbridas possíveis parecem ter sido exploradas. As técnicas baseadas em utilidade e 

conhecimento são também relativamente pouco exploradas com 4 das 26 possíveis 

combinações pesquisadas. Junto a estas técnicas, 36 dos 39 sistemas híbridos possíveis 

não foram explorados ainda. Uma razão para o foco em técnicas colaborativas e baseadas 

em conteúdo é a disponibilidade nos repositórios das avaliações explícitas do usuário ou 

dados implícitos que levem aos níveis de preferência que os mesmos possuem. Um 

exemplo disso é a base de dados EachMovie (McJones 1997). Quando combinado com os 

dados públicos de filmes, essa base de dados permite aos pesquisadores explorarem 

técnicas baseadas em conteúdo e colaborativas. 

Diante de tantas alternativas de hibridização a serem pesquisadas, questiona-se qual seria o 

melhor caminho, ou pelo menos por onde se deve começar. A estratégia de hibridização 

deve ser uma função das características dos sistemas de recomendação que estão sendo 

combinados. No caso dos sistemas demográficos, baseados em conteúdo e colaborativos, 

isto é fortemente dependente da qualidade e da quantidade de dados disponíveis para 

aprender. Com sistemas baseados em conhecimento, a decisão é em função da base de 
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conhecimento disponível, ou seja, o nível de conhecimento especialista que está disponível 

e que pode ser materializado em um conjunto de regras.  

Adicionalmente, precisamos considerar duas situações: uma uniforme e uma não uniforme. 

No caso uniforme, um método tem a precisão melhor do que o outro sobre qualquer cenário 

de recomendação. No caso não uniforme, ambas as técnicas a serem combinadas têm 

forças distintas em cenários de recomendação diferentes. Se os sistemas forem 

uniformemente desiguais, pode fazer sentido empregar uma estratégia híbrida em que a 

imprecisão do sistema mais fraco pode ser contida. Por exemplo, um esquema de cascata 

em que o método de maior prioridade é aquele que apresenta mais pontos positivos. Outro 

exemplo poderia ser uma estratégia baseada no acréscimo de características em que o 

sistema mais fraco age como um gerador de novas características a serem somadas às 

características para execução do método mais forte. 

No caso não uniforme, o sistema necessitará empregar ambos os métodos em situações 

diferentes. Dessa forma, uma escolha natural é a técnica alternante. Todavia, seria preciso 

criar um mecanismo adaptativo que detectasse quando um método deveria ser preferido a 

outro. Como alternativa, a técnica de combinação de características e a técnica baseada na 

união podem ser utilizadas de forma que a saída de ambos os métodos sejam consideradas. 

A partir desta seção esperamos ter mostrado ao leitor o vasto universo de técnicas de 

personalização híbridas que pode ser explorado. No capítulo 4 apresentaremos um método 

baseado na técnica meta-nível que foi criado durante o desenvolvimento do presente 

trabalho. 

33 .. 44 ..   CC OO NN SS II DD EE RR AA ÇÇ ÕÕ EE SS   FF II NN AA II SS   

Neste capítulo foi apresentado o estado da arte no domínio de personalização de conteúdo. 

Com isso, esperamos ter propiciado ao leitor uma reflexão sobre as diversas estratégias 

propostas na literatura até o momento em que este trabalho foi consolidado. A partir do 

levantamento do estado da arte documentado neste capítulo entendemos as premissas, os 

pontos fortes e as falhas das principais técnicas de recomendação existentes. 

Neste momento gostaríamos de registrar duas importantes conclusões as quais chegamos 

após os estudos realizados: 
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• Os conceitos e fundamentos das principais técnicas já propostas, como a filtragem 

colaborativa e a filtragem baseada em conteúdo, vêm sendo mesclados em 

estratégias que denominamos de Técnicas Híbridas com o propósito de se obter as 

melhores vantagens de cada método.  

• Adicionalmente, o universo das abordagens híbridas é bastante grande e foi 

pouquíssimo explorado até o momento, o que traz diversas oportunidades de 

trabalhos futuros. 

 



 

 

CCaapp íí tt uu ll oo   44 ..     

CC LL AA SS SS II FF II CC AADDOORR EE SS   SS II MMBBÓÓ LL II CC OO SS   

MMOODDAA II SS   

44 .. 11 ..   CC OO NN SS II DD EE RR AA ÇÇ ÕÕ EE SS   II NN II CC II AA II SS   

As constatações apresentadas no capítulo anterior, sobretudo aquelas associadas às 

limitações de diversas técnicas no processo de recomendação de conteúdo para usuários 

com pouquíssima informação ou recém introduzidos ao sistema, motivaram o 

desenvolvimento de três estratégias de personalização. Em comum, tais estratégias se 

apóiam nas ferramentas do domínio de Análise de Dados Simbólicos. O que as diferencia é, 

entre outras coisas, a abordagem de recomendação utilizada em cada uma, a saber: 

• CMBF – Content Modal Based Filtering: técnica de filtragem baseada em conteúdo 

do tipo model-based (seção 3.2.2), em que os itens do repositório e o perfil do 

usuário são modelados a partir de variáveis simbólicas modais. Tais variáveis 

incorporam informações sobre o conteúdo descritivo dos itens do repositório que 

foram previamente avaliados direta ou indiretamente pelo usuário. A partir da 

representação criada para o perfil do usuário, bem como para os itens do repositório, 

funções de dissimilaridade são utilizadas para predizer a relação entre itens com um 

usuário alvo e, desta forma, filtrar os itens relevantes. 

• SMCF – Social Modal Based Filtering: técnica de filtragem colaborativa do tipo 

model-based (seção 3.2.1), em que o perfil do usuário é modelado a partir de 

variáveis concebidas no domínio de Análise de Dados Simbólicos. As informações 

incorporadas ao perfil de um indivíduo estão relacionadas à opinião geral que a 

comunidade de usuários possui sobre um determinado item que tenha sido avaliado 

direta ou indiretamente por este usuário. A partir deste modelo, funções que medem 

a correlação entre usuários candidatos a vizinho de um usuário alvo são definidas, 

permitindo que se executem os passos de uma filtragem colaborativa. 
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• HMBF – Hybrid Modal Based Filtering: técnica híbrida do tipo meta-nível em que o 

perfil do usuário é modelado a partir de variáveis concebidas no domínio de Análise 

de Dados Simbólicos. Estas variáveis incorporam informações sobre o conteúdo 

descritivo dos itens do repositório que foram previamente avaliados direta ou 

indiretamente pelo usuário, tal qual ocorre no método CMBF. No entanto, a partir do 

modelo criado para o perfil do usuário são definidas funções de dissimilaridade que 

medem a correlação entre dois usuários, de forma que seja possível definir os 

vizinhos mais próximos de um usuário alvo. Desta forma, obtém-se recomendações 

do interesse deste indivíduo seguindo os passos de uma filtragem colaborativa. 

Antes de descrevermos propriamente os métodos CMBF (seção 4.3), SMCF (seção 4.4) e 

HMBF (seção 4.5), faremos uma breve introdução ao domínio de Análise de Dados 

Simbólicos (seção 4.2). Finalmente, algumas considerações sobre este capítulo são 

registradas na seção 4.6. 

44 .. 22 ..   AA NN ÁÁ LL II SS EE   DD EE   DD AA DD OO SS   SS II MM BB ÓÓ LL II CC OO SS   

Análise de Dados Simbólicos (Symbolic Data Analysis - SDA) é um novo domínio no que se 

refere à Descoberta de Conhecimento (Knowledge Discovery) e que tem relação com: 

análise multivariada, reconhecimento de padrões, banco de dados e inteligência artificial 

(Bock & Diday 2000; Billard & Diday 2006; Diday & Noirhomme-Fraiture 2008). SDA provê 

ferramentas específicas para se trabalhar com dados complexos, agregados, relacionais e 

de alto nível, descritos por variáveis multivaloradas onde as entradas da tabela de dados 

são conjuntos de categorias ou de números, intervalos ou distribuições de probabilidade 

associadas a regras e taxonomias. 1 

Os métodos SDA generalizam os métodos clássicos de análise exploratória de dados. 

Alguns exemplos são técnicas fatoriais, árvores de decisão, discriminação, regressão, 

métodos neurais, escalonamento multidimensional, classificação supervisionada, 

agrupamentos e reticulados conceituais. 

A fim de compreender a essência de SDA é descrita a seguir a principal entrada dos 

algoritmos desenvolvidos na área, denominada como tabela de dados simbólicos. 

                                                
1 Para mais detalhes consulte o website http://www.jsda.unina2.it/ 
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44 .. 22 .. 11 ..   TT AA BB EE LL AA   DD EE   DD AA DD OO SS   SS II MM BB ÓÓ LL II CC OO SS   

Por questões metodológicas, é conveniente descrever a entrada dos algoritmos de Análise 

de Dados clássica antes de introduzir propriamente a tabela de dados simbólicos. 

Na Análise de Dados clássica, a entrada é uma tabela de dados onde as linhas são as 

descrições dos indivíduos, e as colunas são as variáveis. Uma célula dessa tabela ou é um 

valor quantitativo simples ou é uma categoria (observe a tabela 11). 

Pessoa Idade Altura (m) Peso (kg) Sexo 

W1 18 1,70 74 M 

W2 25 1,60 51 F 

W3 60 1,58 60 F 

W4 14 1,50 55 M 

W5 10 1,10 42 F 

Tabela 11 - Tabela de dados clássica, contendo apenas variáveis categóricas ou quantitativas 

simples. 

À medida que um conjunto considerável de informações é agregado em dados mais coesos 

e manipuláveis é necessária uma tabela de dados mais complexa, visto que suas células 

não contêm apenas dados simples como são os atributos categóricos ou quantitativos. Essa 

tabela é chamada de tabela de dados simbólicos (Bock & Diday 2000; Billard & Diday 2006; 

Diday & Noirhomme-Fraiture 2008). 

Para exemplificar estes conceitos, considere que os dados da tabela 11 possam ser 

agregados para representar um determinado grupo de pessoas. A forma de agregar se dá 

ao nível de cada atributo. Assim, é possível que a variável idade seja representada por 

faixas de idade como: criança (de 0 a 9 anos), pré-adolescente (de 10 a 14 anos), 

adolescente (de 15 a 18 anos), jovem (de 19 a 24 anos), adulto (de 25 a 60 anos) e terceira 

idade (a partir de 60 anos). Adicionalmente, considere que as variáveis altura e peso sejam 

categorizadas em {baixo,médio,alto} e {magro,normal,gordo,obeso}, respectivamente. Dessa 

forma, pode-se obter a seguinte tabela de dados, que possui em sua primeira linha os dados 

da tabela 11 com uma possível representação no domínio de Análise de Dados Simbólicos. 
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Grupo Idade Altura (m) Peso (kg) Sexo 

G1 
{(Pré-adolescente, 2/5), 
(Adolescente, 1/5), 
(Adulto, 2/5)} 

{(Baixo, 2/5), 
(Médio, 2/5), 
(Alto, 1/5)} 

{(Magro, 1/5), 
(Normal, 3/5), 
(Gordo, 1/5)} 

{(M,2/5)
, 
(F,3/5)} 

Tabela 12 - Ilustra uma tabela de dados simbólicos. 

É importante salientar que outros grupos de pessoas podem ser representados na mesma 

tabela. Para isso cada grupo ocuparia uma linha na tabela 12. Observe também que as 

células dessa tabela são mais complexas que as usuais, visto que elas são estruturadas e 

representam variação interna. Os tipos de dados que comportam esse nível de 

complexidade são conhecidos como dados simbólicos e serão detalhados a seguir. 

44 .. 22 .. 22 ..   DD AA DD OO SS   SS II MM BB ÓÓ LL II CC OO SS   

Algumas vezes no mundo real a informação registrada é muito complexa para ser descrita 

por dados usuais. Esse é o motivo pelo qual diferentes tipos de variáveis simbólicas e dados 

simbólicos têm sido introduzidos (Bock & Diday 2000; Billard & Diday 2006; Diday & 

Noirhomme-Fraiture 2008). Por exemplo, para um determinado objeto, uma variável de 

intervalo corresponde a um intervalo do seu domínio, e uma variável categórica 

multivalorada é definida por um subconjunto do seu domínio. Por fim, uma variável modal é 

representada por uma medida não-negativa na forma de uma freqüência, ou de uma 

distribuição de probabilidade, ou de um sistema de pesos. 

Diversas ferramentas foram introduzidas na literatura para tratar os dados simbólicos, tais 

como: medidas de tendência central e dispersão (Billard & Diday 2006), histogramas (De 

Carvalho 1995), métodos de fatoração (Cazes et al. 1997; Lauro & Palumbo 2000; Palumbo 

& Verde 2000), escalonamento multidimensional (Groenen et al. 2006), árvores de decisão 

(Ciampi et al. 2000), agrupamento hierárquico por aglomeração (Gowda & Diday 1991; El-

Sonbaty & Ismail 1998; Mali & Mitra 2003; Guru et al. 2004),  agrupamento hierárquico por 

divisão (Gowda & Ravi 1995; Chavent 1998), agrupamento por particionamento (De Souza 

& De Carvalho 2004; Chavent et al. 2006; De Carvalho et al. 2006; De Carvalho et al. 2006; 

El-Sonbaty & Ismail 2006; De Carvalho et al. 2007), métodos de análise de regressão (Neto 

& De Carvalho 2008) e métodos de análise de séries temporais (Prudencio et al. 2007). 
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Nesse trabalho são manipulados basicamente dados simbólicos modais. A fim de 

exemplificar esse tipo de dados considere o domínio de filmes, que possui entre outros 

atributos aqueles descritos na tabela 13.  

Variável Tipo Exemplo 

Gênero Qualitativo 
univalorado 

Ficção Científica 

País Qualitativo 
univalorado 

EUA 

Diretor Qualitativo 
univalorado 

Andy Wachowski 

Elenco Qualitativo 
multivalorado 

Carrie-Anne Moss , Hugo Weaving , Joe Pantoliano , Keanu 
Reeves , Laurence Fishburne 

Ano 
Qualitativo 
univalorado 
ordenado 

1999 

Sinopse Textual 

Até que ponto o que vivemos é a realidade? Descobrir que 
o mundo é uma farsa criada por máquinas poderosas para 
nos controlar pode significar o fim para muita gente. Mas, 
em Matrix, isso é o início de uma luta surpreendente, que 
irá perturbar você do começo ao fim. 

Nota1 Quantitativo 
univalorado 

5 

Tabela 13 - Tipos de variáveis no domínio de filmes, exemplificado através do filme Matrix. 

Seja ∆j um conjunto finito de categorias. Por exemplo, se j representa a variável Elenco, 

então ∆j poderia ser o conjunto de todos os atores e atrizes do mundo. Uma variável modal 

yj com domínio ∆j, definido pelo conjunto de objetos E={a, b, ...}, é uma variável 

multivalorada se para cada objeto a ∈ E, além de ser dado um subconjunto de ∆j, é dado 

para cada categoria χ desse subconjunto um peso w(χ) que reflete a importância da 

categoria χ para o objeto a. Formalmente, yj(a) = (Sj(a),qj(a)) onde qj(a) é a distribuição dos 

pesos definida para Sj(a) ⊆ ∆j tal que para cada categoria χ ∈ Sj(a) existe um peso w(χ) 

associado. Sj(a) é chamado de suporte da medida qj(a) no domínio ∆j.  

                                                
1 O atributo Nota possui a característica de não ser um descritor, mas sim uma variável que determina 

uma classe ou mesmo um score de um filme para um usuário. Para isso, considere que o domínio 

deste atributo é {1,2,3,4,5}, ou seja, os filmes podem ter notas no intervalo inteiro de 1 a 5. 
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Suponha, por exemplo, que o filme mostrado na tabela 13 seja “Matrix”. Para esse filme o 

atributo Elenco pode ser representado pela variável simbólica modal yelenco(Matrix) = 

({Carrie-Anne Moss, Hugo Weaving, Joe Pantoliano, Keanu Reeves, Laurence Fishburne}, 

(0.2, 0.2, 0.2, 0.2, 0.2)). Dessa forma, o suporte para essa variável é Selenco(Matrix) = {Carrie-

Anne Moss, Hugo Weaving, Joe Pantoliano, Keanu Reeves, Laurence Fishburne} enquanto 

que a medida que suporta tal atributo para o filme Matrix é qelenco(Matrix) = (0.2, 0.2, 0.2, 0.2, 

0.2), que significa que todos os atores possuem a mesma importância. 

Uma descrição simbólica de um item é um vetor cujos descritores (atributos) são variáveis 

simbólicas. Ou seja, cada item é descrito por um vetor onde cada componente é 

representado por uma distribuição ponderada, dada por uma variável simbólica modal. Nas 

três abordagens apresentadas neste capítulo, o perfil do usuário é formado por vários sub-

perfis que representam os possíveis níveis de interesse e que são constituídos por vetores 

cujos descritores são variáveis simbólicas modais. Para exemplificação destes métodos 

utilizaremos como estudo de caso o domínio de recomendação de filmes. 

Como exemplificado na tabela 3 e tabela 14, a relação entre usuários e filmes é mantida em 

uma estrutura matricial chamada de matriz de avaliações. No nosso estudo de caso, as 

notas na matriz de avaliações representam as preferências do usuário. Em outros domínios, 

as preferências do usuário são inferidas a partir de ações realizadas pelo usuário no 

sistema. Por exemplo, quando um usuário compra um livro em uma loja, esta ação pode 

denotar um nível de interesse alto do usuário pelo livro comprado. 

Nesse sentido, conforme antecipado na seção 2.4, é possível definir uma função que 

mapeia cada ação do usuário a um nível de interesse que vai desde ιmin (o menor possível) 

a ιmax (o maior possível). Desta forma, embora utilizemos como base o domínio de 

recomendação de filmes, cuja matriz de avaliação é construída por meio de aquisição 

explícita, os métodos apresentados a seguir são perfeitamente aplicáveis a outros domínios 

de recomendação, cuja matriz de avaliação é construída com o auxílio de funções de 

mapeamento.  
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 F1 F2 F3 F4 F5 

Brícia 5 ∅ 2 5 ∅ 

Bryan 3 2 2 ∅ 5 

Elaine 1 4 5 3 5 

Vanessa 4 ∅ 4 ∅ 5 

Tabela 14 – Exemplo de uma matriz de avaliações onde os níveis de interesse são definidos 

através de notas no intervalo de 1 a 5. 

A tabela 14 apresenta um exemplo de uma matriz de avaliações para 4 usuários e 5 filmes, 

onde as notas variam desde ιmin = 1 a ιmax = 5. Formalmente, seja g ∈ L o nível de interesse 

do usuário, onde L = {ιmin, ..., ιmax}. No nosso estudo de caso, L = {ιmin=1, 2, 3, 4, ιmax=5}. 

Como exemplo, têm-se que o usuário Bryan avaliou os filmes F2 e F3 com nota 2, o filme F1 

com nota 3, o filme F5 com nota 5 e o filme F4 não sofreu avaliação alguma. 

 Diretor Elenco Gênero 

F1 D3 A1,A3,A4,A5 G1 

F2 D5 A4,A6,A8,A9 G2 

F3 D7 A2,A3,A7,A8 G3 

F4 D3 A3,A5,A6,A7 G1 

F5 D2 A1,A2,A7,A8 G3 

Tabela 15 – Exemplo de uma tabela de dados do domínio de Filmes com os atributos Diretor, 

Elenco e Gênero. 

A tabela 15 apresenta o conteúdo descritivo dos filmes F1, F2, F3, F4 e F5 para os atributos 

Diretor, Elenco e Gênero. Como exemplo, temos que o filme F2 é classificado como gênero 

G2, possui como diretor D5 e no quadro de elenco temos A4, A6, A8 e A9.  

Nas seções subseqüentes são descritos os métodos de recomendação criados a partir das 

ferramentas do domínio de Análise de Dados Simbólicos. Basicamente, a diferença entre 

estes métodos decorre da combinação dos seguintes aspectos: 

1. Informações e estrutura utilizadas para construção do perfil do usuário. 

2. Abordagem de filtragem de informação (Conteúdo, Colaborativa ou Híbrida). 

3. Funções de dissimilaridade (ou similaridade). 
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44 .. 33 ..   CC MM BB FF   
CC OO NN TT EE NN TT   MM OO DD AA LL   BB AA SS EE DD   FF II LLTT EE RR II NN GG   

Conforme introduzido anteriormente, CMBF é uma técnica de filtragem por conteúdo, em 

que tanto os perfis dos usuários, quanto os itens do repositório, são modelados através de 

variáveis simbólicas modais. De fato, o método CMBF é uma evolução daquele proposto em 

Bezerra & De Carvalho (2004a). Assim como no método original, neste novo método os 

seguintes passos são executados com vistas a se obter uma lista personalizada de 

recomendações de itens para um dado usuário: 

1. Construção das descrições simbólicas modais do perfil do usuário. Este passo pode 

ser realizado de forma incremental, sem degradar o uso de memória e de 

processamento da máquina. 

2. Comparação, através de uma medida de dissimilaridade, entre o perfil do usuário 

alvo e cada item do repositório candidato a ser recomendado. 

3. Geração de uma lista de itens com base na semelhança dos mesmos com o perfil do 

usuário. 

44 .. 33 .. 11 ..   MM OO DD EE LL OO   DD OO   PP EE RR FF II LL   DD OO   UU SS UU ÁÁ RR II OO   

O objetivo neste passo é definir uma representação do perfil que permita tanto incorporar 

conteúdo descritivo dos itens avaliados direta ou indiretamente pelo usuário, quanto 

comparar o perfil de um usuário com itens do repositório. Neste algoritmo, cada perfil é 

representado por um conjunto de descrições simbólicas modais que condensam o conteúdo 

do conjunto de atributos que caracterizam os itens avaliados pelo usuário. A avaliação do 

usuário para cada item (g ∈ L) direciona a forma como o mesmo é incorporado ao perfil. 

A construção das descrições simbólicas modais que constituem o perfil do usuário envolve 

duas etapas: pré-processamento e generalização. A idéia básica é construir uma descrição 

simbólica modal para cada item avaliado pelo usuário (pré-processamento) e então agregar 

essas descrições em outras descrições simbólicas modais, estas últimas representando os 

tipos de interesse do usuário (generalização). 
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PP RR ÉÉ -- PP RR OO CC EE SS SS AA MM EE NN TT OO   

Neste passo associamos cada item a um conjunto de descrições simbólicas modais. Esta 

etapa é importante tanto para a construção do perfil do usuário, quanto para possibilitar a 

comparação do perfil com um item candidato a recomendação (passo 2 deste algoritmo). Na 

seção 4.5, quando apresentarmos o método de filtragem de informação HMBF, veremos que 

o passo de Pré-processamento também é fundamental para permitir a comparação de dois 

perfis de usuários. 

Seja xi = (Xi
1, ..., Xi

p) a descrição de um item i (i=1, ..., n), onde Xi
j ⊆ ∆j (j=1, ..., p) é um 

subconjunto de categorias do domínio ∆j da variável yj (definida na seção 4.2.2). O peso w(χ) 

de cada categoria χ∈ Xi
j é dado por: 
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onde |Xi
j| é a cardinalidade de Xi

j, f(χ) é a freqüência da palavra χ no documento, e IDF(χ) é 

a medida de freqüência inversa do documento (Baeza-Yates & Bertier 1999) para a palavra 

χ. Assim, a descrição simbólica modal associada ao item i é dada por )
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 é uma variável simbólica modal. Sj(i) = Xi
j é o suporte da 

distribuição ponderada qj(i).  

A descrição simbólica dos atributos representados na tabela 15 é mostrada na tabela 16. 

Neste exemplo, SElenco(F1) = {A1,A3,A4,A5} e qElenco(F1) = (0.25, 0.25, 0.25, 0.25). 

 Diretor
Fi

X
~  Elenco

Fi
X
~  Gênero

Fi
X
~  

F1 ({D3},(1.0)) ({A1,A3,A4,A5},(¼,¼,¼,¼)) ({G1},(1.0)) 

F2 ({D5},(1.0)) ({A4,A6,A8,A9},(¼,¼,¼,¼)) ({G2},(1.0)) 

F3 ({D7},(1.0)) ({A2,A3,A7,A8},(¼,¼,¼,¼)) ({G3},(1.0)) 

F4 ({D3},(1.0)) ({A3,A5,A6,A7},(¼,¼,¼,¼)) ({G1},(1.0)) 

F5 ({D2},(1.0)) ({A1,A2,A7,A8},(¼,¼,¼,¼)) ({G1},(1.0)) 

Tabela 16 – Tabela de dados simbólicos obtida após etapa de Pré-processamento sobre os 

dados da tabela 15. 
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GG EE NN EE RR AA LL II ZZ AA ÇÇ ÃÃ OO   

Após a fase de pré-processamento dos itens, nós podemos construir as descrições 

simbólicas modais que formam o perfil do usuário. No método proposto, cada perfil é 

constituído de um conjunto de sub-perfis, cada qual associado a um nível de interesse do 

usuário. Conforme descrito anteriormente, os filmes são explicitamente avaliados numa 

escala de 1 a 5, portanto, adotaremos um sub-perfil para cada nível da escala de notas 

adotada, perfazendo assim um total de 5 sub-perfis.  

Seja ug o sub-perfil do usuário u que é formado pelo conjunto de itens avaliados com a nota 

g. Seja ),,( 1 p
uuu ggg

YYy K=  a descrição simbólica modal do sub-perfil ug, onde 

))(),(( gjgj
j

u uquSY
g

=  com Sj(ug) representando o suporte da distribuição de pesos qj(ug) e 

j=1, ..., p. Se )
~

,,
~

(~ 1 p
iii XXx K= , onde ))(),((

~
iqiSX jj

j
i =  (j=1,…,p), é a descrição simbólica 

do item i pertencente a ug, o suporte Sj(ug) associado a qj(ug) é dado por: 

U
gui

jgj iSuS
∈

= )()(  
Equação 6 

Seja χ∈ Sj(ug) uma categoria pertencente a ∆j. Então o peso W(ug, χ) ∈ qj(ug) da categoria χ é 

dado por: 
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Na equação 7, |ug| é a cardinalidade de ug e δ é definido como: 
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Na tabela 17 é apresentado o perfil simbólico modal do usuário Bryan, tendo como base a 

matriz de avaliações da tabela 14 e a tabela de dados simbólicos mostrada na tabela 16. 

Neste exempo, SElenco(Bryan3) = {A1,A3,A4,A5} e qElenco(Bryan3) = (¼,¼,¼,¼). 
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 Diretor
Bryang

Y  Elenco
Bryang

Y  Gênero
Bryang

Y  

1Bryany  - - - 

2Bryany  ({D5,D7}, (½,½)) 
({A2,A3,A4,A6,A7,A8,A9}, 
(⅛,⅛,⅛,⅛,⅛,¼,⅛)) 

({G2,G3}, (½,½)) 

3Bryany  ({D3}, (1.0)) ({A1,A3,A4,A5}, (¼,¼,¼,¼)) ({G1}, (1.0)) 

4Bryany  - - - 

5Bryany  ({D2}, (1.0)) ({A1,A2,A7,A8}, (¼,¼,¼,¼)) ({G3}, (1.0)) 

Tabela 17 – Perfil simbólico modal do usuário Bryan. 

A tabela 17 apresenta um exemplo no domínio de recomendação de filmes, mas como 

descrito anteriormente, todas as etapas do processo de pré-processamento e generalização 

são aplicáveis a qualquer domínio, bastando para isso que se tenha uma função de 

mapeamento apropriada ao domínio em questão. 

44 .. 33 .. 22 ..   CC OO MM PP AA RR AA NN DD OO   OO   PP EE RR FF II LL   DD OO   UU SS UU ÁÁ RR II OO   

Em Bezerra & De Carvalho (2004), o perfil do usuário era constituído de dois sub-perfis: um 

positivo e um negativo. O sub-perfil positivo era modelado por descrições simbólicas modais 

que consolidavam o conteúdo descritivo dos atributos de cada item avaliado positivamente 

(notas 4 ou 5) pelo usuário. Já o sub-perfil negativo correspondia aos itens avaliados com 

notas 1 ou 2. É importante salientar que os itens avaliados com nota 3 eram ignorados 

propositadamente, uma vez que identificamos experimentalmente que estes itens na 

verdade não contribuíam para a qualidade das recomendações. 

Adicionalmente, Bezerra & De Carvalho (2004) propôs uma função de dissimilaridade para 

comparação de um item com o perfil de um usuário considerando os dois sub-perfis do 

usuário. Basicamente, um item era recomendado pelo sistema se ele possuía um baixo nível 

de similaridade com o sub-perfil negativo e, ao mesmo tempo, possuísse um alto nível de 

similaridade com o sub-perfil positivo do usuário alvo. 

A diferença do método proposto em Bezerra & De Carvalho (2004) e o que apresentamos 

nesta seção é o fato de que neste último são criados tantos sub-perfis quanto forem os 
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níveis de interesse do usuário. No nosso estudo de caso, nós estamos considerando 5 

níveis de interesse, correspondendo às notas de 1 a 5.  

Assim, também definimos uma função de dissimilaridade para medir a relevância de um item 

para um usuário, considerando os diversos níveis de interesse possíveis no domínio 

abordado. Além disso, esta função é definida a partir de outras funções que atuam sobre 

cada atributo (ou variável descritiva), comparando as diferenças, no suporte e no vetor de 

pesos, que existem entre o perfil do usuário e um item do repositório. Diferentemente das 

funções de comparação de descrições simbólicas modais apresentadas por Bock & Diday, 

(2000), nossa função é capaz de medir a diferença posicional (conforme a relação de ordem 

estabelecida) dos elementos de uma variável do tipo categórica ordenada. 

Seja )
~

,...,
~

(~ 1 p
iii XXx =  a descrição simbólica modal de um item i, onde ))(),((

~
iqiSX jj

j
i =  e 

j=1,...,p. Seja ),,( 1 p

gugugu YYy K=  a descrição simbólica modal do sub-perfil ug do usuário u. A 

comparação entre o perfil do usuário u e um novo item i é realizada por meio da seguinte 

função de similaridade Φ: 

∑
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℘−℘−−∗℘∗
∗=Φ
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L
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minmax))~,(1(2
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φ
 Equação 9 

Na equação 9, L representam os níveis de interesse do usuário e φ é uma função de 

dissimilaridade que será definida a seguir. A importância que o sub-perfil ug deve ter no 

cômputo da similaridade entre o usuário u e o item i é representada por ℘g ∈ ℘. Em nosso 

estudo de caso, definiremos ℘ = {-2,-1,0,1,2}, de forma que o sub-perfil u3 não contribui na 

definição da similaridade entre um usuário e um item. Além disso, a função Φ na equação 9 

pode ser redefinida como: 

∑
∈ ℘−℘

−∗℘∗
∗=Φ

Lg

iug xy

L
iu g

minmax

))~,(1(2

||

1
),(

φ
 Equação 10 

Nas equações anteriores, a função Φ é normalizada e assume um valor no intervalo [-1,+1], 

onde +1 representa a menor dissimilaridade (maior similaridade) e -1 representa a 

dissimilaridade máxima (menor similaridade). 

A função de dissimilaridade φ compara primeiramente duas descrições simbólicas modais ao 

nível de cada variável, levando em conta as diferenças entre os suportes e as distribuições 
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de pesos. Após isso, ela agrega os resultados parciais da comparação. Esta função é 

definida como: 

[ ]∑
=

+=
p

j

jgjcdjgjcfiu iquqiSuS
p

xy
g

1

))(),(())(),((
2

11
)~,( φφφ  Equação 11 

onde φcf mede a separação entre os suportes Sj(ug) e Sj(i), e φcd compara as distribuições de 

pesos )( gj uq  e )(iq j .  

Vamos resumir o que apresentamos até este ponto. Primeiramente, definimos uma maneira 

de representar cada item do repositório como uma descrição simbólica modal (fase de pré-

processamento), de forma que cada atributo de um item seja representado por uma variável 

simbólica modal. A razão desta transformação foi permitir que os atributos carregassem não 

somente seu conteúdo descritivo, mas também o peso que cada palavra possui para o item 

ao nível do atributo.  

Após isso, definimos uma representação para modelar o perfil do usuário. Nesta 

representação, agrupamos os itens avaliados pelo usuário conforme seu nível de 

importância (referido pela nota do item em nosso estudo de caso). Denominamos este 

agrupamento de itens com mesmo nível de interesse de sub-perfil. Definimos um processo 

para construção dos sub-perfis do usuário denominado de generalização, que basicamente 

consiste na: (1) união do subconjunto de palavras de cada atributo para todos os itens 

agrupados em um mesmo nível de interesse, ou seja, união dos suportes por meio da 

equação 6; (2) somatório dos pesos associados a cada palavra do atributo em questão, 

normalizado pela quantidade de itens adicionados ao sub-perfil (equação 7). 

Após definida a representação de um item e do perfil de um usuário, por meio de descrições 

simbólicas modais, criamos uma função (equação 9) que calcula a relevância de um item 

para um usuário com base não só na semelhança que existe entre o item e os sub-perfis 

positivos, mas também na distância que existe entre o item e os sub-perfis negativos. Para 

isso, esta função da equação 9 utiliza uma outra (equação 11) que mede a dissimilaridade 

de duas descrições simbólicas modais, por exemplo, a descrição simbólica modal do item 

com um dos sub-perfis do usuário.  

Por sua vez, a função que mede a dissimilaridade entre duas descrições simbólicas modais, 

o faz ao nível de cada atributo. Para isso, esta função utiliza duas componentes, de forma 

que uma delas (equação 14) mede a diferença entre o subconjunto de palavras do atributo 
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em questão, ou seja, a diferença entre os suportes; enquanto a outra componente (equação 

12) mede a dissimilaridade para o atributo considerando também os pesos de cada palavra 

pertencente aos suportes das variáveis simbólicas modais em análise. Chegamos, portanto, 

ao final do nosso resumo e de agora em diante apresentaremos as equações que 

fundamentam estas duas componentes, começando pela função que mede a diferença entre 

as distribuições de pesos. 

A tabela abaixo apresenta uma forma de medir os acordos (α e β) e desacordos (γ e ω) 

entre as distribuições de pesos )( gj uq  e )(iq j . 

 Usuário ug 

 + (Acordos) - (Desacordos) 
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Tabela 18 - Acordos (αααα e ββββ) e desacordos (γγγγ e ωωωω) entre )( gj uq  e )(iq j . 

Com base na tabela anterior, a componente φcd, que mede a diferença entre as distribuições 

de pesos )( gj uq  e )(iq j , é definida como: 
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Se o domínio ∆j das variáveis categóricas j
u g

Y e j
iY  for ordenado, temos: 

• cL=min(Sj(ug)) – o menor elemento do conjunto Sj(ug) 

• cU=max(Sj(ug)) – o maior elemento do conjunto Sj(ug) 

• mL=min(Sj(i)) – o menor elemento do conjunto Sj(i) 

• mU=max(Sj(i)) – o maior elemento do conjunto Sj(i)  

A operação de join Sj(ug)⊕Sj(i) definida em (Ichino e Yaguchi 1994) é dada por: 
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A componente φcf , que mede a diferença entre os suportes Sj(ug) e Sj(i), é definida como: 









⊕

⊕−+
−

∅≠

=
contrário caso,

)()(

)()()()(
1

)()( se,0

))(),((

iSuS

iSuSiSuS

iSuS

iSuS

jgj

jgjjgj

jgj

jgjcf

I

φ  Equação 

14 

Para exemplificar o processo de comparação do método apresentado nesta seção, vamos 

calcular conforme as equações anteriores a similaridade do item F4 (descrito na tabela 15) 

para o usuário Bryan. Para isso, tomemos como base a descrição simbólica modal de F4 

apresentada na tabela 16 e o perfil simbólico modal do usuário Bryan na tabela 17. 

Primeiramente calcularemos a componente φcd ao nível de cada atributo do item F4 e de 

cada sub-perfil simbólico do usuário Bryan. Para isso, precisamos calcular ao nível de cada 

atributo os valores de α, β, γ e ω conforme a tabela 18. Tomemos como base o cálculo 

destes valores para o atributo Elenco e para o sub-perfil referente aos itens avaliados com 

nota 2 (
2Bryany ). Neste caso, temos: 
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Com base nos valores de α, β, γ e ω temos: 
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O valor obtido na equação anterior indica que há uma dissimilaridade de aproximadamente 

62% entre a descrição simbólica modal do item F4 e o sub-perfil de nota 2 do usuário Bryan. 

Este mesmo cálculo deve ser aplicado para os demais atributos do item e para os demais 

sub-perfis do usuário Bryan para que ao final possamos calcular a dissimilaridade Φ entre o 

filme F4 para o usuário Bryan.  

Dando continuidade ao nosso exemplo, passemos agora ao cálculo da componente φcf , que 

mede a diferença entre os suportes Sj(ug) e Sj(i). A fim de simplificarmos o cálculo, 

aplicaremos as equações considerando apenas o atributo Elenco e o sub-perfil referente aos 

itens avaliados com nota 2 pelo usuário Bryan. Para isso, considere o cálculo da operação 

de join entre os suportes )(
2BryanElenco yS e )

~
(

4

Elenco
FElenco XS , conforme apresentado a seguir: 
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Observe que a operação de join entre os suportes )(
2BryanElenco yS e )

~
(

4

Elenco
FElenco XS  resultou 

na operação de união de conjuntos porque o domínio do atributo Elenco é não ordenado. 

Dando seqüência ao nosso exemplo, apresentamos agora o cálculo da componente φcf . 
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O resultado obtido para φcf indica que há uma dissimilaridade de 62,5% entre os suportes do 

item F4 e do sub-perfil de nota 2 do usuário Bryan ao nível do atributo Elenco. Se 

compararmos este resultado com o valor obtido para a componente φcd, concluímos que há 

consistência entre as componentes que integram o cálculo de φ (equação 11).  

Para chegarmos a uma conclusão em relação ao nível de importância que o item F4 tem 

para o usuário Bryan, precisaríamos aplicar as equações desta seção para os demais 

atributos, assim como o fizemos para o atributo Elenco, conforme segue: 
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Pelo cálculo anterior verificamos que a dissimilaridade do item F4 com o sub-perfil de nota 2 

do usuário Bryan é aproximadamente 87,4%. Para chegarmos à relevância de fato que o 

item F4 possui para o usuário Bryan, precisamos aplicar o procedimento de cálculo de φ para 

os demais sub-perfis de Bryan: 
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Finalmente, estamos aptos a calcular a relevância do item F4 para o usuário Bryan. 

Conforme a equação 10 temos o seguinte: 
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Pelo valor de Φ obtido em nosso exemplo, o item F4 possui relevância próxima da média 

para o usuário Bryan, ou seja, seria avaliado pelo sistema como um item com nota 3.  

Conforme apresentado no início da seção 4.3, no método CMBF o perfil do usuário não 

precisa ser reconstruído cada vez que um novo item é avaliado pelo usuário. Para isso, 

podemos fazer uma pequena adaptação no passo de generalização e na etapa de 

comparação do perfil do usuário. Se observarmos a etapa de generalização, perceberemos 

que a única fórmula que sofre influência pelo aumento de itens no perfil, é o cálculo de W 

dado pela equação 7. Se mantivermos em memória a quantidade de itens adicionada em 

cada sub-perfil do usuário, podemos remodelar a equação 7 para: 
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Equação 15 

Ao fazer isso, precisamos também remodelar as equações que dependem do cálculo de W. 

Ou seja, os valores de β e ω que aparecem na tabela 18 passam a ser calculados pelas 

equações a seguir: 
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44 .. 33 .. 33 ..   GG EE RR AA NN DD OO   RR EE CC OO MM EE NN DD AA ÇÇ ÕÕ EE SS   

Na filtragem baseada em conteúdo precisamos de uma função que permita medir a 

similaridade entre as preferências do usuário alvo com cada item do repositório. Definimos 

esta função na seção anterior como Φ (equação 9). Desta forma, para se obter a lista de 

recomendações, basta ordenarmos os itens do repositório com base no valor gerado pela 

função Φ. 

As principais vantagens do método apresentado nesta seção são conseqüentes da sua total 

independência da opinião de outros usuários. Desta forma, não importa quantos usuários 

compõem o banco de dados da comunidade, nem o quão diferente é o usuário alvo 

comparado a outros usuários da comunidade. Adicionalmente, itens inéditos (ou seja, itens 

desconhecidos pela comunidade de usuários) poderão ser recomendados para o usuário 

alvo, bastando que haja uma alta similaridade deles com o perfil do usuário alvo. 

 



C AP Í T U L O  4  -  C L A S S I F I C ADO R E S  S I M BÓ L I CO S  MODA I S  

 81 

44 .. 44 ..   SS MM CC FF   
SS OO CC II AA LL   MM OO DD AA LL   CC OO LL LL AA BB OO RR AA TT II VV EE   FF II LL TT EE RR II NN GG   

Na seção anterior, foi apresentada a primeira técnica de filtragem de informação para 

sistemas de recomendação criada a partir de estruturas de dados simbólicos modais. 

Naquele caso, este tipo de dados foi usado para descrever os atributos dos itens do 

repositório, para agregar os itens avaliados pelo usuário em sub-perfis e para comparar o 

perfil do usuário com cada item do repositório, de acordo com as premissas da abordagem 

de filtragem baseada em conteúdo. 

Nesta seção, é descrito outro método cujo perfil do usuário também é construído a partir de 

estruturas de dados simbólicos modais. No entanto, nesta nova abordagem, a fonte de 

informação usada para descrever um item vem da própria comunidade de usuários. 

Basicamente, é a opinião da comunidade sobre determinado item que será utilizado para 

descrevê-lo. Adicionalmente, o método apresentado nesta seção define uma nova função 

para medir o grau de similaridade entre dois perfis de usuários, com base nas premissas de 

uma abordagem de filtragem colaborativa, diferentemente da abordagem adotada no 

método descrito anteriormente. 

Os seguintes passos são executados com vistas a se obter uma lista personalizada de 

recomendações de itens para um dado usuário: 

1. Construção das descrições simbólicas modais do perfil do usuário. 

2. Comparação, através de uma medida de similaridade, entre o perfil do usuário alvo e 

todos os outros usuários da comunidade. 

3. Seleção dos h usuários mais próximos do usuário alvo para formação da vizinhança 

deste usuário.  

4. Geração de uma lista de itens com base nas preferências dos vizinhos do usuário 

alvo. 

Embora os passos 2 a 4 sejam comuns nos algoritmos de filtragem colaborativa, o segundo 

é ligeiramente diferente em nosso algoritmo pelo fato de que a medida de similaridade 

usada tem como entrada perfis simbólicos modais. A seguir são descritos em detalhes os 

passos do método SMCF.  
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O tipo de informação utilizado no método SMCF para descrever um item no repositório e, 

com isso, construir o perfil do usuário, é ilustrado através da figura 13. Nela temos um 

exemplo de gráfico de colunas que representa os níveis de interesse que a comunidade de 

usuários da tabela 14 possui para o filme F3. Neste exemplo, há cinco possíveis níveis de 

interesse, que neste caso estão descritos em função de notas explícitas no intervalo de 1 a 

5, mas que também poderiam ter sido obtidos a partir uma função de mapeamento 

semelhante àquela introduzida na seção 2.4. Em qualquer caso, este histograma traduz 

fielmente a opinião geral da comunidade para este item do repositório. 
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Figura 13 – Representação dos níveis de interesse da comunidade de usuários ilustrada na 

tabela 14 para o filme F3. 

No método SMCF o perfil de um usuário deve ser modelado de forma que o conteúdo 

armazenado reflita a opinião da comunidade com relação a um item avaliado direta ou 

indiretamente por este indivíduo. Para tanto, continuaremos representando o perfil como um 

conjunto de descrições simbólicas modais, assim como o fazíamos no método CMBF. 

Todavia, teremos em cada sub-perfil do usuário apenas uma variável simbólica modal, que 

consolida informações tal qual ilustra a figura 13. A seguir, são introduzidas as etapas de 

pré-processamento e generalização no método SMCF. 
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Assim como no CMBF, este passo é necessário para construir o conjunto de descrições 

simbólicas modais usado para representar o perfil do usuário. Além disso, esta etapa passa 

a ser importante também para se comparar os perfis de dois usuários.  

Seja L = {g1,g2,...,gn} o conjunto que engloba todos os possíveis níveis de interesse que um 

usuário possa ter para determinado item. Então, de acordo com a seção 4.2 temos ιmin = g1 e 

ιmax = gn. No exemplo ilustrado na figura 13, o conjunto L é equivalente às notas, ou seja, L = 

{g1=1,g2=2,g3=3,g4=4,g5=5}. 

Seja mi
k = (ℑi

k,gk), em que ℑi
k ∈ P(U) contém os membros da comunidade que avaliaram 

direta ou indiretamente o item i com o nível de interesse gk,. Com isso, a descrição de um 

item i (i=1, ..., n) é definida como xi = (Xi), onde Xi = {mi
1, mi

2, ..., mi
n} ⊆ (P(U) X L).  

  i = F3 
1

3Fm  ({}, 1) 
2

3Fm  ({“Bryan”, “Brícia”}, 2) 
3

3Fm  ({}, 3) 
4

3Fm  ({“Vanessa”}, 4) 
3FX  

5
3Fm  ({“Elaine”}, 5) 

Tabela 19 – Ilustra a descrição do filme F3 em função dos níveis de interesse que a 

comunidade exemplificada na tabela 14 tem por este item. 

Na Tabela 19 é ilustrado o conteúdo descritivo do filme F3 a partir da estrutura de dados 

simbólicos mi
k. Neste exemplo temos que 2

3Fm =({“Bryan”,”Brícia”},2), ou seja, k=2 e         

2
3Fℑ = {“Bryan”,”Brícia”}. Definimos o peso w(mi

k) de cada elemento mi
k ∈ Xi segundo a 

equação 18. 

∑
=

ℑ

ℑ
=

n

k

k
i

k
ik

imw

1

)(  
Equação 18 

onde |ℑi
k| é a cardinalidade de ℑi

k. Assim, a descrição simbólica modal associada ao item i é 

dada por )
~

(~
ii Xx = , onde ))(),((

~
iqiSX i =  é uma variável simbólica modal, e S(i) = {gk | mi

k ∈ 

Xi , k=1,...,n} é o suporte da distribuição ponderada q(i). Nesse sentido, as descrições 
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simbólicas dos filmes contidos na matriz de avaliações apresentada na tabela 14 são 

expostas na tabela a seguir. 

 Descrição Simbólica Modal :: )
~

(~
ii Xx =  

1
~

Fx  ({1,2,3,4,5}, (0.25,0.00,0.25,0.25,0.25)) 

2
~

Fx  ({1,2,3,4,5}, (0.00,0.50,0.00,0.50,0.00)) 

3
~

Fx  ({1,2,3,4,5}, (0.00,0.50,0.00,0.25,0.25)) 

4
~

Fx  ({1,2,3,4,5}, (0.00,0.00,0.50,0.00,0.50)) 

5
~

Fx  ({1,2,3,4,5}, (0.00,0.00,0.00,0.00,1.00)) 

Tabela 20 - Descrições simbólicas dos filmes contidos na matriz de avaliações apresentada na 

tabela 14. 

Na tabela 20 S(F3)={1, 2, 3, 4, 5} e q(F3)=(0,0.50,0,0.25,0.25), representando que metade dos 

usuários que forneceram feedback ao sistema sobre o filme F3 indicaram o nível de 

preferência 2, outros 25% dos usuários indicaram preferência 4 e, finalmente, os 25% 

restantes indicaram o nível de preferência 5.  

GG EE NN EE RR AA LL II ZZ AA ÇÇ ÃÃ OO   

Assim como ocorre no método CMBF, cada perfil é constituído de um conjunto de sub-

perfis, cada qual associado a um nível de interesse do usuário. Ou seja, o sub-perfil ug é 

modelado por uma descrição simbólica modal que incorpora as opiniões dos usuários da 

comunidade à cerca dos itens que pertencem ao nível de interesse g do usuário alvo. Seja 

)(
gg uu Yy =  a descrição simbólica modal do sub-perfil ug, onde ))(),(( ggu

uquSY
g

=  com 

S(ug) representando o suporte da distribuição de pesos q(ug). Se )
~

(~
ii Xx =  é a descrição 

simbólica do item i pertencente a ug, o suporte S(ug) associado a q(ug) é dado por: 

U
gui

g iSuS
∈

= )()(  
Equação 19 

Seja gk ∈ S(ug) uma categoria pertencente ao conjunto L, conforme descrito anteriormente. 

Então o peso W(ug,gk) ∈ q(ug) da categoria gk é dado por: 

∑
∈

=

gui
k

g
kg gi

u
guW ),(

1
),( δ  

Equação 20 
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onde |ug| é a cardinalidade de ug e  a função δ é dada pela equação 21. 





 ∈∈

=
contráriocaso

iSgseiqmw
gi k

k
i

k
,0

)(,)()(
),(δ  Equação 21 

Para exemplificarmos as equações anteriores, iremos calcular o perfil simbólico modal 

Bryany  = (
1ryanBy ,

2ryanBy ,
3Bryany ,

4Bryany ,
5Bryany ) para o usuário Bryan. O cálculo do sub-

perfil 
1ryanBy  é direto, visto que nenhum filme foi avaliado com nota 1 por Bryan. Para se 

calcular o sub-perfil associado a nota 2 é necessário considerar as descrições simbólicas 

modais 
2

~
Fx  e 

3

~
Fx , visto que os filmes F2 e F3 foram avaliados por Bryan com nota 2. Se 

empregarmos este mesmo raciocínio para construir os demais sub-perfis deste usuário, 

chegamos ao perfil simbólico modal descrito na tabela a seguir. 

 Perfil Simbólico Modal :: Bryany  

1ryanBy  ({1,2,3,4,5} , (0,0,0,0,0)) 

2ryanBy  ({1,2,3,4,5} , (0,0.50,0,0.375,0.125)) 

3Bryany  ({1,2,3,4,5} , (0.25,0,0.25,0.25,0.25)) 

4Bryany  ({1,2,3,4,5} , (0,0,0,0,0)) 

5Bryany  ({1,2,3,4,5} , (0,0,0,0,1.0)) 

Tabela 21 – Exemplo de perfil simbólico modal para o usuário Bryan, cujas avaliações 

aparecem na tabela 14. 

Se executarmos o procedimento anterior para os demais usuários descritos na tabela 14, 

chegaremos aos perfis simbólicos modais apresentados na tabela a seguir. 
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 Perfis Simbólicos Modais 

Bryany  

( ({1,2,3,4,5} , (0,0,0,0,0)) , 

({1,2,3,4,5}, (0,0.50,0,0.25,0.25)) , 

({1,2,3,4,5} , (0,0,0,0,0)) , 

({1,2,3,4,5} , (0,0,0,0,0)) , 

({1,2,3,4,5} , (0.125,0,0.375,0.125,0.375)) ) 

Bríciay  

( ({1,2,3,4,5} , (0,0,0,0,0)) ,  

({1,2,3,4,5} , (0,0.50,0,0.375,0.125)) ,  

({1,2,3,4,5} , (0.25,0,0.25,0.25,0.25)) , 

({1,2,3,4,5} , (0,0,0,0,0)) , 

({1,2,3,4,5} , (0,0,0,0,1.0)) ) 

Elainey  

( ({1,2,3,4,5} , (0.25,0,0.25,0.25,0.25)) , 

({1,2,3,4,5} , (0,0,0,0,0)) , 

({1,2,3,4,5}, (0,0,0.50,0,0.50)) , 

({1,2,3,4,5}, (0,0.50,0,0.50,0)) , 

({1,2,3,4,5}, (0,0.25,0,0.125,0.625)) ) 

Vanessay  

( ({1,2,3,4,5} , (0,0,0,0,0)) , 

({1,2,3,4,5} , (0,0,0,0,0)) , 

({1,2,3,4,5} , (0,0,0,0,0)) , 

({1,2,3,4,5} , (0.125,0.25,0.125,0.25,0.25)) , 

({1,2,3,4,5}, (0,0,0,0,1.0)) ) 

Tabela 22 – Perfis simbólicos modais para os usuários listados na tabela 14. 

44 .. 44 .. 22 ..   CC OO MM PP AA RR AA NN DD OO   OO   PP EE RR FF II LL   DD OO   UU SS UU ÁÁ RR II OO   

Nesta seção introduzimos o processo necessário para se chegar às recomendações, 

partindo do modelo de perfil de usuário descrito na seção anterior. 
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Primeiramente, devemos definir a função que mede a similaridade entre descrições 

simbólicas modais que constituem perfis de usuários. Através desta função, podemos definir 

a vizinhança de um dado usuário e executar o algoritmo que obtém as recomendações de 

forma colaborativa.  

Seja )(
gg uu Yy =  a descrição simbólica modal do sub-perfil ug do usuário u. Seja também 

)(
gg vv Yy =  a descrição simbólica modal do sub-perfil vg de um usuário v candidato a vizinho 

de u. A comparação entre os perfis dos usuários u e v é realizada por meio da seguinte 

função de similaridade Ψ: 

( )∑
∈

−=
Lg

vu gg
yy

L
vu ),(1

1
),( ϕψ  Equação 22 

onde L é o domínio dos possíveis níveis de interesse que um usuário possa ter para um 

item, conforme mencionado anteriormente, e |L| é a cardinalidade deste conjunto. 

A função de dissimilaridade ϕ compara duas descrições simbólicas modais, levando em 

conta as diferenças entre as distribuições de pesos para cada elemento do suporte. Para 

isso, utilizamos a função Euclidiana, conforme mostra a equação a seguir: 

( )

)()(

),(),(

),(
)()(

2

gg

vSuSg
kgkg

vu
vSuS

gvWguW

yy
ggk

gg
I

I

∑
∈

−

=ϕ  
Equação 23 

 

Com isso encerra-se o processo necessário para se medir a similaridade entre dois 

usuários. Logo, agora que estamos aptos a calcular a similaridade entre o usuário alvo u e 

um usuário candidato a vizinho v, o terceiro passo do algoritmo pode ser implementado 

através da execução do processo descrito anteriormente (cálculo da função Ψ) para todos 

os usuários da comunidade e, após isso, a seleção dos h usuários que obtiveram o maior 

valor de Ψ. Como exemplo, ilustramos na tabela a seguir a similaridade entre os usuários da 

comunidade mostrados na tabela 14, calculadas a partir da função Ψ.  
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 Bryan Brícia Elaine Vanessa 

Bryan - 0,7146 0,3886 0,6340 

Brícia 0,7146 - 0,4376 0,6790 

Elaine 0,3886 0,4376 - 0,5715 

Vanessa 0,6340 0,6790 0,5715 - 

Tabela 23 - Similaridade entre os usuários da comunidade ilustrada na tabela 14, calculadas a 

partir da função ΨΨΨΨ (equação 22). 

De acordo com a tabela 23, os usuários com maior semelhança são Bryan e Brícia. 

Adicionalmente, Elaine é a usuária que possui mais características próprias, ou seja, ela 

possui preferências menos comuns. 

44 .. 44 .. 33 ..   GG EE RR AA NN DD OO   RR EE CC OO MM EE NN DD AA ÇÇ ÕÕ EE SS   

O objetivo do quarto passo do algoritmo descrito nesta seção é gerar uma lista de itens 

relevantes para o usuário alvo tomando como base a vizinhança deste usuário, obtida a 

partir da função Ψ (equação 21). Para isso, considere a função de utilidade Φ definida na 

equação a seguir, que mede a relevância de um item i para algum usuário u: 

( )

∑

∑

=

=
∗−

+=Φ
h
v

h
v viv

u
vu

vurr
riu

1

1 ,

),(

),(
),(

ψ

ψ
 Equação 24 

Podemos verificar que a equação 24 é baseada na equação 4 e, portanto, na correlação de 

Pearson. Nesta última equação apresentada, têm-se o seguinte: 

• u representa o usuário alvo, ou seja, o usuário para o qual deseja-se medir a 

utilidade de um item; 

• h representa o número de vizinhos a serem considerados na equação; 

• v representa um dos h vizinhos do usuário u de acordo com uma função de 

similaridade Ψ (equação 21); 

• ur  representa a média aritmética das avaliações do usuário u; 

• vr representa a média aritmética das avaliações do usuário v; 
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• ivr ,  representa a avaliação do usuário v para o item i. 

Em um estudo realizado por Breese et al. (1998) constatou-se que o valor de h igual a 30 é 

satisfatório para se obter bom desempenho, uma vez que a partir deste ponto o 

desempenho se mantém ou apresenta ganhos insignificantes. 

Vejamos agora a relevância do item F4 para o usuário Bryan no método SMCF. Para isso, 

aplicaremos o cálculo da função Φ conforme a equação 24.  

( )

∑
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=
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+=Φ
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1
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1 ,

4
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++

∗−
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∗−
+=Φ FBryan  

2772,31342,04114,030
7372,1

23316,0

7372,1

7146,0
3),( 4 ≅−++≅+

−
++≅Φ FBryan  

De acordo com o resultado anterior, podemos dizer que a relevância do item F4 para o 

usuário Bryan é próxima da média, ou seja, ele seria avaliado pelo sistema com nota 3. 

Observe que este resultado é bastante próximo do que obtivemos no método CMBF. 

Embora tenhamos classificações semelhantes para este item, não podemos garantir que o 

mesmo ocorrerá para as listas finais personalizadas que são obtidas pela ordenação dos 

itens conforme os valores gerados pela função Φ em cada caso. Em nossos experimentos 

apresentados no Capítulo 6, isso ficará evidente. 

A grande vantagem do método apresentado nesta seção é o fato dele ser totalmente 

independente do conteúdo descritivo dos itens do repositório. Assim, nós podemos 

recomendar itens independentemente de sua natureza ou complexidade, pelo simples fato 
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de não precisarmos descrevê-los. Desta forma, nosso método está apto a lidar com 

sensações especiais, difíceis de serem descritas, como por exemplo, o “cheiro de um 

perfume” ou o “sabor de um prato culinário”. De fato, estes benefícios são comuns em 

técnicas baseadas na filtragem colaborativa. Todavia, nosso método possui ao seu favor o 

fato de que cada item do repositório é descrito pelo conjunto de percepções que a 

comunidade de usuários possui sobre o item, ampliando as características sensitivas deste 

método.  
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Como relatamos na seção 3.3, há características inerentes das abordagens de filtragem 

baseada em conteúdo e da filtragem colaborativa que as tornam complementares. Nesta 

seção apresentamos o Hybrid Modal Based Filtering, uma técnica híbrida do tipo meta-nível 

que combina o modelo baseado em uma estratégia de filtragem por conteúdo, gerado 

através de descritores simbólicos modais, com a abordagem de filtragem colaborativa. Na 

figura 14 verificamos a correspondência do método HMBF com a abordagem meta-nível. 

 

Figura 14 – Ilustração da Técnica Híbrida HMBF 

Basicamente, no método HMBF o perfil do usuário é modelado por descrições simbólicas 

modais cujo conteúdo é extraído a partir dos atributos descritivo dos itens avaliados pelo 

usuário alvo, exatamente como ocorre no método CMBF (seção 4.3.1). Após isso, podemos 

calcular a vizinhança do usuário alvo de forma semelhante ao que ocorre no método SMCF 

(seção 4.4.2). Finalmente, geramos a lista de recomendações seguindo a mesma lógica do 
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último passo do algoritmo SMCF (seção 4.4.3). Os seguintes passos resumem o processo 

de recomendação do algoritmo descrito nesta seção: 

1. Construção das descrições simbólicas modais do perfil do usuário. Este passo pode 

ser realizado de forma incremental, sem degradar o uso de memória e de 

processamento da máquina. 

2. Comparação, através de uma medida de similaridade, entre o perfil do usuário alvo e 

todos os outros usuários da comunidade. 

3. Seleção dos h usuários mais próximos do usuário alvo para formação da vizinhança 

deste usuário.  

4. Geração de uma lista de itens com base nas preferências dos vizinhos do usuário 

alvo. 

Se compararmos as fases do algoritmo HMBF com os fundamentos da técnica híbrida do 

tipo meta-nível (seção 3.3.7), veremos que o primeiro passo é justamente a definição do 

modelo que serve de entrada para execução do segundo método, sendo este último 

contemplado pelos passos 2, 3 e 4 do algoritmo. Conforme descrito anteriormente, o HMBF 

tem como premissas aquelas usadas na filtragem por conteúdo para definição do modelo do 

perfil do usuário, e este modelo servirá de entrada para execução de um método baseado 

na filtragem colaborativa. Embora os passos 2 a 4 sejam comuns nos algoritmos de 

filtragem colaborativa, o segundo é ligeiramente diferente em nosso algoritmo pelo fato de 

que a medida de similaridade usada tem como entrada perfis simbólicos modais. A seguir 

são descritos em detalhes os passos do método HMBF.  

44 .. 55 .. 11 ..   MM OO DD EE LL OO   DD OO   PP EE RR FF II LL   DD OO   UU SS UU ÁÁ RR II OO   

Assim como nos dois métodos anteriormente apresentados, o objetivo deste passo é 

descrever a estrutura de dados simbólicos que modela o perfil do usuário. Semelhante ao 

método CMBF, cada perfil é representado por um conjunto de descrições simbólicas modais 

cujo conteúdo descritivo é obtido a partir dos atributos dos itens avaliados pelo usuário. 

Desta forma, todas as regras e equações das fases pré-processamento e generalização da 

seção 4.3.1 se aplicam para o método HMBF, como será percebido a seguir. 
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PP RR ÉÉ -- PP RR OO CC EE SS SS AA MM EE NN TT OO   

Seja xi = (Xi
1, ..., Xi

p) a descrição de um item i (i=1, ..., n), onde Xi
j ⊆ ∆j (j=1, ..., p) é um 

subconjunto de categorias do domínio ∆j da variável yj. O peso w(χ) de cada categoria χ ∈ Xi
j 

é dado por: 
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∗=

∑
∈

 textual variáveluma é y se ,
)()(

)()(

adamultivalorou  simples categórica  variáveluma é y se ,
1
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j
iX

j
i

IDFf

IDFf

X
w

χ

χχ

χχχ  Equação 25 

onde |Xi
j| é a cardinalidade de Xi

j. Assim, a descrição simbólica modal associada ao item i é 

dada por ))(,
~

,,
~

(~ 1 iCXXx p
iii K= , onde ))(),(()(

~~
iqiSiXX jjj

j
i ==  e jX

~  é uma variável simbólica 

modal. Sj(i) = Xi
j é o suporte da distribuição ponderada qj(i). Devido à equivalência da 

equação 25 com a equação 5, o exemplo dado na tabela 16 vale para aqui também. 

GG EE NN EE RR AA LL II ZZ AA ÇÇ ÃÃ OO   

Assim como no método CMBF, no HMBF cada perfil é constituído de um conjunto de sub-

perfis, cada qual associado a um nível de interesse do usuário. Como temos 5 notas 

distintas, temos também um total de 5 sub-perfis para o estudo de caso adotado.  

Seja ug o sub-perfil do usuário u que é formado pelo conjunto de itens avaliados com a nota 

g. Seja ),,( 1 p

gugugu YYy K=  a descrição simbólica modal do sub-perfil ug, onde 

))(),(( gjgj
j

gu uquSY =  com Sj(ug) representando o suporte da distribuição de pesos qj(ug) e j=1, 

..., p. Se )
~

,,
~

(~ 1 p
iii XXx K= , onde ))(),((

~
iqiSX jj

j
i =  (j=1,…,p), é a descrição simbólica do item 

i pertencente a ug, o suporte Sj(ug) associado a qj(ug) é dado por: 

U
gui

jgj iSuS
∈

= )()(  
Equação 26 

Seja χ∈ Sj(ug) uma categoria pertencente a ∆j. Então o peso W(ug, χ) ∈ qj(ug) da categoria χ é 

dado por: 

∑
∈

=
guig

g i
u

uW ),(
1

),( χδχ  Equação 27 



SO LU ÇÕ E S  EM  P E R S ONA L I Z AÇÃO  D E  CON T E Ú DO  BAS E AD AS  EM  

C L A S S I F I C ADO R E S  S I M BÓ L I CO S  MODA I S  

 94 

onde δ é definido segundo a equação 8. Devido à equivalência da equação 27 com a 

equação 7 e da equação 26 com a equação 6, o exemplo ilustrado na tabela 17 é válido 

também para o método HMBF. 

44 .. 55 .. 22 ..   CC OO MM PP AA RR AA NN DD OO   OO   PP EE RR FF II LL   DD OO   UU SS UU ÁÁ RR II OO   

Esta seção abordará os passos 2 e 3 do algoritmo HMBF. Visto que estes passos estão 

associados a uma derivação do algoritmo de filtragem colaborativa clássica, podemos dizer 

que nesta seção estaremos focando no segundo método da técnica do tipo meta-nível a 

qual chamamos de HMBF. 

De uma forma geral, o objetivo desta seção é introduzir uma função usada para medir a 

similaridade entre dois usuários, cujos perfis simbólicos modais são formados a partir das 

informações descritivas derivadas do conteúdo dos itens previamente avaliados por estes 

usuários. A premissa usada nesta função é o fato de que dois usuários possuem 

preferências semelhantes, se a cada par de sub-perfis destes usuários, ambos relativos a 

um mesmo nível de interesse, há alta similaridade.  

Assim, com a função de similaridade entre dois usuários bem definida, teremos a condição 

de definir a vizinhança para um usuário alvo, procedimento este equivalente ao que foi 

apresentado na seção 4.4.3 para o método SMCF. No restante desta seção formalizamos a 

função que será utilizada para medir a correlação entre dois usuários. 

Seja ),,( 1 p
uuu ggg

YYy K=  a descrição simbólica modal do sub-perfil ug do usuário u. Seja 

também ),,( 1 p
vvv ggg

YYy K=  a descrição simbólica modal do sub-perfil vg de um usuário v 

candidato a vizinho de u. A comparação entre os perfis dos usuários u e v é realizada por 

meio da seguinte função de similaridade Ψ: 

( )∑
∈

−=
Lg

vu gg
yy

L
vu ),(1

||

1
),( φψ  Equação 28 

onde |L| é o número de elementos do conjunto L (ver seção 4.2.2). A função de 

dissimilaridade φ compara primeiramente duas descrições simbólicas modais ao nível de 

cada variável, levando em conta as diferenças entre os suportes e as distribuições de pesos. 

Após isso, ela agrega os resultados parciais da comparação. Esta função é definida como: 
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[ ]∑
=

+=
p

j
gjgjcdgjgjcfvu vquqvSuS

p
yy

gg
1

))(),(())(),((
2

11
),( φφφ  Equação 29 

onde φcf mede a separação entre os suportes Sj(ug) e Sj(vg) (inclusive no caso de o domínio 

ser ordenado) e φcd compara as distribuições de pesos )( gj uq  e )( gj vq . 

Se compararmos a equação 11 com a equação 29, veremos que elas são muito parecidas. 

A única diferença entre elas é que a primeira tem como entradas 
guy  e ix~ , enquanto que 

esta última tem como entradas 
guy  e 

gvy . Como ambas variáveis 
gvy  e ix~  são variáveis 

simbólicas modais, tais equações acabam se tornando semanticamente equivalentes. 

Desta forma, a Equação 12 e a Equação 14, bem como aquelas apresentadas na tabela 18, 

são válidas para o algoritmo HMBF, bastando para isso realizarmos as seguintes 

substituições de símbolos: 

• 
gvi yx →~   

• gvi →  

Por esta razão, entendemos não ser necessária a apresentação de um exemplo, uma vez 

que já ilustramos a aplicação de fórmulas similares na seção 4.3. No restante desta seção, 

reapresentamos a Equação 12 e a Equação 14, bem como aquelas apresentadas na tabela 

18, após a substituição de símbolos sugerida. A tabela abaixo apresenta uma forma de 

medir os acordos (α e β) e desacordos (γ e ω) entre as distribuições de pesos )( gj uq  e 

)( gj vq . 

 Usuário ug 

 + (Acordos) - (Desacordos) 

+ 
∑ ∈

=
)()(

),(
gjgj vSuSm g mvW

I
α       

∑ ∈
=

)()(
),(

gjgj vSuSm g muW
I

β  
∑ ∈

=
)()(

),(
gjgj vSuSm g mvW

I
γ  

U
su

ár
io

 v
g 

- ∑ ∈
=

)()(
),(

gjgj vSuSm g muW
I

ω   

Tabela 24 - Acordos (αααα e ββββ) e desacordos (γγγγ e ωωωω) entre )( gj uq  e )( gj vq . 
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Com base na tabela anterior, a componente φcd, que mede a diferença entre as distribuições 

de pesos )( gj uq  e )( gj vq , é definida como: 
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=

ωγβ
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ωγα

ωγ
φ

2

1
))(),(( gjgjcd vquq  Equação 30 

Se o domínio ∆j das variáveis categóricas j
u g

Y e j
vg

Y  for ordenado, temos:  

• cL=min(Sj(ug)) – o menor elemento do conjunto Sj(ug) 

• cU=max(Sj(ug)) – o maior elemento do conjunto Sj(ug) 

• mL=min(Sj(vg)) – o menor elemento do conjunto Sj(vg) 

• mU=max(Sj(vg)) – o maior elemento do conjunto Sj(vg)  

A operação de join Sj(ug)⊕Sj(vg) definida em (Ichino e Yaguchi 1994) é dada por: 

{ }



=⊕
contrário. caso cmcm

ordenado. não é D domínio o  sevSuS
vSuS

UULL

jgjgj
gjgj ,),max(),,min(
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U
 Equação 31 

A componente φcf , que mede a diferença entre os suportes Sj(ug) e Sj(vg), é definida como: 
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32 

Assim como no algoritmo SMCF, o terceiro passo do algoritmo HMBF pode ser realizado 

através do cálculo da função Ψ para todos os usuários da comunidade e, após isso, a 

seleção dos h usuários que obtiveram o maior valor de Ψ. 

44 .. 55 .. 33 ..   GG EE RR AA NN DD OO   RR EE CC OO MM EE NN DD AA ÇÇ ÕÕ EE SS   

No último passo do algoritmo HMBF, temos como objetivo gerar uma lista ordenada de itens 

de acordo com as preferências do usuário alvo. Para isso, nós precisamos calcular, a partir 

da vizinhança formada no passo anterior, as predições para os itens do repositório que 

ainda não são conhecidos pelo usuário. A função de utilidade Φ mede a relevância de um 

item i para um usuário alvo u. 



C AP Í T U L O  4  -  C L A S S I F I C ADO R E S  S I M BÓ L I CO S  MODA I S  

 97 

( )

∑
∑

=

=
∗−

+=Φ
h

v

h

v viv
u

vu

vurr
riu

1

1 ,

),(

),(
),(

ψ

ψ
 Equação 33 

onde h é o número de vizinhos. Finalmente, nós podemos ordenar a lista de itens de acordo 

com os valores obtidos pela função Φ e apresentá-la ao usuário.  

Se compararmos a equação 33 com a equação 24, chegaremos à conclusão que elas são 

equivalentes. Todavia, é importante notar que a função Ψ utilizada pela equação 33 é 

definida segundo a equação 28, enquanto que aquela utilizada na equação 24 é definida na 

equação 22. 

A principal vantagem do método apresentado nesta seção é o fato de ser utilizado um 

conjunto de informações mais rico para se determinar as semelhanças entre usuários. Desta 

forma, uma vizinhança melhor será obtida para o usuário alvo e, conseqüentemente, 

melhores recomendações poderão ser geradas. 

44 .. 66 ..   CC OO NN SS II DD EE RR AA ÇÇ ÕÕ EE SS   FF II NN AA II SS   

Neste capítulo foram apresentados três métodos de personalização de conteúdo: CMBF, 

SMCF e HMBF. Em comum, tais métodos adotam estruturas de dados e funções de 

similaridade (ou dissimilaridade) definidas a partir dos conceitos e ferramentas existentes no 

domínio de Análise de Dados Simbólicos.  

Basicamente, em nossos métodos, o perfil do usuário é constituído de alguns sub-perfis, 

onde cada sub-perfil representa um nível de interesse do usuário e é modelado através de 

um objeto simbólico modal. O objeto simbólico modal, por sua vez, é constituído de algumas 

variáveis simbólicas modais, onde cada variável consolida as informações de algum atributo 

descritivo dos itens consumidos pelo usuário. Tomando como base tais estruturas, são 

definidas funções de similaridade (ou dissimilaridade) apropriadas para se medir as 

correlações usuário↔usuário e usuário↔item. 

Por outro lado, nossos métodos se diferenciam principalmente pela técnica de 

recomendação adotada: CMBF segue a abordagem de filtragem por conteúdo, SMCF segue 

a abordagem de filtragem colaborativa e o HMBF segue a abordagem de filtragem híbrida. 

Adicionalmente, outra diferença significativa entre estas abordagens está no tipo de 

informação que define o modelo de perfil de usuário.  
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Enquanto nos métodos CMBF e HMBF, o perfil é formado a partir do conteúdo descritivo 

dos itens, no método SMCF o perfil tem como fonte de informação a opinião geral dos 

usuários a respeito dos mesmos itens. Por exemplo, no domínio de recomendação de 

filmes, a entrada para construção do perfil, no caso dos métodos CMBF e HMBF, são os 

atributos elenco, diretor, produtor, gênero, entre outros. Já no SMCF, a informação 

descritiva do filme resume-se a quantos usuários avaliaram este filme com nota 1, quantos o 

avaliaram com nota 2, e assim por diante. 

Pelo exposto no parágrafo anterior, poderíamos pensar que o método SMCF também é 

híbrido. No entanto, o conteúdo que descreve os itens tem origem na própria matriz de 

avaliação, portanto, continuamos usando apenas a técnica colaborativa. Como nenhuma 

das categorias de técnicas híbridas descritas na seção 3.3 prevê a formação de um perfil 

baseado em dados colaborativos para cálculo de vizinhos conforme uma técnica de 

filtragem colaborativa, nós assumimos que o SMCF é de fato um método de filtragem 

colaborativa aprimorado. Em Bezerra et al. 2006, chegamos a denominar este método como 

C2, fazendo uma alusão a “colaborativo ao quadrado” ou “duplamente colaborativo”. 

Ambos os métodos SMCF e HMBF recorrem à opinião de usuários da comunidade para 

gerar recomendações para o usuário alvo. No método HMBF isso ocorre quando é 

consultada a opinião dos vizinhos do usuário alvo para definir a lista de itens que deve ser 

recomendada. Já no método SMCF, a opinião dos usuários é usada inclusive para definição 

dos vizinhos do usuário alvo. 

Uma conseqüência do fato anterior é a divergência existente entre as funções que são 

utilizadas para definição dos vizinhos do usuário alvo em ambos os métodos. No método 

HMBF esta função possui dois componentes, onde um deles mede a diferença entre os 

suportes das variáveis simbólicas e o outro componente mede a diferença ao nível da 

distribuição dos pesos. Já no método SMCF, a função utilizada mede a diferença ao nível da 

distribuição dos pesos apenas, haja visto que o suporte da variável simbólica modal tende a 

ser equivalente. 

No próximo capítulo são descritos em detalhes os experimentos realizados para avaliação 

de desempenho dos métodos apresentados neste capítulo. Nele veremos que os métodos 

propostos geralmente superam o desempenho de abordagens clássicas com relação à 

qualidade das recomendações, sobretudo quando há pouca informação sobre o usuário. 

 



 

 

CCaapp íí tt uu ll oo   55 ..     

UUMM   PPRROOCC EE SS SS OO   DD EE   AA VVAA LL II AA ÇÇ ÃÃ OO   DD EE   

DD EE SS EEMMPP EENNHHOO   

55 .. 11 ..   CC OO NN SS II DD EE RR AA ÇÇ ÕÕ EE SS   II NN II CC II AA II SS   

A avaliação de desempenho de um Sistema de Recomendação não é uma tarefa fácil, 

devido aos seguintes aspectos: 

• Não há um consenso sobre como as funcionalidades dos sistemas de recomendação 

devem ser avaliadas de forma que se possa estimar com maior precisão o nível de 

satisfação que o usuário terá, ou mesmo a eficácia da recomendação com relação a 

outros fatores, como: nível de fidelidade alcançado e percentual do aumento de 

vendas gerado. 

• Pouca diversidade de bancos de dados públicos que possibilitem a avaliação dos 

sistemas. Por hora, não há conhecimento de uma base de dados do domínio de 

comércio eletrônico disponibilizada publicamente. Os trabalhos que propõem 

soluções para este domínio realizam experimentos em bancos de dados privados ou 

em bancos de dados de entretenimento, por exemplo, recomendação de filmes. 

• Carência de informações nos bancos de dados públicos de forma a limitar a 

profundidade das avaliações e a complexidade das soluções propostas. Por 

exemplo, é comum que os bancos de dados não possuam informações sobre o 

instante em que se deram as interações do usuário com o sistema. 

Além destas dificuldades, a metodologia ou o processo de avaliação de desempenho não 

são tratados nos trabalhos com o nível de detalhes que merecem. Com isso, torna-se difícil 

até mesmo comparar um método proposto em um trabalho com outras técnicas já 

propostas.  
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Figura 15 – Processo de avaliação de desempenho de um Sistema de Recomendação. 
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Na figura 15 apresentamos uma das contribuições deste trabalho: um processo de avaliação 

de desempenho para Sistemas de Recomendação. Este processo foi definido a partir do 

entendimento de diversos trabalhos apresentados nos últimos anos.  

Nas próximas seções deste capítulo serão discutidos aspectos importantes associados às 

atividades de cada fase do processo de avaliação de desempenho proposto, a saber: Fase 

de Planejamento (seção 5.2), Fase de Construção (seção 5.3) e Fase de Execução e 

Análise (seção 5.4). Com isso, o leitor terá uma visão completa dos desafios existentes na 

avaliação de desempenho dos Sistemas de Recomendação. 

55 .. 22 ..   FFAA SS EE   DD EE   PP LL AA NN EE JJ AA MM EE NN TT OO   

Como o próprio nome indica, nesta fase nos preocupamos em planejar o que será avaliado 

e como isso deverá ser feito. A seguir, cada uma das atividades desta fase é descrita em 

detalhes. 

55 .. 22 .. 11 ..   DD EE FF II NN II RR   BB AA SS EE SS   DD EE   DD AA DD OO SS   

A fase de planejamento se inicia com a definição de uma ou mais bases de dados que serão 

usadas como fonte de experimentos. Por esta razão, é fundamental que estas bases de 

dados sejam representativas para o domínio de recomendações que se pretende investigar 

(entretenimento, comércio eletrônico, notícias, etc). 

Segundo Herlocker et al. (2004), é interessante averiguar algumas características da base 

de dados para maximizar as chances deste conjunto de dados estar aderente aos objetivos 

do experimento. Assim, pode-se agrupar estas características em três categorias, a serem 

desmembradas a seguir. 

55 .. 22 .. 11 .. 11 ..   CC AA RR AA CC TT EE RR ÍÍ SS TT II CC AA SS   DD EE   DD OO MM ÍÍ NN II OO   

Este tipo de característica reflete a natureza do conteúdo da base, independentemente do 

Sistema de Recomendação. Exemplos deste tipo de característica são descritos abaixo. 

O tipo de conteúdo da base de dados que será alvo de recomendações e o contexto 

em que tal conteúdo é recomendado. Por exemplo, se pegarmos uma base de produtos, 
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o conteúdo alvo a ser recomendado seriam produtos. O contexto em que se dariam as 

recomendações poderia ser em um terminal dentro de uma loja de departamentos, ou 

poderia ser através de um site de uma loja virtual. É fácil perceber que o tipo de conteúdo e 

o contexto em que se dá a recomendação influenciam completamente os demais passos do 

processo de avaliação de desempenho. 

A maior parte dos trabalhos em personalização de conteúdo utiliza para realização dos 

experimentos uma das seguintes bases de dados: 

• EachMovie (McJones 1997) – O EachMovie consistia em um serviço de 

recomendação de filmes que foi desativado em setembro de 1997, funcionando 

durante 18 meses como parte de um projeto do antigo Centro de Sistemas e 

Pesquisas DEC (Digital Equipment Corporation) que fora incorporado ao Centro de 

Pesquisas e Sistemas Compaq. Durante os 18 meses de funcionamento, 72.916 

usuários efetuaram 2.811.983 avaliações para 1.628 filmes distintos. Esta base de 

dados está disponível para fins não comerciais e pode ser obtida através da Internet 

facilmente. 

• MovieLens (Resnick et al. 1994) – Este banco de dados foi criado a partir do 

EachMovie, portanto, também trata-se de uma base de filmes. Atualmente, há duas 

versões deste banco de dados. A primeira delas consiste de 100.000 avaliações de 

943 usuários para 1682 filmes. A versão mais recente é bem mais expressiva, 

contanto com aproximadamente 1 milhão de avaliações de 6040 usuários para cerca 

de 3900 filmes. Maiores detalhes podem ser obtidos em www.movielens.org. 

• Jester (Goldberg et al. 2001) – Esta base de dados foi formada a partir de um site de 

recomendação de piadas. Diferentemente dos bancos de dados EachMovie e 

MovieLens, a escala de avaliação dos itens varia no intervalo contínuo [-10,+10], 

trazendo novas propriedades estatísticas. Por exemplo, alguns usuários costumam 

avaliar piadas boas com 10, piadas ruins com -10 e piadas razoáveis com o valor 5. 

Outros usuários avaliam as piadas boas com valores que variam de 7 a 10 e as 

piadas ruins com valores que variam de -10 a 0. 

• Book-Crossing (Ziegler et al. 2005) - Esta base de dados foi coletada junto a 

comunidade Book-Crossing por Cai-Nicolas Ziegler em Agosto e Setembro de 2004, 

com o consentimento da Humankind Systems. Esta base consiste de 1.149.780 

avaliações de 278.858 usuários para 271.379 livros. Nela podem ser encontradas 
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informações demográficas sobre os usuários, além de informações descritivas sobre 

os livros, como escritor e ano de publicação. 

É importante observar que, embora as bases de dados sejam do domínio de entretenimento, 

este não é o foco de uma parte desses trabalhos. Com isso, não se consegue medir 

efetivamente a qualidade dos algoritmos para as condições que estes foram propostos. De 

fato, este é um dos grandes desafios da área, visto que os pesquisadores, na sua grande 

maioria, não dispõem de tempo nem recursos financeiros para criação de novos bancos de 

dados.  

Uma alternativa para alguns desses pesquisadores foi a criação de bancos de dados 

artificiais, ou seja, produzidos em laboratório (Konstan et al. 1997, Miller et al. 1997, 

Aggarwal et al. 1999). Esta abordagem é ainda pior do que a utilização de um dos três 

bancos de dados de entretenimento citados anteriormente, visto que o banco de dados 

criado artificialmente pode apresentar uma distribuição tendenciosa podendo inclusive 

favorecer o desempenho de algum método de recomendação. 

O tipo de tarefa que a base de dados pode suportar, tanto pela diversidade dos dados 

quanto pela sua estrutura. Por exemplo, se o conjunto U x ΙΙΙΙ  = ∅ (seção 2.4), não é 

possível avaliar o desempenho de nenhuma das funcionalidades dos Sistemas de 

Recomendação, personalizadas ou não (seção 2.2). 

Conforme descrito na seção 2.2, a maior parte dos trabalhos propõem métodos que são 

orientados a melhoria de desempenho das tarefas Gerar Lista Personalizada e Predizer 

Nota. 

A relação entre o nível de inovação e o nível de precisão. Em alguns domínios é 

preferível que haja recomendações freqüentemente inovadoras, ou seja, diferente de tudo 

aquilo que o usuário já experimentou. O desafio neste caso é gerar recomendações que 

sejam diferentes do perfil, mas que de alguma forma possam dar satisfação ao usuário. Já 

em outros domínios, os usuários desejam que as recomendações estejam o mais próximo 

possível do seu perfil, ou seja, o sistema deve ser o mais preciso possível. Nesse sentido, 

uma base de dados de recomendações no domínio de entretenimento, que suporta maior 

inovação e menor precisão, é praticamente oposta, com relação a esta característica, de 

uma base de recomendações para advogados, sobre processos relacionados a suas 

respectivas áreas de concentração. 
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Em McNee et al. (2002) é avaliado o desempenho de um Sistema de Recomendação 

considerando o nível de inovação das recomendações. Nesse trabalho, foi constatado que 

os usuários de um Sistema de Recomendação de artigos científicos apreciam conjuntos de 

recomendações contendo ao menos um item que lhes pareça útil, mas cujo conteúdo seja 

razoavelmente distinto de todo tipo de artigo antes conhecido. 

Os benefícios e os impactos causados por falsos positivos e falsos negativos. 

Entenda-se por falso positivo a recomendação de um item estimada pelo sistema como 

relevante, mas considerada ruim pelo usuário. Por outro lado, o falso negativo ocorre 

quando o sistema deixa de recomendar um item, mas o usuário aprecia-lo-ia. Nesse sentido, 

um falso positivo no domínio de recomendações de filmes não traz um impacto relevante, 

pois seu custo resume-se a (i) cerca de 5 reais pela locação de um filme e (ii) de 2 a 3 horas 

do tempo de um indivíduo para visualização do filme. Por outro lado, o sistema de 

recomendação de processos, citado anteriormente, poderia fazer com que um advogado 

perdesse horas do seu trabalho e, em casos extremos, ter atuações desastrosas na 

execução do seu trabalho.  

Embora este tópico seja de extrema relevância, pouquíssimos trabalhos dão a devida 

importância ao mesmo. Uma das razões para este fato é que a maior parte dos trabalhos, 

como descrito anteriormente, utiliza experimentalmente cenários de recomendações de 

filmes, não apresentando impactos relevantes na ocorrência de falsos positivos, nem tão 

pouco de falsos negativos. Um dos trabalhos que aborda com maior profundidade estes 

aspectos é Konstan et al. (1997). 

A granularidade das preferências reais do usuário. Isso independe se o sistema suporta 

avaliações na escala de 1 a 10, ou de 1 a 100. De fato, esta última seria mais uma 

característica inerente ao sistema, do que uma característica de domínio. A granularidade 

das preferências reais do usuário indica, por exemplo, em um domínio de recomendação de 

filmes, que as pessoas estão preocupadas em saber se um filme é bom ou ruim, e não quão 

ele é bom, ou quão ele é ruim. Novamente, usando o exemplo de um sistema de 

recomendação de processos para advogados, teríamos uma situação completamente 

diferente. Neste caso, quanto mais precisa for a granularidade da preferência e das 

recomendações realizadas pelo sistema, maior será sua utilidade para o advogado no 

sentido de direcionar e priorizar os seus esforços. 
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55 .. 22 .. 11 .. 22 ..   CC AA RR AA CC TT EE RR ÍÍ SS TT II CC AA SS   II NN EE RR EE NN TT EE SS   AA OO   

SS II SS TT EE MM AA   

Estas características refletem a natureza do Sistema de Recomendação para o qual a base 

de dados foi projetada. Exemplos deste tipo de característica são descritos abaixo. 

Abordagem usada na fase de Coleta de dados do Módulo de Aquisição do Engenho de 

Personalização. Conforme visto na seção 2.3.1 a fase de Coleta compreende a aquisição 

dos dados do usuário para composição do seu perfil. O processo de aquisição pode ser 

implícito ou explícito (ver seções 2.3.1 e 2.4 para maiores detalhes) e, naturalmente, esta é 

uma característica inerente ao sistema. 

A escala de avaliação dos itens quando usado um modelo de aquisição explícito. Nos 

estudos realizados constatamos as seguintes variações de escala: [1,5]; [1,7]; [1,100]. 

As dimensões de avaliação possíveis. Considere que um sistema de recomendação de 

pacotes turísticos possa ser avaliado sob os seguintes aspectos: serviço de transporte, 

hospedagem, diversidade de atrações, local, custo e condições de pagamento. Estas 

poderiam ser as dimensões de avaliação neste tipo de sistema e, dessa forma, poderíamos 

ter para cada uma dessas dimensões uma função de utilidade (seção 2.4) cuja saída 

alimentaria a função de utilidade que representa por completo as preferências de pacotes 

turísticos de determinado indivíduo. Embora a maior parte dos trabalhos da literatura 

assumam uma única dimensão de avaliação, nada impede que os sistemas passem cada 

vez mais a solicitar avaliações dos usuários para os seus itens sob diversos pontos de vista. 

Registro ou não do exato instante em que se deu uma avaliação ou interação do 

usuário que desencadeou um processo de aquisição implícita. Este tipo de informação 

é fundamental quando se deseja que o sistema considere as mudanças de comportamento 

do usuário com o passar do tempo. 

Disponibilidade ou não de informações demográficas do usuário e de informações 

descritivas do conteúdo dos itens. Dos três mais populares bancos de dados citados, 

apenas EachMovie e MovieLens possuem alguma informação demográfica. Adicionalmente, 

o EachMovie e o MovieLens possuem para cada item do repositório uma URL para o IMDB1 

contendo informações descritivas deste item. Assim, com algum esforço é possível agregar 

                                                
1 IMBD – Internet Movie Database: www.imdb.com 
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em um só banco de dados as informações demográficas dos usuários, o conteúdo descritivo 

dos itens e o relacionamento que existe entre ambos: usuários e itens. Todavia, atualmente 

isso está disponível publicamente apenas para o domínio de recomendação de filmes. 

Influência da apresentação de itens a novos usuários, na formação da matriz de 

avaliações. O sistema que fomentou o banco de dados Jester tinha como abordagem para 

aquisição do perfil de novos usuários, apresentar um conjunto fixo de piadas (Goldberg et al. 

2001). Assim, percebe-se na matriz de avaliações deste banco de dados uma alta 

densidade para alguns poucos itens. O MovieLens, por outro lado, experimentou um 

conjunto de técnicas diversificadas para aquisição do perfil de novos usuários ao longo do 

período de formação desta base (Resnick et al. 1994). Com isso, é possível perceber 

algumas regiões de alta densidade na matriz de avaliações deste último banco de dados. 

Alguns estudos propõem métodos de aprendizagem ativa (Cohn et al. 1994; Hasenjäger 

2000; Engelbrecht & Brits 2002; Teixeira et al. 2002), que tentam selecionar o mínimo de 

itens que sejam o mais informativos possíveis a fim de que o usuário possa avaliá-los e que 

o sistema consiga construir um perfil adequado para o usuário. 

55 .. 22 .. 11 .. 33 ..   CC AA RR AA CC TT EE RR ÍÍ SS TT II CC AA SS   DD EE   AAMM OO SS TT RR AA GG EE MM   

Estas características são relacionadas à distribuição dos dados que pode ser modificada a 

partir de subconjuntos da base de dados. Assim, uma primeira característica que pode ser 

observada é a densidade das avaliações, que pode ser medida pelo percentual médio de 

itens avaliados por um usuário. No domínio de comércio eletrônico, por exemplo, é comum 

haver baixíssima densidade das avaliações, devido à grande quantidade de produtos. 

Há algumas estratégias para se aumentar a densidade das avaliações. Uma delas é a 

adoção de métodos de aquisição implícita, por necessitarem de menor esforço por parte do 

usuário. Conforme mencionado na seção 3.3.6, uma outra possibilidade é proposta por 

Good et al. (1999) através da utilização de agentes inteligentes que simulam o 

comportamento humano para avaliação dos itens do repositório. Por fim, é comum definir 

um subconjunto do repositório que alcance um determinado nível de densidade das 

avaliações, em vez de se utilizar o repositório como um todo. 

Outra característica de amostragem está associada ao limiar mínimo de avaliações 

realizadas por cada usuário. Para simularmos um cenário como este basta limitar para 
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cada usuário um número N de itens avaliado, escolher tais itens aleatoriamente, e testar o 

sistema com os itens não inclusos no perfil do usuário em testes. Veremos ainda neste 

capítulo que esta característica pode impactar fortemente o desempenho de um método de 

recomendação. 

Finalmente, algumas características de amostragem bastante comuns são: cardinalidade 

do conjunto de usuários e cardinalidade do conjunto de itens. Quanto maior forem 

estes valores, maior o tamanho da matriz de avaliações. Adicionalmente, quanto menor for a 

cardinalidade do conjunto de itens e maior for a cardinalidade do conjunto de usuários, 

maior serão as chances de uma matriz mais densa ou menos esparsa. 

55 .. 22 .. 22 ..   DD EE FF II NN II RR   TTAA RR EE FF AA SS   AA   SS EE RR EE MM   

AAVV AA LL II AA DD AA SS   

Neste passo são definidas as funcionalidades do Sistema de Recomendação que serão 

objeto de avaliação. Conforme descrito na seção 1.3, o escopo desse trabalho é restrito ao 

uso de Tecnologias de Personalização para oferecer conteúdo customizado aos usuários 

dos Sistemas de Recomendação. Para isso, contamos com duas funcionalidades: Gerar 

Lista Personalizada e Predizer Nota. 

A definição de quais tarefas são alvo de uma avaliação experimental deve ser embasada 

pela escolha da base de dados (seção 5.2.1). Por esta razão é possível que estas duas 

primeiras atividades da Fase de Planejamento ocorram em paralelo. Por exemplo, para que 

a tarefa Predizer Nota seja passível de ser medida, é necessário que o relacionamento entre 

itens e usuários possa ser dado de forma quantitativa. Considerando esta característica, 

bases de dados que foram construídas com uma abordagem de aquisição implícita 

precisariam de uma função de mapeamento semelhante aquela ilustrada na tabela 5 (seção 

2.4). 

55 .. 22 .. 33 ..   DD EE FF II NN II RR   CC RR II TT ÉÉ RR II OO SS   OO UU   DD II MM EE NN SS ÕÕ EE SS   

DD EE   AAVVAA LL II AA ÇÇ ÃÃ OO   

Este passo da fase de planejamento tem como propósito a definição do que deverá ser 

avaliado em um Sistema de Recomendação. Em nossos estudos, constatamos que grande 

parte dos trabalhos preocupa-se em avaliar a qualidade dos sistemas sob uma única 
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perspectiva: a precisão do sistema em classificar um item como relevante ou não. 

Todavia, os Sistemas de Recomendação devem ser avaliados pela utilidade que eles 

propiciam aos seus usuários (Herlocker et al. 2004), e isto pode ser alcançado de várias 

maneiras e não somente quando o sistema atinge um maior nível de precisão para 

classificação de itens. Em nossos experimentos, que serão apresentados no capítulo 6, 

mostraremos que o método CMBF, descrito na seção 4.3, atinge geralmente a maior 

precisão em relação aos demais. No entanto, o CMBF não é o mais útil para o usuário, uma 

vez que o conjunto de itens do repositório recomendados por ele é bastante restrito (baixa 

cobertura – ver próxima seção).  

55 .. 22 .. 33 .. 11 ..   CC OO BB EE RR TT UU RR AA   

Avaliar o nível de cobertura de um sistema é verificar qual o universo de itens do repositório 

que podem ser recomendados. Sistemas que possuem uma cobertura pequena não são 

interessantes do ponto de vista do usuário, visto que grande parte dos itens do repositório 

nunca é recomendada. Por outro lado, um sistema que tem potencial para recomendar um 

percentual alto de itens do repositório dificilmente atinge bons níveis de precisão.  

O trade-off existente entre cobertura e precisão indica que há uma divergência natural 

entre estas duas dimensões de avaliação. Por essa razão é conveniente que estes critérios 

sejam utilizados em conjunto para se chegar a conclusões reais sobre a utilidade de um 

Sistema de Recomendação. 

Segundo Herlocker et al. (2004), é interessante que sejam reportadas: (i) a cobertura do 

repositório de itens como um todo; e (ii) a cobertura da amostra que será utilizada para 

avaliação dos Sistemas de Recomendação. Good et al. (1999), Herlocker et al. (1999) e 

Sarwar et al. (1998) mostraram uma preocupação com esta dimensão nos seus 

experimentos. 

55 .. 22 .. 33 .. 22 ..   TT AA XX AA   DD EE   AAPP RR EE NN DD II ZZ AA GG EE MM   

No domínio de personalização de conteúdo, avaliar a taxa de aprendizagem de uma técnica 

significa avaliar sua eficácia variando a quantidade de informação disponível no perfil do 

usuário. Ou seja, no caso de um perfil formado através de uma abordagem de aquisição 

explícita (seção 2.4), estamos falando de quantos itens do repositório foram avaliados pelo 
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usuário. Assim, para compararmos algumas abordagens com relação a esta dimensão, 

pode-se traçar suas curvas de desempenho contra o número de itens avaliados. 

Independentemente da técnica de personalização utilizada, pode-se esperar que quanto 

mais itens forem avaliados pelo usuário, maior será a qualidade das recomendações 

geradas pelo sistema. No entanto, não se pode esperar um comportamento linear e 

crescente para a taxa de aprendizagem, visto que a partir de uma quantidade de 

informações disponíveis a precisão atinge um limite, devido a outros diversos fatores que 

influem na qualidade das recomendações. 

Esta dimensão possui extrema importância, visto que procura avaliar o desempenho dos 

Sistemas de Recomendações em cenários reais, normalmente caracterizados por matrizes 

de avaliações com baixa densidade por usuário. Conforme introduzido no capítulo 1, isto se 

deve principalmente a falta de tempo para fornecer informações sobre suas preferências. 

Apesar disto, pouquíssimos pesquisadores tem dado a devida importância a esta dimensão 

para avaliação dos seus métodos de personalização.  

55 .. 22 .. 33 .. 33 ..   II NN OO VV AA ÇÇ ÃÃ OO   EE   SS UU RR PP RR EE SS AA   

Imagine um cenário em que as recomendações realizadas pelo sistema normalmente são 

coerentes, mas dificilmente fogem da rotina ou do comportamento esperado. O ser humano 

sente satisfação em ser surpreendido e isso se traduz em maior utilidade no contexto de 

Sistemas de Recomendação. 

Para medir o grau de surpresa, ou o nível de obviedade, duas dimensões vêm sendo 

utilizadas: novelty (inovação) e serendipity (surpresa). A diferença entre estas dimensões 

é bastante sutil. Novelty está relacionado à possibilidade de um sistema recomendar itens 

que o usuário jamais tenha ouvido falar, mas que de alguma forma são semelhantes a 

outros itens já conhecidos pelo usuário. Serendipity, por outro lado, diz respeito à 

possibilidade do sistema recomendar itens totalmente diferentes do padrão de consumo do 

usuário, embora possam ainda assim agradá-lo. Desta forma, as recomendações tidas 

como Surpreendentes são por definição Inovadoras.  

Conforme visto no capítulo 3, as técnicas derivadas da filtragem colaborativa, sendo híbridas 

ou não, permitem gerar recomendações de fato surpreendentes. A explicação para isso é o 
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fato destas técnicas se basearem na similaridade entre pessoas para definir o que deve ser 

recomendado.  

55 .. 22 .. 33 .. 44 ..   II NN TT EE NN SS II DD AA DD EE   EE   CC OO NN FF II DD ÊÊ NN CC II AA   

Sistemas de Recomendação podem ajudar os usuários a tomarem suas decisões com maior 

segurança, desde que sejam providos para cada item recomendado, o nível de importância 

(intensidade) que o sistema acredita que o item tem para o usuário e, ao mesmo tempo, o 

grau de certeza (confidência) que o sistema possui ao afirmar isso. 

Em Herlocker et al. (2000) foi mostrado que a forma que se apresenta a intensidade e a 

confidência de um item recomendado pode influenciar bastante na decisão final do usuário – 

em um processo de compra, por exemplo. Todavia, medir a qualidade destas dimensões, 

sobretudo a confidência, é uma tarefa ainda em aberto. Herlocker et al. (2004) sugere 

avaliar estas dimensões através da qualidade das decisões tomadas pelo usuário. Mas para 

isso seria necessário que as possíveis decisões do usuário fossem diretamente suportadas 

por cada um dos níveis de confidência. 

55 .. 22 .. 33 .. 55 ..   VV EE LL OO CC II DD AA DD EE   EE   EE SS PP AA ÇÇ OO   

Independentemente do tipo de sistema, a velocidade de execução e o espaço de memória 

utilizado são dimensões fundamentais em um processo de avaliação de desempenho o mais 

próximo possível da realidade. Logo, isso não poderia ser diferente no domínio dos 

Sistemas de Recomendação, embora estas dimensões não tenham sido mencionadas no 

trabalho de Herlocker et al. (2004). 

Tanto a velocidade quanto o espaço podem ser avaliados em diversos contextos. Por 

exemplo, durante a fase de aquisição do perfil pode-se avaliar a velocidade com que o 

sistema atualiza o perfil, ou seja, a velocidade de construção ou atualização do perfil. 

Dependendo do tipo de técnica utilizada pelo sistema, esta velocidade pode ser instantânea, 

como é o caso das técnicas baseadas em filtragem de informação. Já as técnicas baseadas 

em aprendizagem de máquina que criam um modelo matemático ou funcional do perfil, a 

velocidade de construção ou atualização pode ser significativa. 
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A dimensão espaço é extremamente crítica em ambientes caracterizados por milhões de 

usuários, como é o caso de grandes lojas virtuais (Schafer et al. 2001). Dessa forma, é 

interessante avaliar o espaço necessário para o armazenamento do perfil, bem como o 

espaço que ocupa o modelo matemático ou funcional do perfil, quando for o caso. 

A velocidade é decisiva na etapa de recomendação, visto que os usuários não desejam 

esperar muito tempo para que o sistema forneça recomendações personalizadas. Por 

exemplo, se um sistema passar mais do que 30 segundos para processar a tarefa Gerar 

Lista Personalizada, é possível que o usuário já desista de olhar os itens desta lista antes 

mesmo dela ser apresentada. Se considerarmos um ambiente de uma loja virtual, como dito 

anteriormente, com milhares de acessos simultâneos, o tempo de resposta do engenho de 

recomendação é ainda mais crítico. Nestes casos é possível distribuir o processamento das 

requisições ao site em um cluster de estações. 

55 .. 22 .. 33 .. 66 ..   SS EE NN SS II BB II LL II DD AA DD EE   AA OO   CC OO NN TT EE XX TT OO   

A utilidade dos sistemas de recomendação é influenciada por alguns outros aspectos não 

tratados anteriormente, mas não menos importantes. Estes aspectos dizem respeito a 

dimensões associadas ao contexto em que o sistema opera ou a um determinado estado 

em que o usuário se encontra, como por exemplo: 

• Considere um sistema que recomenda pacotes turísticos nas praias de Santa 

Catarina no período de junho. Certamente, tais recomendações deixam a desejar 

visto que neste período e nesta região ocorre um inverno rigoroso, comprometendo a 

utilidade do sistema. Para evitar este tipo de problema, as Tecnologias de 

Personalização de conteúdo precisam considerar dimensões que refletem o contexto 

temporal e o contexto geográfico. 

• Imagine um sistema que recomenda brinquedos, eletrodomésticos e dvd’s para um 

mesmo indivíduo. A primeira vista isso pode nos levar a pensar que este sistema não 

é personalizado, por não perceber características próprias do indivíduo e estar 

recomendando produtos de várias categorias. No entanto, este usuário pode na 

realidade estar acumulando alguns perfis em momentos distintos. Seria, por 

exemplo, o caso de um pai de família que costuma fazer compras de brinquedos 

para seus filhos, que já comprou em algum momento eletrodomésticos para casa, e 

que costuma consultar a sessão de DVD’s. Este nível de sensibilidade é 
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extremamente complexo de se avaliar, visto que envolve a dimensão temporal em 

conjunto com algumas informações exclusivas do indivíduo. 

As técnicas de recomendação do tipo Knowledge-based e Utility-based (seção 3.2.4) ou 

suas derivações híbridas (seção 3.3) são freqüentemente aplicadas nas situações descritas 

anteriormente.  

55 .. 22 .. 44 ..   DD EE FF II NN II RR   CC EE NN ÁÁ RR II OO SS   DD EE   AAVVAA LL II AA ÇÇ ÃÃ OO   

Na seção anterior foram discutidos aspectos relacionados às dimensões ou critérios que 

podem ser utilizados no processo de avaliação de desempenho de um Sistema de 

Recomendação. Segundo o processo ilustrado na figura 15, em paralelo à definição das 

dimensões ou critérios de avaliação, devem ser definidos os cenários em que o Sistema de 

Recomendação deverá ser avaliado. 

Definir um cenário nada mais é do que especificar detalhadamente algumas das decisões 

tomadas nos passos anteriores. Assim, cada cenário de avaliação, ao qual o sistema será 

submetido, é uma combinação das seguintes variáveis: 

• Tarefa – funcionalidade a ser observada neste cenário; 

• Base de dados – benchmark a ser utilizado, e configuração dos dados de 

treinamento e de teste para este cenário; 

• Dimensões de avaliação – critérios sobre os quais será medido o desempenho do 

sistema. Uma vez definidas as dimensões, encontram-se as métricas apropriadas 

(escopo da próxima seção). 

A importância desta etapa na Fase de Planejamento é garantir que os Sistemas de 

Recomendação sejam avaliados em situações mais próximas possíveis de ambientes de 

execução reais que, idealmente, se apresentem com freqüência e relevância significativas.  

55 .. 22 .. 55 ..   DD EE FF II NN II RR   MM ÉÉ TT RR II CC AA SS   DD EE   AAVVAA LL II AA ÇÇ ÃÃ OO   

Após definirmos sob quais condições os Sistemas de Recomendação devem ter seu 

desempenho avaliado, é necessário definirmos quais métricas serão utilizadas em cada 



C AP Í T U L O  5  -  UM  P ROC E S S O  D E  AV A L I AÇ ÃO  D E  D E S EM P E N HO  

 113

situação. Veremos a seguir medidas de desempenho que surgiram em diversos domínios de 

Inteligência Artificial, mas que em determinadas circunstâncias são úteis no domínio de 

personalização de conteúdo. Adicionalmente, serão descritas algumas métricas criadas no 

próprio domínio de Sistemas de Recomendação que procuram considerar suas 

especificidades. 

Para fins de organização, as métricas serão introduzidas de acordo com o tipo de tarefa dos 

Sistemas de Recomendação Personalizados. Assim, as métricas apropriadas para se 

avaliar a funcionalidade Predizer Nota são abordadas na seção 5.2.5.1, enquanto as 

métricas adequadas para a funcionalidade Gerar Lista Personalizada são discutidas nas 

seções 5.2.5.2 e 5.2.5.3. 

55 .. 22 .. 55 .. 11 ..   MM ÉÉ TT RR II CC AA SS   DD EE   PP RR EE DD II ÇÇ ÃÃ OO   

As métricas de predição são úteis para avaliar o nível de aproximação das notas geradas 

por um sistema versus as notas reais do usuário para um determinado conjunto de itens, 

definido como conjunto de teste.  

O erro absoluto médio (MAE) é uma das métricas de desempenho que tem sido utilizado 

ao longo dos anos na avaliação dos Sistemas de Recomendação com relação a 

funcionalidade Predizer Nota (Shardanand & Maes 1995; Herlock et al. 1999; Sarwar et al. 

2000; Vucetic & Obradovic 2000; Yu et al. 2001; Mobasher et al. 2002).  
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Equação 34 

Na equação 34, MAEυυυυ representa o erro absoluto médio para um usuário υυυυ, ρρρρυυυυ,ιιιι  mede a 

utilidade do item ιιιι para o usuário υυυυ (seção 2.4), rυυυυ,ιιιι equivale a nota dada pelo usuário υυυυ ao 

item ιιιι, e Nυυυυ indica a quantidade de itens que fazem parte do conjunto de teste definido na 

etapa de definição da base de dados (seção 5.2.1). 

Algumas variações do erro absoluto médio são: erro quadrático médio (Equação 35 – i) e 

raiz do erro quadrático médio (Equação 35 – ii).  
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Equação 35 

Quando se deseja avaliar o desempenho global do sistema com relação a tarefa Predizer 

Nota basta calcularmos a média aritmética dos erros absolutos médios obtidos para cada 

usuário, segundo a equação 36. 
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Equação 36 

Um valor alto para MAE indica um baixo desempenho global do sistema para a tarefa 

Predizer Nota. Todavia, como o MAE avalia apenas quão próximas as notas estimadas pelo 

sistema estão das notas reais do usuário, é possível que mesmo com um valor alto para o 

MAE, o sistema tenha um ótimo desempenho na tarefa Gerar Lista Personalizada. Para 

isso, bastaria que os itens fossem ordenados de acordo com a nota estimada pelo sistema, 

e que a seqüência gerada neste procedimento fosse próxima à lista de interesse real do 

usuário. São descritas na seção 5.2.5.3 métricas que se propõe a avaliar este tipo de 

cenário. 

Outra situação em que o MAE não é apropriado ocorre quando não se deseja determinar 

diferenças pontuais na escala de notas, ou seja, quando se deseja apenas determinar se um 

item é relevante ou não. Neste caso, diferenças entre nota 8 e nota 9, considerando uma 

escala de 1 a 10, não seriam importantes. Na próxima seção são descritas métricas de 

desempenho úteis para este tipo de cenário. 

55 .. 22 .. 55 .. 22 ..   MM ÉÉ TT RR II CC AA SS   DD EE   CC LL AA SS SS II FF II CC AA ÇÇ ÃÃ OO   

As métricas de classificação são úteis quando se deseja verificar a qualidade de um Sistema 

de Recomendação com relação a capacidade de separar o que é relevante e o que é 

desprezível para um usuário. Ou seja, são métricas apropriadas para a funcionalidade Gerar 

Lista Personalizada, quando a saída desta é um conjunto de itens selecionados para serem 

apresentados ao usuário, independentemente da ordem de importância dos itens. 
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Uma das tarefas tratadas no domínio de Recuperação de Informações é a classificação de 

itens relevantes em um banco de dados considerando, para isto, um determinado contexto. 

Assim, o problema de classificação em Sistemas de Recomendação é análogo ao problema 

de classificação em Recuperação de Informações, se considerarmos que o perfil do usuário 

define o contexto da busca. Logo, métricas desse domínio podem ser úteis para a avaliação 

do desempenho dos algoritmos de recomendação na tarefa Gerar Lista Personalizada.  

Na seção 5.2.3.1, foi discutida a importância da Cobertura e da Precisão para avaliação da 

utilidade de um Sistema de Recomendação por se tratarem de dimensões que se propõem 

a analisar aspectos diferentes. Ambas dimensões de avaliação possuem métricas que são 

definidas a partir de uma matriz muito conhecida nos domínios de aprendizagem de 

máquina e de recuperação de informações (Mitchell 1997), chamada de matriz de confusão. 

 Predição Negativa Predição Positiva Σ 

Saída desejada 
negativa 

a b a+b 

Saída desejada 
positiva 

c d c+d 

Σ a+c b+d N 

Tabela 25 - Matriz de Confusão 

A matriz de confusão é uma abstração para as possíveis relações que podem ocorrer entre: 

(i) a saída obtida de um sistema de aprendizagem ao ser executado a partir de um conjunto 

de dados definido como entrada; e (ii) a real saída que deveria ocorrer para esse conjunto. 

Na matriz da tabela 25, estão representadas duas classes possíveis, a positiva (no contexto 

de Sistemas de Recomendação essa classe pode significar o conjunto de itens que o 

usuário pode ter afinidade) e a negativa (por conseqüência poderiam ser os itens não 

interessantes para o usuário). Adicionalmente, essa matriz contém tanto a saída gerada pelo 

sistema (predição), quanto a saída esperada para um determinado conjunto de dados (saída 

desejada). 

Dessa forma, a matriz de confusão mostra na coluna predição positiva quantas das 

possíveis recomendações foram preditas pelo sistema e, ainda mais, quantas destas foram 

de fato corretas (célula d) e quantas não deveriam ter sido recomendadas (célula b). A 

matriz permite identificar também, a partir da coluna predição negativa, quantas das 
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possíveis recomendações foram dadas como irrelevantes pelo sistema e, adicionalmente, 

quantas destas foram corretamente rejeitadas (célula a) e quantas destas deveriam na 

verdade ter sido recomendadas pelo sistema (célula c). Finalmente, temos que N é a 

quantidade de itens que constituem o conjunto de teste. 

A Precisão (equação 37) representa a probabilidade de que um item selecionado pelo 

sistema seja relevante para o usuário. A Cobertura (equação 38) representa a 

probabilidade de que um item relevante para um usuário seja selecionado pelo sistema para 

ser recomendado. 

db

d

+
==

osrecomendad itens de total

osrecomendad tecorretamen itens
Precisão  Equação 37 

 

dc

d

+
==

esperadas õesrecomendaç de total

osrecomendad tecorretamen itens
Cobertura  Equação 38 

Segundo (Cleverdon & Kean 1968), Precisão e Cobertura são medidas conflitantes quando 

o sistema avaliado gera predições erradas, ou seja, b≠0 ou c≠0. Para encontrar um 

equilíbrio entre elas uma medida chamada de F-Measure (equação 39) pode ser usada 

(Sarwar et al. 2000; Mobasher et al. 2002, Huang et al. 2007). 

coberturaprecisãocoberturaprecisão

coberturaprecisão
measureF

/1/1

2**2

+
=

+
=−  Equação 39 

Uma consideração importante a ser feita sobre as métricas do domínio de recuperação de 

informações discutidas anteriormente é quanto a sua aplicabilidade ao domínio de 

recomendações. Basicamente, o valor de N na matriz de confusão representa o número 

total de itens do repositório que servirão como conjunto de testes. Significa que seria 

necessário definir um conjunto de itens previamente avaliados por todos os usuários que 

foram escolhidos como alvo do experimento na etapa de definição dos cenários (seção 

5.2.4). Não é difícil perceber que tal conjunto de itens a ser utilizado dificilmente será 

suficientemente representativo para se medir a Precisão, a Cobertura ou o F-Measure. 

Como proceder neste caso? 

Uma possibilidade seria requisitar do usuário alvo que o mesmo produzisse avaliação para 

todos os itens do conjunto de testes. Este tipo de solução é relativamente impraticável se 

considerarmos que o conjunto de testes pode chegar facilmente a centenas de itens. Uma 

alternativa a esta abordagem seria medir a Precisão, a Cobertura e o F-Measure ao nível de 
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cada indivíduo. A partir dos valores obtidos para cada usuário calcula-se o desempenho 

global do sistema através de uma média aritmética, por exemplo. 

Dentre as métricas definidas no domínio de recuperação de informações que têm sido 

adaptadas para o domínio dos Sistemas de Recomendações ainda temos a área sob a 

curva ROC. A curva ROC (relative operating characteristic) foi introduzida na comunidade 

de recuperação de informação em (Swets 1969) com o propósito de medir o quanto um 

sistema é capaz de distinguir os itens relevantes dos não relevantes. 

O sistema em questão tem como saída uma variável de relevância associada a cada item. O 

conhecimento sobre a relevância dos itens permite construir duas curvas, uma a partir dos 

valores obtidos para os itens relevantes e outra para os valores associados aos elementos 

não relevantes. No momento de selecionar os elementos relevantes, o sistema usa um 

limiar t. Os elementos que ultrapassem esse limiar serão considerados relevantes e, 

portanto selecionados. Caso contrário esses elementos serão considerados irrelevantes e 

então rejeitados. Para cada valor escolhido para o limiar t é possível calcular o índice de 

relevância como sendo a proporção dos elementos relevantes que são selecionados (isto é, 

a Cobertura) e o índice de irrelevância como sendo a proporção dos elementos não 

relevantes que são selecionados, chamado também de Fallout. 

A utilização da Cobertura e do Fallout é bastante comum na avaliação de sistemas que tem 

como objetivo a seleção binária através de uma variável resultante separada por um limiar. 

O problema é que os valores dessas grandezas dependem do limiar escolhido. A curva 

ROC por sua vez é capaz de avaliar a capacidade do sistema separar os elementos 

relevantes dos não relevantes sem depender da escolha de um limiar, permitindo comparar 

dois sistemas mais facilmente. A curva ROC é a curva obtida quando desenhado em um 

plano cartesiano os valores da Cobertura (eixo y) versus o Fallout (eixo x) para diferentes 

valores do limiar t (figura 16).  
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Figura 16 - Ilustra a área sob a curva ROC. 

No domínio de recomendações as curvas ROC podem ser usadas para observar a 

capacidade do sistema separar informação relevante da não relevante. Entretanto, comparar 

várias curvas ROC pode ser um processo trabalhoso e impreciso. Dessa forma, a área sob 

uma curva ROC é expressa em termos de um valor que representa a capacidade do sistema 

discriminar os itens relevantes dos não relevantes. Pode-se constatar, por exemplo, que se 

a área sob a curva é de 1/2, então em 50% das vezes o sistema distinguiria corretamente os 

elementos e em 50% das vezes erroneamente, o que equivaleria a uma classificação 

puramente aleatória, ou seja, a um desempenho nada satisfatório. Valores menores que 0.5 

indicam que o sistema está trocando os elementos relevantes pelos não relevantes, 

enquanto valores próximos de 1.0 indicam uma boa precisão na seleção dos elementos. 

De acordo com o exposto, a área sob a curva ROC é uma métrica interessante quando se 

está avaliando o desempenho de um Sistema de Recomendação com relação a tarefa de 

selecionar de um repositório o subconjunto de itens que se assemelham ao perfil de um 

usuário, ou seja, funcionalidade Gerar Lista Personalizada (seção 2.2). Para maiores 

detalhes a respeito da métrica obtida a partir da curva ROC sugere-se uma consulta aos 

trabalhos Herlock et al. (1999), Vucetic & Obradovic (2000) e Teixeira et al. (2002). Na 

próxima seção são apresentadas métricas apropriadas para avaliação dos Sistemas de 

Recomendação durante a geração de listas personalizadas que são ordenadas pela 

relevância dos itens de acordo com o perfil do usuário alvo. 
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55 .. 22 .. 55 .. 33 ..   MM ÉÉ TT RR II CC AA SS   DD EE   OO RR DD EE NN AA ÇÇ ÃÃ OO   

As métricas de ordenação avaliam o nível de semelhança das ordens produzidas por dois 

algoritmos distintos para o mesmo conjunto de itens, independentemente do nível de 

separação entre os elementos consecutivos da lista. Ou seja, se um classificador produz 

uma lista L1=(i3,i2,i1,i4,i5) com as distâncias D1=(0.1,0.3,0.35,0.38,0.5) e outro classificador 

produz uma lista L2 igual a L1, mas com as distâncias D2=(0.3,0.5,0.7,0.76,0.8), uma métrica 

de ordenação diria que a correlação entre os resultados produzidos pelos classificadores é 

máxima.  

As métricas de ordenação propostas por Spearman e por Kendall são apresentadas nas 

equações a seguir (Herlocker et al. 2004). 
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Equação 40 

onde σu e σv são os desvios padrões, e u e v  são as médias para os n valores referentes, 

respectivamente, às listas u e v. 
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ξς

++++

−
=Kendall  Equação 41 

onde: ς indica o número de pares em acordo segundo sua ordem; ξ indica o número de 

pares em desacordo, ou seja, cuja ordem predita não equivale à ordem real; τ representa o 

número de pares de itens na ordem real que possuem a mesma nota real; λ representa o 

número de pares de itens na ordem predita que possuem a mesma nota predita. 

Segundo Herlocker et al. (2004), as vantagens das métricas Spearman e Kendall são as 

seguintes: 

• Possibilitam a comparação de uma lista ordenada predita por um classificador com 

uma lista ordenada segundo as avaliações do usuário, onde ambas não são binárias. 

• São consistentes e bem entendidas pela comunidade científica; 

• Provêem um escore único para todo o sistema. 



SO LU ÇÕ E S  EM  P E R S ONA L I Z AÇÃO  D E  CON T E Ú DO  BAS E AD AS  EM  

C L A S S I F I C ADO R E S  S I M BÓ L I CO S  MODA I S  

 120 

Um ponto fraco destas métricas é o fato das mesmas considerarem uniforme a divergência 

de correlação independentemente do ponto da lista ordenada em que se apresente tal 

divergência. Por exemplo, considere que os dois primeiros itens da lista predita não estejam 

corretamente classificados. Isso causaria o mesmo impacto de uma situação em que os dois 

últimos itens da lista predita não estejam corretamente classificados. Todavia, havemos de 

concordar que isso não modela fielmente o ambiente em que operam os engenhos de 

personalização de conteúdo.  

Uma das métricas que supera o problema mencionado anteriormente foi proposta por 

Breese et al. (1998). A métrica half-life utility foi criada por Breese para calcular a utilidade 

para o usuário de uma lista ordenada por um sistema de filtragem. Basicamente, a utilidade 

esperada de uma lista para um determinado usuário é calculada em função da probabilidade 

deste usuário ver um item recomendado multiplicado pela utilidade do item propriamente 

dito.  

Em um sistema de filtragem de informação onde o resultado de uma filtragem é retornado 

em uma lista de itens ordenados pela relevância, é fato que na maior parte dos casos o 

usuário irá investigar apenas os primeiros elementos da lista na sua busca por itens 

relevantes. A métrica Breese tem como principal vantagem levar em consideração essa 

observação no seu cálculo, o que tem justificado sua utilização cada vez mais freqüente na 

avaliação de Sistemas de Recomendação (Penock et al. 2000; Bezerra et al. 2002; De 

Carvalho & Bezerra 2002; Teixeira 2002; Miller et al. 2003; Adomavicius & Tuzhilin 2005; 

Huang et al. 2007). A métrica possui uma constante ε chamada de half-life, que define a 

posição do item na ordem gerada pelo sistema em que o usuário tem 50% de chance de o 

observar. A utilidade de cada item será a diferença entre a avaliação dada pelo usuário e o 

valor médio d no intervalo de avaliação. A utilidade de uma lista ordenada para o usuário a é 

então: 
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em que, j é a posição do item na lista ordenada pelo sistema e ra,j é a avaliação feita pelo 

usuário ao item que ocupa a posição j. Breese utiliza um half-life ε igual a 5 e acrescenta 

que a utilização de um valor igual a 10 apresentou pouca diferença nos resultados. Para 

esse trabalho resolveu-se utilizar um half-life igual a 5. O valor final da métrica para o 

conjunto de usuários testados é calculado como segue: 
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em que, Rmax é a utilidade máxima obtida quando todos os itens são ordenados de acordo 

com a avaliação do usuário. Essa última equação garante que o resultado não dependerá 

da seqüência nem do número das avaliações dos usuários escolhidos para um experimento. 

Resumindo, a métrica proposta por Breese mede a capacidade do sistema ordenar os itens 

de acordo com sua relevância para o usuário. Além disso, ela dá mais ênfase à precisão dos 

primeiros itens na ordenação do sistema, os quais terão maior chance de serem apreciados 

pelo usuário. Por apresentar tais propriedades, essa métrica mostrou-se a mais adequada 

na avaliação experimental dos métodos desenvolvidos nesse trabalho, como será visto na 

seção 5.3.  

55 .. 22 .. 66 ..   DD EE FF II NN II RR   AA LL GG OO RR II TT MM OO SS   AA  SS EE RR EE MM   

AAVV AA LL II AA DD OO SS   

Nesta etapa nos preocupamos em definir que métodos serão incluídos durante o processo 

de avaliação de desempenho do engenho de personalização. Assim, é importante verificar 

que métodos possuem referência para os tipos de cenários a serem investigados e que ao 

mesmo tempo podem ser executados com os dados disponíveis na avaliação. Por exemplo, 

se a base de dados a ser usada nos experimentos não contém informações demográficas, 

abordagens híbridas ou que não são baseadas na técnica demográfica estão descartadas a 

priori. 

Idealmente, seria interessante incluir no experimento um representante de cada técnica 

destacada no capítulo 3 e, além disso, alguns métodos já propostos na literatura que são 

classificados no mesmo grupo do(s) método(s) que se deseja efetivamente medir o 

desempenho. Naturalmente, este tipo de cenário é extremamente custoso, pois implica um 

esforço demasiado para implementação destes algoritmos em uma mesma plataforma de 

testes. 



SO LU ÇÕ E S  EM  P E R S ONA L I Z AÇÃO  D E  CON T E Ú DO  BAS E AD AS  EM  

C L A S S I F I C ADO R E S  S I M BÓ L I CO S  MODA I S  

 122 

55 .. 22 .. 77 ..   DD EE FF II NN II RR   TT EE SS TT EE SS   EE SS TT AATT ÍÍ SS TT II CC OO SS   

É fundamental a utilização de critérios estatísticos na avaliação experimental de sistemas, 

não só para que os resultados produzidos sejam relevantes e confiáveis, mas também para 

que as conclusões possam ser aplicáveis a outras massas de dados com propriedades 

semelhantes àquelas usadas no ambiente de experimentação. 

O conteúdo introduzido nesta seção é baseado em Triola (2005) e Zanchettin (2004), e está 

organizado em duas seções. A primeira dela trata de métodos usados para validação do 

desempenho de algoritmos de personalização de conteúdo, enquanto a segunda seção 

descreve um método estatístico útil para se comparar o desempenho de dois sistemas de 

recomendação. 

55 .. 22 .. 77 .. 11 ..   MM ÉÉ TT OO DD OO SS   PP AA RR AA   VV AA LL II DD AA ÇÇ ÃÃ OO   

Existem vários métodos capazes de testarem a estabilidade de um modelo. Entre eles 

temos: validação com divisão em duas partes (holdout validation), validação cruzada com 

subamostragem aleatória (random subsampling cross-validation), validação cruzada com k-

folds (k-fold cross-validation), validação cruzada com “um de fora” (leave-one-out cross-

validation) e bootstrap validation. A seguir faremos uma breve descrição de cada um destes 

métodos que pode ser usado para validar o desempenho de um algoritmo de personalização 

de conteúdo. 

MM ÉÉ TT OO DD OO   DD EE   VV AA LL II DD AA ÇÇ ÃÃ OO   HH OO LL DD OO UU TT   

O método de validação holdout (holdout validation) é um dos métodos mais comuns para 

estimar a generalização de erro. Este método, também chamado de teste de estimativa 

simples, particiona o conjunto de dados em dois subconjuntos mutuamente excludentes 

chamados de conjunto de treinamento e conjunto de teste. É comum designar 2/3 do 

conjunto de dados para o conjunto de treinamento e 1/3 para o conjunto de teste. A figura 17 

mostra um esboço da partição do conjunto de dados para o método de validação com 

divisão em duas partes.  
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Figura 17 - Esboço do método de validação holdout 

De posse do conjunto de dados particionado, realiza-se o treinamento com o conjunto de 

dados destinado para este fim e aplica-se o classificador gerado na fase de treinamento 

para a classificação dos dados do conjunto de teste, calculando-se então a precisão da 

classificação. Trazendo isso para o domínio de personalização de conteúdo dividir-se-ia os 

itens avaliados pelo usuário em 3 partes iguais, onde 2/3 dos itens seriam usados para 

formação do perfil e 1/3 seria usado para atestar a qualidade das recomendações para este 

usuário. 

O método de validação com divisão em duas partes é uma estimativa pessimista porque 

somente uma parte dos dados é utilizada para o treinamento. Quanto maior o número de 

instâncias deixadas para teste maior será o erro, porém um pequeno conjunto de teste 

conduz a um intervalo de confiança muito grande.  

VV AA LL II DD AA ÇÇ ÃÃ OO   CC RR UU ZZ AA DD AA   CC OO MM   SS UU BB -- AA MM OO SS TT RR AA GG EE MM   AA LL EE AA TT ÓÓ RR II AA   

O método validação cruzada com sub-amostragem aleatória (random subsampling 

crossvalidation) separa um número fixo de instâncias “exemplo” de forma aleatória a partir 

do conjunto de dados. No segundo experimento, separa o mesmo número de exemplos, 

porém em posições excludentes (diferentes dos experimentos anteriores). Repete-se esta 

separação em todos os demais experimentos que possam existir. A figura a seguir mostra 

um esboço do método de validação cruzada com sub-amostragem aleatória, onde a parte 

destacada é um exemplo dos elementos separados de maneira aleatória em cada 

experimento.  
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Figura 18 - Esboço do método de validação cruzada 

No domínio de personalização de conteúdo, esse princípio deve ser aplicado a todos os 

usuários que foram definidos para avaliação de desempenho do sistema. Ou seja, o que 

muda em cada experimento são os itens usados para formação do perfil de cada indivíduo 

dentre aqueles que constam na base de avaliações do usuário. 

VV AA LL II DD AA ÇÇ ÃÃ OO   CC RR UU ZZ AA DD AA   CC OO MM   KK -- FF OO LL DD   

No método de validação cruzada com k-fold (k-fold cross-validation) o conjunto de dados, de 

tamanho N, é dividido em k subconjuntos (dobras) mutuamente excludentes de tamanhos 

aproximadamente iguais. Onde 1 ≤  k < N. Ou seja, para cada usuário define-se k 

subconjuntos mutuamente excludentes em cima dos itens avaliados por este indivíduo. 

Com isso, o treinamento e o teste são realizados k vezes, sempre utilizando 1 − k 

subconjuntos para treinamento e o subconjunto que restou para teste. 

A principal vantagem do método de validação cruzada com k-fold é que todos os exemplos 

do conjunto de dados são eventualmente usados para treinamento e teste. A figura 19 

apresenta um esquema ilustrando o método de validação cruzada com k-fold, onde k é igual 

a 4. 
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Figura 19 - Esboço do método de validação k-fold 

VV AA LL II DD AA ÇÇ ÃÃ OO   CC RR UU ZZ AA DD AA   CC OO MM   ““ UU MM   DD EE   FF OO RR AA ””   

O método de validação cruzada com “um de fora” (leave-one-out cross-validation) é o caso 

derivado do método de validação cruzada com k-fold, onde o número de folds ( k ) é igual ao 

número de elementos do conjunto. Assim, para um conjunto de dados com N exemplos, são 

executados N experimentos. Para cada experimento são definidos 1 − N exemplos para 

treinamento e um único exemplo para teste. A figura 20 apresenta um esboço do método de 

validação cruzada com “um de fora”, onde a parte destacada é um único elemento a ser 

testado. Treinam-se todos os outros elementos e testa apenas um. 
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Figura 20 - Esboço do método de validação Leave-One-Out 

MM ÉÉ TT OO DD OO   DD EE   VV AA LL II DD AA ÇÇ ÃÃ OO   BB OO OO TT SS TT RR AA PP   

Dado um conjunto de dados de tamanho N, uma amostra bootstrap é criada a partir da re-

amostragem de N instâncias do conjunto de dados (com reposição) para criar a amostra de 

treinamento. Considerando que o conjunto de dados seja amostrado com sobreposição, a 

probabilidade de que uma dada instância não seja escolhida depois de N amostras é muito 

pequena. 

No domínio de personalização, seria como se fizéssemos a cada experimento um novo perfil 

para todos os usuários e testássemos a qualidade do sistema com alguns itens deixados de 

fora na construção do perfil deste usuário. Assim, em cada experimento há uma 

sobreposição diferente e o sistema é medido através da média dos valores de Erro para 

todos os experimentos. O método bootstrap é a melhor maneira de estimar performance 

para conjuntos de dados muito pequenos. 
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Figura 21 - Esboço do método de bootstrap 

55 .. 22 .. 77 .. 22 ..   MM ÉÉ TT OO DD OO SS   PP AA RR AA   CC OO MM PP AA RR AA ÇÇ ÃÃ OO   

Na seção anterior foram descritos métodos para validar o desempenho de um sistema de 

forma isolada. Nesta seção apresentaremos um método estatístico que pode ser usado para 

comparação de sistemas, o qual denomina-se como Teste de Hipóteses. 

TT EE SS TT EE   DD EE   HH II PP ÓÓ TT EE SS EE SS   

A distribuição de probabilidade de uma variável aleatória pode ser determinada, por 

exemplo, pelo seu domínio ou através de um histograma construído a partir de dados 

amostrais. Nesse sentido, existem diferentes tipos de testes que atendem diferentes tipos de 

variáveis, distribuições e comparações. 

Os testes de hipóteses podem ser divididos em: 

• Testes Paramétricos - São testes em que se pressupõe uma distribuição de 

probabilidade para a variável em análise.  

• Testes Não-Paramétricos - São testes em que não é necessário se estabelecer 

premissas a cerca da distribuição das variáveis envolvidas.  

Os testes paramétricos apresentam a vantagem de poder detectar diferenças muito sutis 

entre as variáveis estudadas, porém, sua aplicabilidade é limitada, devido à necessidade de 
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se comprovar que todos os pressupostos do teste são de fato satisfeitos. Já os não-

paramétricos são comparativamente menos sensíveis, mas podem ser aplicados a um 

conjunto muito mais amplo de casos. 

TT II PP OO SS   DD EE   CC OO MM PP AA RR AA ÇÇ ÃÃ OO   

Existem dois tipos de comparação entre médias ou proporções que se pode realizar, cada 

um com suas particularidades e, conseqüentemente, exigindo um tipo específico de teste. 

Mais especificamente, tem-se: 

• Teste Pareado – Amostras dependentes; 

• Teste Não-Pareado – Amostras independentes. 

Os testes pareados são aplicáveis quando se objetiva comparar duas observações de uma 

mesma amostra, sejam elas duas medidas separadas no tempo ou duas dimensões 

diferentes do mesmo método. Já os testes não-pareados são usados quando se deseja 

comparar dois subconjuntos de uma amostra. 

AA   EE SS CC OO LL HH AA   DD EE   UU MM   TT EE SS TT EE   

A escolha de um teste de hipóteses depende diretamente dos objetivos da pesquisa, 

natureza do parâmetro a ser testado (média, proporção, variância, correlação, etc), 

conhecimento ou não da distribuição dos dados, entre outros. Os testes de hipóteses mais 

comuns são apresentados na tabela 26. 

 Testes Paramétricos Testes Não-Paramétricos 

Testes Pareados Teste t de Student Pareado 
Teste Wilcoxon 

Teste Signed Rank 

Testes Não-Pareados Teste t de Student Não-
Pareado 

Teste de Kolmogorov-Smirnov 

Teste Mann-Whitney U 

Tabela 26 - Tipos de Teste de Hipóteses 

Quando se objetiva detectar diferenças sutis, é melhor, quando possível, usar os testes 

paramétricos, já que esses são os mais sensíveis. Caso não seja obtido um resultado 

significativo neles, é provável que os não-paramétricos também não o conseguirão. Em 
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qualquer caso, porém, é preciso considerar o tipo de comparação a ser realizado, de modo 

que se escolha um teste pareado ou não-pareado conforme a indicação. 

CC OO NN CC EE II TT OO SS   BB ÁÁ SS II CC OO SS   DD OO SS   TT EE SS TT EE SS   DD EE   HH II PP ÓÓ TT EE SS EE SS   

Usualmente, devemos decidir entre duas hipóteses, uma sendo bastante específica a 

respeito do valor do parâmetro e a segunda fornecendo uma alternativa à primeira. A 

primeira hipótese chama-se hipótese nula e se denota por H0, a segunda é a hipótese 

alternativa, denotada por H1, conforme demonstrado na equação 44. 

Hipóteses  




>

=
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00

:

:

θθ

θθ

H

H
 Equação 44 

onde θ corresponde ao parâmetro que estamos verificando e θ0 um valor fixo, o qual será 

analisado com base em informações amostrais. 

Em nosso problema, a hipótese nula H0 considera a suposição de que o novo método não 

tem desempenho melhor do que o método que está em uso, cujo desempenho é θ. A 

hipótese alternativa considera que o desempenho do novo método é superior ao 

apresentado pelo método em uso.  

Decididas as hipóteses a serem testadas, o próximo passo é construir um critério pelo qual a 

hipótese nula será julgada. O critério de decisão é baseado em um teste estatístico, que 

representa uma estatística amostral ou um valor baseado nos dados amostrais.  

Temos dois outros conceitos importantes relacionados ao teste estatístico: região crítica e 

valor crítico. A região crítica define o conjunto de todos os valores da estatística de teste 

que levam à rejeição da hipótese nula. O segundo conceito refere-se ao valor crítico, ou 

valores, que separam a região crítica dos valores de aceitação do teste estatístico, de forma 

que estes valores não levam à região da hipótese nula. A figura a seguir ilustra tais 

conceitos. 
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Figura 22 - Teste de hipótese bilateral 

TT II PP OO SS   DD EE   EE RR RR OO SS   

Há sempre um grau de incerteza na decisão tomada a respeito de uma hipótese estatística. 

Este é o preço a ser pago por se trabalhar em uma situação onde a variabilidade é inerente. 

Ao se fazer um teste estatístico podemos cometer (não simultaneamente) dois tipos de 

erros: 

• Erro Tipo I - rejeitar H0, quando se deveria ter aceitado. 

• Erro Tipo II - aceitar H0, quando se deveria ter rejeitado. 

A tabela a seguir ilustra as possibilidades de acerto e erro em um teste estatístico. 

 Hipótese 

Conclusão do teste H0 é verdadeira H0 é falsa 

Não rejeitar H0 Correto Erro tipo II 

Rejeitar H0 Erro tipo I Correto 

Tabela 27 - Tipos de erros em um teste estatístico. 

A seguir apresentamos os tipos de testes estatísticos existentes: testes bilaterais e testes 

unilaterais. 

TT EE SS TT EE SS   BB II LL AA TT EE RR AA II SS   

As caudas em uma distribuição são as regiões extremas, delimitadas por valores críticos. 

Em um teste bilateral a região crítica (região de rejeição) está situada nas duas regiões 

extremas (caudas) sob a curva, ou seja, conforme ilustra a figura 22. 

0 

Região de 
aceitação 

α 

Região crítica 
2/α  

Região crítica 
2/α  

Valor Crítico Valor Crítico 
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Nos testes bilaterais, o nível de significância alfa é dividido igualmente entre as duas caudas 

que constituem a região crítica. Por exemplo, em um teste bilateral, com nível de 

significância de 5%, há uma área de 0,025 em cada uma das caudas. 

No caso de comparação entre médias aritméticas, o objetivo do teste bilateral é verificar se 

duas amostras possuem diferenças significativas. Nesse caso, a hipótese nula é de que as 

médias aritméticas populacionais são iguais e a hipótese alternativa é que elas são 

diferentes, ou seja, H0: 21 µµ =  e H1: 21 µµ ≠  . 

TT EE SS TT EE SS   UU NN II LL AA TT EE RR AA II SS   

Os testes unilaterais avaliam situações do tipo "este método é melhor (ou pior) que aquele 

outro". A região de rejeição se localiza em uma única extremidade da curva da distribuição. 

Os testes unilaterais podem ser à esquerda ou à direita. 

Testes Unilaterais à Esquerda 

Os testes unilaterais à esquerda possuem a região crítica localizada na região extrema 

esquerda sob a curva. O objetivo deste tipo de teste é não só verificar se duas amostras 

possuem diferenças significativas, mas também indicar se a amostra 1 apresenta resultados 

significativamente maiores que a amostra 2. Nesse caso, a hipótese nula é que a média 

aritmética populacional da amostra 1 é menor ou igual a da amostra 2 e a hipótese 

alternativa é que a média aritmética populacional da amostra 1 é maior que a da amostra 2, 

ou seja, H0: 21 µµ ≤  e H1: 21 µµ > . 

 

Figura 23 - Teste de hipótese unilateral à esquerda 

Testes Unilaterais à Direita 

Os testes unilaterais à direita possuem região crítica localizada na região extrema direita sob 

a curva. O objetivo deste tipo de teste é não só verificar se duas amostras possuem 

diferenças significativas, mas também indicar se a amostra 1 apresenta resultados 
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1-α  

Região 
crítica 

α  
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significativamente menores do que a amostra 2. Nesse caso, a hipótese nula é que a média 

aritmética populacional da amostra 1 é maior ou igual a da amostra 2 e a hipótese 

alternativa é que a média aritmética populacional da amostra 1 é menor que a da amostra 2, 

ou seja, H0: 21 µµ ≥  e H1: 21 µµ < . 

 

Figura 24 - Teste de hipótese unilateral à direita 

55 .. 33 ..   FFAA SS EE   DD EE   CC OO NN SS TT RR UU ÇÇ ÃÃ OO   

Uma vez planejados os experimentos a serem realizados, iniciamos a construção do 

ambiente e dos demais artefatos necessários a sua execução. A seguir detalhamos os 

passos que compreendem a Fase de Construção do nosso processo de avaliação de 

desempenho para Sistemas de Recomendação. 

55 .. 33 .. 11 ..   PP RR EE PP AA RR AA RR   BB AA SS EE SS   DD EE   DD AA DD OO SS   

Esta etapa consiste em preparar os dados que serão utilizados nos experimentos 

planejados. Para isso, é possível que sejam realizadas as seguintes tarefas: 

• capturar os dados em uma ou mais fontes de informação – por exemplo, dados 

transacionais estão armazenados em um banco de dados relacional, dados 

demográficos podem ser capturados em sistemas de informação na WEB; 

• unificar informações que provém de bases distintas com nomes diferentes – por 

exemplo, a palavra Pernambuco pode estar representada simplesmente como PE 

em uma outra base; 

• limpar informações irrelevantes – o email do usuário pode não ser importante para 

definir suas preferências; 

0 

Região 
crítica 

α  
Região de 
aceitação 

1-α  
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• gerar subconjuntos dos dados – por exemplo, distribuir os dados em conjuntos de 

treinamento e testes, ou mesmo, preparar os dados conforme metodologia de testes 

(holdout, validação cruzada, etc). 

55 .. 33 .. 22 ..   II MM PP LL EE MM EE NN TT AA RR   AA LL GG OO RR II TT MM OO SS   AA  SS EE RR EE MM   

AAVV AA LL II AA DD OO SS   

Nesta etapa estamos preocupados em construir os algoritmos que serão executados em 

nossos experimentos, preservando fielmente a especificação original dos mesmos. Para fins 

de organização, recomendamos definir um projeto de classes (paradigma orientado a 

objetos) ou um projeto funcional (paradigma imperativo) para servir como guia de 

implementação unificando entradas e saídas de cada algoritmo. 

55 .. 33 .. 33 ..   PP RR EE PP AA RR AA RR   RR OO TT II NN AA SS   DD EE   EE XX EE CC UU ÇÇ ÃÃ OO   

Nesta etapa construímos as rotinas que executam a metodologia experimental de testes 

especificada na Fase de Planejamento. Um exemplo em linguagem de alto-nível de uma 

rotina é dado a seguir. 
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Entradas 

U – Lista dos usuários do repositório (contendo informações demográficas ou simplesmente 
o identificador único de cada usuário) 

P – Lista dos itens do repositório (contendo informações descritivas ou simplesmente o 
identificador único de cada item) 

TrainSet(ui) – Subconjunto de treinamento para o i-ésimo usuário (em alguns casos 
divide-se em treinamento e validação). Em geral é uma tabela composta da tupla (ui, pj, 
g), onde ui∈U, pj∈P e g∈L (níveis de interesse do usuário). 

TestSet(ui) – Subconjunto de teste para o i-ésimo usuário 

AlgorithmList – Lista dos algoritmos 

Saídas 

ResultLog – Log dos resultados experimentais de cada algoritmo, conforme metodologia 

de testes 

Para ui ∈ U 

Para ak ∈ AlgorithmList 

Gerar perfil de ui de acordo com ak e TrainSet(ui) 

Para x ∈ TestSet(ui) 

Predizer classe (ou nota) de x segundo perfil 

de ui e algoritmo ak 

Gerar lista personalizada para ui 

Gravar resultados em log 
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55 .. 44 ..   FFAA SS EE   DD EE   EE XX EE CC UU ÇÇ ÃÃ OO   EE   AA NN ÁÁ LL II SS EE   

Não existe uma receita para esta fase do nosso processo de avaliação de desempenho. 

Basicamente precisaremos executar as rotinas experimentais construídas no passo anterior 

e analisar os resultados obtidos.  

Com a análise dos resultados, é possível que cheguemos a conclusão que podemos 

melhorar algum parâmetro em um algoritmo ou mesmo propor uma nova abordagem. Por 

esta razão prevemos um retorno do último passo do nosso processo para a tarefa 

“Implementar Algoritmos a Serem Avaliados” na Fase de Construção. 

55 .. 55 ..   CC OO NN SS II DD EE RR AA ÇÇ ÕÕ EE SS   FF II NN AA II SS   

Neste capítulo abordamos aspectos fundamentais que precisam ser considerados para a 

avaliação de desempenho de engenhos de personalização de conteúdo. Para isso, 

definimos um processo de avaliação de Sistemas de Recomendação, cujo fluxo é 

apresentado na figura 15 e cujo detalhamento é descrito nas seções 5.2 a 5.4. O 

aprofundamento dado a esta questão no presente trabalho permitirá que trabalhos futuros 

recorram ao mesmo no sentido de disciplinar e organizar o processo de avaliação dos seus 

métodos. Por esta razão, entendemos que está é uma contribuição relevante para a 

comunidade inserida no domínio de personalização. 



 

 

CCaapp íí tt uu ll oo   66 ..     

EE XX PP EE RR II MMEE NNTT OOSS   EE   RR EE SS UU LL TT AA DDOO SS   

66 .. 11 ..   CC OO NN SS II DD EE RR AA ÇÇ ÕÕ EE SS   II NN II CC II AA II SS   

No capítulo anterior abordamos com profundidade inúmeros aspectos envolvidos no 

planejamento de um ambiente experimental para avaliação de desempenho de métodos de 

personalização de conteúdo. A partir disso, estamos aptos a construir o ambiente de testes 

que será utilizado, sobretudo, para avaliação dos métodos descritos no capítulo 4.  

Neste capítulo, temos dois objetivos. O primeiro deles é descrever as decisões tomadas 

para construção do ambiente usado para avaliação dos nossos métodos de personalização 

(seção 6.2). O segundo objetivo é analisar os resultados obtidos (seção 6.3). 

66 .. 22 ..   FFAA SS EE SS   DD EE   PP LL AA NN EE JJ AA MM EE NN TT OO   EE   

CC OO NN SS TT RR UU ÇÇ ÃÃ OO   

Nosso estudo de caso é o domínio de recomendação de filmes. Nós usamos a base de 

dados Movielens (Resnick et al. 1994) combinada com uma segunda base de conteúdo dos 

itens do repositório, sendo esta última obtida do site IMDB (www.imdb.com). Assim, a base 

de dados contém 91190 avaliações de 943 usuários distintos para 1466 filmes, sendo tais 

avaliações no intervalo de 1 (pior nota) a 5 (melhor nota).  

A partir desta base de dados foram construídos dois cenários de avaliação, cada qual com 

uma metodologia própria de experimentação, as quais são descritas nas seções 

subseqüentes. A construção de cada cenário de teste é obtida a partir das respostas que 

daremos às seguintes questões: 

1. Quantos usuários e itens existem no repositório? 

2. Quanto de informação o sistema possui a priori sobre o usuário para prover 
recomendações personalizadas? 
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3. Qual é a tarefa de recomendação que desejamos avaliar? 

4. Como podemos avaliar o desempenho do sistema para realização desta tarefa e 
como comparar o desempenho de diferentes sistemas? 

5. Que métodos de recomendação serão avaliados? 

66 .. 22 .. 11 ..   CC EE NN ÁÁ RR II OO   11   

A primeira questão que devemos responder para construção do primeiro cenário está 

relacionada ao problema de esparsidade na matriz de avaliações do sistema de 

recomendação.  Conforme introduzido no capítulo 2 e aprofundado no capítulo 3, este 

problema acontece quando há blocos de células vazias na matriz de avaliações, 

principalmente porque novos itens são adicionados ao repositório e o universo de usuários é 

insuficiente para consumir a grande maioria destes itens. Um sistema com milhares de itens 

e usuários é muito freqüente em ambientes de comércio eletrônico. Assim, neste tipo de 

sistema é comum que muitos produtos sejam desconhecidos por grande parte dos usuários. 

A fim de avaliar a sensibilidade dos nossos métodos ao problema de esparsidade, 

especificamos para este cenário, 3 tipos de bases de dados, cada qual com uma 

determinada quantidade de usuários no repositório. Uma base de dados rotulada como 

small database com apenas 30 usuários1, outra rotulada como regular database com 100 

usuários e por fim uma base com 500 usuários rotulada como large database. 

Naturalmente, quanto mais usuários existirem no repositório, menor deverá ser o problema 

de esparsidade na matriz de avaliações.  

Passemos agora a segunda questão, que se refere ao volume de informação que o sistema 

dispõe sobre o usuário para aprender o seu perfil. No capítulo 2 verificamos que um 

problema relacionado a isso é denominado de cold-start ou new user problem, decorrente 

da pouca informação que o sistema possui sobre o usuário, fato que ocorre, como o próprio 

nome indica, quando se trata de um usuário recém registrado no sistema. Adicionalmente, 

duas características provocam com freqüência este tipo de problema. Uma delas é a falta de 

tempo do usuário para prover informações sobre si mesmo. A segunda é que não é 

estratégico um sistema de recomendação sobrecarregar o usuário com questões, sobretudo 

                                                
1 A quantidade de usuários para formação do small database foi definida em 30, pois este é o valor 

base para que qualquer avaliação experimental tenha o mínimo de relevância estatística.  
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nas primeiras interações, visto que isso pode coibir ou desmotivar o usuário a continuar o 

uso do sistema. 

A fim de avaliar a sensibilidade do sistema ao problema cold-start especificamos diferentes 

experimentos para cada usuário do repositório, variando o número de itens avaliados por 

ele, ou seja, o tamanho do conjunto de treinamento do usuário (TSu), em 5, 10 e 25 itens      

( m=|TSu| ∈ {5,10,25} ). Além disso, para tornar o experimento estatisticamente válido, para 

cada usuário u e para cada tamanho de perfil m=|TSu|, produzimos 10 diferentes perfis.  

Há duas maneiras válidas de se construir cada perfil de usuário, independente de qual seja 

|TSu|. A primeira forma é embaralhar os itens avaliados pelo usuário e separar 10 

subconjuntos distintos, onde cada subconjunto possui o tamanho desejado |TSu|. Desta 

forma, podemos tratar cada subconjunto como um fold em um esquema de validação 

cruzada 10-fold (seção 5.2.7.1). De fato, em nosso experimento definimos um tipo especial 

de validação cruzada o qual denominamos de inverted 10-fold cross-validation, visto que 

a proporção entre conjunto de treinamento e conjunto de teste é 1 para 9, justamente o 

inverso no esquema de validação cruzada original.  

A segunda forma de construir o perfil do usuário neste experimento também segue uma 

seleção aleatória e a distribuição dos elementos em 10 folders, no entanto desta vez o 

fazemos de forma estratificada. Isso implica que cada fold possui uma mesma quantidade 

de exemplos de cada classe. Em um sistema de recomendação real, isto é facilmente obtido 

se o usuário apresentar igual quantidade de exemplos de itens no repositório para cada uma 

das notas ou níveis de interesse possíveis. 

Resumindo o que foi definido até o momento, nosso experimento pressupõe a criação de 3 

tipos de bases de dados (small, regular e large). Sobre cada base, realizamos experimentos 

para cada usuário do repositório, de forma que a construção do perfil do usuário alvo se dá 

de forma aleatória ou estratificada, variando ainda o tamanho do perfil em 5, 10 e 25 itens. 

Assim, cada usuário renderá 6 formas de construção do perfil. Considerando o uso da 

metodologia de validação cruzada 10-fold invertida, teremos para cada usuário 60 

experimentos (2 formas de construção * 3 tamanhos de perfil * 10 folders), em que serão 

avaliados alguns métodos (questão 5), sobre determinados critérios (questão 4) para 

realização de determinada tarefa (questão 3).  

Dando continuidade às definições para as próximas questões, passemos agora a questão 3, 

que diz respeito a tarefa de recomendação que se deseja avaliar. Como descrito no capítulo 
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2, a tarefa Find Good Items tem se mostrado mais útil e freqüente em ambientes de 

comércio eletrônico e, por esta razão, decidimos que esta será a tarefa avaliada em nossos 

experimentos. 

Para responder à próxima questão, devemos considerar que o resultado da tarefa Find 

Good Items é uma lista de itens ordenada pela relevância dos mesmos para o usuário alvo. 

Segundo exposto na seção 5.2.5.3, uma métrica apropriada para se medir a qualidade de 

uma lista ordenada é half-life utility (Breese et al. 1998). Desta forma, adotamos esta 

métrica para se medir a qualidade das recomendações geradas por cada método, sendo o 

valor do parâmetro half-life igual a 5, conforme sugerido em (Breese et al. 1998). 

Além da métrica half-life utility adotamos três outras métricas para medir a qualidade das 

recomendações: precisão, cobertura e f-measure. Tendo em vista que estes critérios de 

comparação utilizados são métricas de classificação, precisamos definir uma maneira de 

mapear um problema de ordenação em um problema de classificação. Para isso, definimos 

que os itens avaliados com notas 4 e 5 pertencem a classe positiva (itens apreciados pelo 

usuário), os itens avaliados com notas 1 e 2 pertencem a classe negativa (itens não 

relevantes para o usuário), e os itens avaliados com nota 3 são ignorados por se tratarem de 

elementos cuja relevância varia de usuário para usuário. 

Por fim, respondendo a quinta questão, os métodos que serão avaliados são aqueles 

apresentados no capítulo 4 (CMBF, SMCF e HMBF), juntamente com o método clássico de 

filtragem colaborativa baseado na correlação de Pearson (seção 3.2.1) e o método de 

filtragem baseada em conteúdo com kNN (Bezerra 2004). Para comparação dos métodos, 

consideramos para cada tamanho de repositório (small, regular e large), um teste de 

hipótese unilateral relativo à diferença entre as médias aritméticas populacionais de duas 

amostras dependentes e com igualdade de variância. 

Na tabela 28 são apresentadas as variáveis aleatórias cd
iR ,  dos testes de hipóteses 

realizados nos experimentos para este primeiro cenário, onde d ∈ {small, regular, large}, i = 

{1,...,10} e c ∈ {half-life utility, precisão, cobertura, f-measue}. Ainda nesta tabela, o método 

kNN-CF refere-se ao método clássico de filtragem colaborativa introduzido na seção 3.2.1 e 

descrito em detalhes em Breese et al. (1998). Já o método kNN-CB refere-se à abordagem 

de filtragem baseada em conteúdo com kNN descrita em Bezerra (2004). 
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 Método Construção do Perfil 

cdR ,
1

 CMBF Aleatório 

cdR ,
2  SMCF Aleatório 

cdR ,
3  HMBF Aleatório 

cdR ,
4  kNN-CF Aleatório 

cdR ,
5  kNN-CB Aleatório 

cdR ,
6

 CMBF Estratificado 

cdR ,
7  SMCF Estratificado 

cdR ,
8  HMBF Estratificado 

cdR ,
9  kNN-CF Estratificado 

cdR ,
10  kNN-CB Estratificado 

Tabela 28 – Variáveis aleatórias para os Testes de Hipóteses realizados no Cenário 1. 

66 .. 22 .. 22 ..   CC EE NN ÁÁ RR II OO   22   

Este segundo cenário de testes possui em comum com o primeiro, descrito na seção 

anterior, os seguintes aspectos: 

• Adoção de três tipos de repositórios de dados (small, regular e large), segundo a 

quantidade de usuários, sobre os quais são realizados experimentos distintos. 

• Variação do tamanho do perfil do usuário de forma equivalente a utilizada no cenário 

de testes anterior (|TSu| ∈ {5,10,25}), com objetivo de estabelecer a relação entre a 

quantidade de informação disponível sobre o usuário e a qualidade das 

recomendações. 

• Forma de seleção dos dados de treinamento e testes de cada usuário: aleatória ou 

estratificada. 

• Tarefa de recomendação avaliada: Find Good Items. 

• Métricas de avaliação utilizadas: half-life utility, precisão, cobertura e f-measure. 

• Algoritmos de personalização de conteúdo avaliados: CBMF, SMCF, HMBF, kNN-CF 

e kNN-CB. 
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• Metodologia para comparação do desempenho dos diferentes algoritmos testados: 

testes de hipóteses não-pareados, paramétricos e unilaterais. 

A principal mudança no cenário de testes tratado nesta seção é a metodologia de validação 

estatística utilizada. No primeiro cenário foi utilizada a validação cruzada com k-fold 

invertida. Já no cenário 2 adotaremos a metodologia de validação do tipo holdout também 

invertida, uma vez que continuaremos com a razão entre a cardinalidade do conjunto de 

treinamento e a cardinalidade do conjunto de testes maior do que 1. Esta mudança de 

metodologia provoca duas outras alterações na construção do ambiente experimental: 

1. Uma das características da metodologia holdout é a possibilidade de intersecção 

entre os dados do perfil do usuário de uma iteração para outra. Por exemplo, alguns 

dos itens selecionados aleatoriamente para o conjunto de treinamento de um usuário 

alvo na i-ésima execução dos experimentos, podem se repetir para este mesmo 

usuário em alguma das outras execuções dos experimentos. Por esta razão, 

adotamos 30 execuções por usuário, variando apenas a seleção dos dados de 

treinamento (que são incorporados ao perfil do usuário alvo) e dos dados de teste 

(que são usados para validar o desempenho dos métodos para cada usuário). 

2. O tamanho do conjunto de testes de cada usuário passa a ser fixo. Definimos que 

seriam escolhidos ao acaso 50 itens para composição do conjunto de testes. Assim 

como fazemos na construção do conjunto de treinamento, a seleção dos itens para o 

conjunto de teste pode se dar aleatoriamente ou de forma estratificada, dependendo 

do experimento. 

Complementando os critérios de avaliação dos métodos em questão, decidimos medir o 

desempenho dos métodos com relação à velocidade de resposta para geração das listas 

de recomendação. Para isso computamos os tempos em milissegundos levados por cada 

método para geração de uma lista de recomendação para cada usuário. 

Resumindo, nosso experimento pressupõe a criação de 3 tipos de bases de dados (small, 

regular e large). Sobre cada base, realizamos experimentos para cada usuário do 

repositório, de forma que a construção do perfil do usuário alvo se dá de forma aleatória ou 

estratificada, variando ainda o tamanho do perfil em 5, 10 e 25 itens. Assim, cada usuário 

renderá 6 formas de construção do perfil. Considerando o uso da metodologia de validação 

holdout invertida, teremos para cada usuário 90 experimentos (2 formas de construção * 3 

tamanhos de perfil * 30 repetições); em que serão avaliados os métodos CMBF, SMBF, 

HMBF, kNN-CF (Breese et al. 1998) e kNN-CB (Bezerra 2004); sobre os critérios half-life 
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utility, precisão, cobertura, f-measure e velocidade de resposta, para realização da tarefa 

Find Good Items. 

Na tabela 29 são apresentadas as variáveis aleatórias cd
iR ,  dos testes de hipóteses 

realizados nos experimentos para este segundo cenário, onde d ∈ {small, regular, large},        

i = {1,...,10} e c ∈ {half-life utility, precisão, cobertura, f-measue, velocidade}.  

 

 Método Construção do Perfil 

cdR ,
1

 CMBF Aleatório 

cdR ,
2  SMCF Aleatório 

cdR ,
3  HMBF Aleatório 

cdR ,
4  kNN-CF Aleatório 

cdR ,
5  kNN-CB Aleatório 

cdR ,
6

 CMBF Estratificado 

cdR ,
7  SMCF Estratificado 

cdR ,
8  HMBF Estratificado 

cdR ,
9  kNN-CF Estratificado 

cdR ,
10  kNN-CB Estratificado 

Tabela 29 – Variáveis aleatórias para os Testes de Hipóteses realizados no Cenário 2. 

66 .. 33 ..   FFAA SS EE   DD EE   EE XX EE CC UU ÇÇ ÃÃ OO   EE   AA NN ÁÁ LL II SS EE   

Nesta seção são descritos os resultados obtidos a partir da execução dos experimentos 

mencionados anteriormente. Para fins de organização apresentamos os principais 

resultados e análises para o cenário 1 na seção 6.3.1, enquanto na seção 6.3.2 são 

descritos os resultados e análises para o cenário 2. Os resultados completos dos 

experimentos realizados estão nos apêndices A e B. 
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66 .. 33 .. 11 ..   CC EE NN ÁÁ RR II OO   11   

Sejam cd
i

,µ , cd
i

,σ , cd
iR ,  e cd

is , , respectivamente, a média, o desvio padrão, a média 

amostral e o desvio padrão amostral das variáveis aleatórias cd
iR , , onde d ∈ {small, regular, 

large}, i = {1,...,10} e c ∈ {half-life utility, precisão, cobertura, f-measure}. No apêndice A são 

mostrados os resultados obtidos para a média amostral cd
iR ,  e para o desvio padrão 

amostral cd
is , , considerando ainda os valores de |TSu| como 5, 10 e 25. Para observar tais 

valores consulte a tabela 30 para a métrica half-life utility, a tabela 32 para a métrica 

precisão, a tabela 34 para a métrica cobertura e a tabela 36 para a métrica f-measure. 

Conforme especificado na seção 6.2.1, realizamos testes de hipóteses pareados, 

paramétricos e unilaterais para comparar o desempenho dos métodos considerando a 

relevância estatística dos resultados obtidos para cada um dos critérios de avaliação 

adotados. Assim, para cada tamanho de base de dados d ∈ {small, regular, large} e critério 

de avaliação c ∈ {half-life utility, precisão, cobertura, f-measure}, definimos os seguintes testes: 

• A hipótese nula cd
b

cd
a

cd baH ,,,
0 :),( µµ ≤  contra a hipótese alternativa 

cd
b

cd
a

cd baH ,,,
1 :),( µµ > , onde a tupla (a,b) ∈ {(1,2);(1,3);(1,4);(1,5);(2,3);(2,4);(2,5); 

(3,4);(3,5);(4,5)}. 

• A hipótese nula cd
b

cd
a

cd baH ,,,
0 :)',( µµ ≤  contra a hipótese alternativa 

cd
b

cd
a

cd baH ,,,
1 :)',( µµ > , onde a tupla (a,b) ∈ {(6,7);(6,8);(6,9);(6,10);(7,8);(7,9);(7,10); 

(8,9);(8,10);(9,10)}. 

Dado que os testes são pareados e paramétricos, conforme apresentamos na tabela 26, as 

variáveis aleatórias em ambos os testes seguem a distribuição t de Student. Adicionalmente, 

consideramos uma distribuição com 9 graus de liberdade, visto que foram observados 10 

valores distintos para cada variável.  

No apêndice A são reportados ),(,
1 baZ cd  e ),(,

2 baZ cd , que são, respectivamente, as 

estatísticas que foram observadas para os testes cujas hipóteses nulas são ),(,
0 baH cd  e 

)',(,
0 baH cd . Para observar tais valores, consulte a tabela 31 para c = half-life utility, a tabela 

33 para c = precisão, a tabela 35 para c = cobertura e a tabela 37 para c = f-measure. As 

células em negrito nestas tabelas correspondem às situações em que a hipótese nula é 

rejeitada, a um nível de significância de 1% com 9 graus de liberdade (t9;0,99 = 2,821). 
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Com base nos índices e valores estatísticos apresentados no apêndice A podemos realizar 

as análises do cenário 1. Para isso é necessário fixar os parâmetros d, |TSu| e a forma de 

construção do perfil do usuário (aleatória ou estratificada). A fim de organizarmos o restante 

desta seção, apresentaremos os resultados e suas respectivas análises em três etapas, 

cada qual correspondendo a um possível valor do parâmetro d. 

66 .. 33 .. 11 .. 11 ..   RR EE PP OO SS II TT ÓÓ RR II OO   CC OO MM   33 00   UU SS UU ÁÁ RR II OO SS   

(( DD == SS MM AA LL LL ))   

O primeiro resultado procede de uma base de dados com poucos usuários (d=small). Neste 

cenário, os métodos SMCF e HMBF provêem melhores listas de recomendações do que os 

demais em três ocasiões, como observamos nos gráficos apresentados na figura 25. De 

fato, os métodos SMCF e HMBF apresentam superioridade segundo a métrica half-life utility 

quando se tem pouca informação no perfil (m=5). Quando se tem um pouco mais de 

informação, e tal informação é coletada maneira estratificada, os métodos continuam sendo 

superiores. Nas demais situações, os métodos SMCF e HMBF são equivalentes ao kNN-CF. 

O que está implícito no resultado anterior é o poder de generalização que os métodos 

simbólicos possuem quando se tem pouca informação sobre o usuário. Isso implica que 

havendo apenas 5 itens no perfil do usuário e em um sistema caracterizado por uma 

comunidade de usuários relativamente pequena, teremos condição de fornecer boas listas 

de recomendação através dos métodos SMCF ou HMBF. 

É importante notar que não é possível compararmos com o teste de hipóteses especificado 

na seção 6.2.1 o desempenho de um método X variando o tamanho do perfil do usuário ou a 

maneira que o mesmo é construído. Isso é verdade porque nosso teste de hipóteses é 

pareado e, desta forma, considera amostras dependentes. Todavia, algumas constatações 

podem ser tiradas a partir dos resultados apresentados. 

Primeiramente, podemos verificar que a distância dos valores de half-life utility observados 

para os métodos de filtragem baseados em conteúdo (CMBF e kNN-CB) em relação aos 

demais (SMCF, HMBF e kNN-CF) cresce com o aumento da quantidade de itens 

incorporada no perfil do usuário. A razão para isso é, sobretudo, o aumento do tamanho do 

conjunto de testes conforme cresce o tamanho do conjunto de treinamento (característica 

inerente ao processo de validação cruzada invertida com k-fold). Por exemplo, o conjunto de 

teste para m=5 tem cardinalidade 45, enquanto o conjunto de teste para m=25 tem 
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cardinalidade 225. A partir deste comportamento podemos verificar que os métodos 

baseados em similaridade de usuários são menos sensíveis a quantidade de itens existente 

no repositório. 
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Figura 25 – Gráficos dos resultados de desempenho da métrica half-life utility para o Cenário 1 

e para comunidade de usuários com 30 indivíduos (d=small). 

Outro fato que podemos observar está associado à diferença de desempenho entre os 

métodos quando mudamos a abordagem de coleta do perfil. O processo de estratificação do 

perfil parece não influenciar de maneira significativa o desempenho dos métodos, exceto 

para o kNN-CF. No entanto, este fato pode ser derivado da distribuição que se forma no 

conjunto de testes, pois ao formarmos o conjunto de treinamento de maneira estratificada 

neste primeiro cenário, o conjunto de testes também é construído de maneira estratificada, 

uma vez que o conjunto de testes é derivado da união de k-1 folders (inerente ao processo 

de validação cruzada invertida com k-fold). 
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Resumindo o que podemos constatar de fato pelos gráficos da figura 25 é que quando se 

tem pouca informação no perfil do usuário (m=5) e quando tal informação é coletada de 

maneira estratificada, o desempenho do método kNN-CF é inferior àqueles obtidos pelos 

métodos de filtragem baseada em conteúdo. Os métodos CMBF e kNN-CB, por sua vez, 

apresentam valores de half-life utility bastante próximos e sempre abaixo de 40 pontos. 

Finalmente, os métodos SMCF e HMBF produzem recomendações no pior dos casos 

equivalente àquelas produzidas pelo kNN-CF. 

Vejamos agora o que ocorre quando observamos o desempenho dos métodos com base em 

métricas de classificação. Para isso, plotamos na figura 26 o desempenho dos métodos 

segundo a métrica precisão. 
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Figura 26 - Gráficos dos resultados de desempenho da métrica precisão para o Cenário 1 e 

para comunidade de usuários com 30 indivíduos (d=small). 
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O primeiro aspecto que nos chama a atenção nos gráficos da figura 26 está relacionado ao 

desempenho obtido pelo método CMBF, sobretudo se compararmos tal desempenho com 

aquele apresentado segundo o critério half-life utility. De acordo com o novo critério, 

verificamos que o método CMBF aproxima-se bastante do desempenho dos métodos 

SMCF, HMBF e kNN-CF. Além disso, o método CMBF supera o desempenho do kNN-CB 

para quaisquer valores de m e independentemente do modo de coleta do perfil (n.s. 1%). 

Outro resultado que diverge em relação àquele obtido segundo o critério half-life utility é o 

fato da precisão do kNN-CF ser levemente superior ou equivalente aos demais métodos 

quando há pouca informação no perfil do usuário (m=5). Isso mostra que o kNN-CF é tão 

preciso para classificar um item como relevante (notas 4 e 5) ou não (notas 1, 2 e 3), quanto 

os métodos SMCF e HMBF. O mesmo não se pode dizer para o critério half-life utility, diante 

de pouca informação sobre o usuário (m=5). Mas por que isso acontece? 

O fato de um método ser um bom classificador não implica que ele é eficaz para gerar listas 

personalizadas, uma vez que correspondem a tarefas diferentes. Para se avaliar a qualidade 

de um classificador é necessário avaliar não só sua precisão, mas também sua capacidade 

de cobertura, conforme vimos no capítulo anterior. Não adianta termos um classificador que 

é bastante preciso, mas cuja precisão é restrita a poucos itens do repositório (baixa 

cobertura). Da mesma forma, de nada adianta um classificador capaz de recomendar 

inúmeros itens (alta cobertura), mas deste universo muito pouco é realmente relevante 

(baixa precisão). 

Pelos gráficos da figura 27 observamos maior capacidade de cobertura do método kNN-CB 

em relação aos demais. Comparando seu desempenho em cobertura com seu desempenho 

em precisão, verificamos grande divergência. Isso implica que o método kNN-CB possui 

melhor capacidade de cobertura mas menor precisão. A métrica que procura avaliar 

conjuntamente a precisão e a cobertura de um classificador é a f-measure, cujos resultados 

são plotados nos gráficos da figura 31. 
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Figura 27 - Gráficos dos resultados de desempenho da métrica cobertura para o Cenário 1 e 

para comunidade de usuários com 30 indivíduos (d=small). 

A primeira observação que fazemos refere-se ao desempenho do método kNN-CB. Pelos 

gráficos da figura 31 verificamos que há duas situações em que este método se torna um 

classificador superior aos demais, sendo o perfil construído aleatoriamente: m∈{5,10}. Isso 

decorre da alta cobertura e baixo desvio padrão que se observam para este método nestas 

circunstâncias. Em todas as outras situações os resultados obtidos segundo f-measure 

convergem para os resultados obtidos segundo half-life utility. Considerando a métrica f-

measure, temos que em 17 das 24 vezes possíveis os métodos SMCF e HMBF foram 

superiores aos métodos kNN-CF e kNN-CB, e em 100% das vezes os métodos SMCF e 

HMBF foram superiores ao método CMBF. Esta afirmativa é consolidada através do teste de 

hipóteses com 9 graus de liberdade a um nível de significância de 1%. 
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Figura 28 - Gráficos dos resultados de desempenho da métrica f-measure para o Cenário 1 e 

para comunidade de usuários com 30 indivíduos (d=small).  

Na figura 29 são apresentadas as proporções de vitórias de cada método, segundo os 

critérios analisados neste primeiro cenário, em forma de gráficos de pizza. As vitórias são 

obtidas sempre que os valores estatísticos são superiores ao valor de referência para 9 

graus de liberdade e nível de significância de 1% para um teste unilateral (t9;0,99=2,821). 

Os gráficos da figura 29 ilustram de forma bastante transparente e objetiva o que já 

dissemos anteriormente. Os métodos SMCF e HMBF são superiores aos demais em mais 

de 50% das situações possíveis, tanto para a tarefa Find Good Items (métrica half-life utility) 

quanto para a tarefa Classificar Item (métrica f-measure), em se tratando de repositórios 

com pequenas quantidades de usuários. 
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Figura 29 – Gráficos de pizza que apresentam a proporção de vitórias de cada método 

segundo cada critério de análise para um repositório com 30 usuários (d=small). A vitória se 

dá quando o valor de t-value atingido é superior a t9;0,99=2,821. 

66 .. 33 .. 11 .. 22 ..   RR EE PP OO SS II TT ÓÓ RR II OO   CC OO MM   11 00 00   UU SS UU ÁÁ RR II OO SS   

(( DD == RR EE GG UU LL AA RR ))   

Nossas análises passam agora a ter como alvo o repositório com uma quantidade de 

usuários igual a 100 (d=regular). Neste novo contexto, praticamente todos os resultados 

apresentados anteriormente se mantêm. Um ponto de divergência ocorre quando o número 

de itens no perfil do usuário é igual a 5 e tal perfil é construído de forma estratificada. Neste 

caso, o método kNN-CF possui um desempenho mais próximo dos métodos de filtragem 

baseada em conteúdo, o que não se configurou para d=small. 

A explicação para este comportamento é natural. Basta notarmos que quando d=regular 

temos uma comunidade de usuários com 100 indivíduos, o que aumenta em muito as 

chances de se obter melhores vizinhos para um usuário alvo. Com isso, o kNN-CF alcança 
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uma qualidade maior da lista de recomendações (gráficos da figura 30), bem como aumenta 

sua capacidade de classificação (gráficos da figura 31). 
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Figura 30 - Gráficos dos resultados de desempenho da métrica half-life utility para o Cenário 1 

e para comunidade de usuários com 100 indivíduos (d=regular). 

A figura 30 apresenta os gráficos de desempenho segundo a métrica half-life utility para um 

banco de dados com 100 indivíduos (d=regular). Outra diferença observada neste contexto 

(d=regular) em relação ao anterior (d=small), é que os desvios-padrões obtidos neste último 

caso (d=regular) são significativamente menores. A razão para isso é novamente o aumento 

da quantidade de indivíduos no repositório, tornando o segundo experimento menos 

sensível ao efeito da média. 
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Figura 31 - Gráficos dos resultados de desempenho da métrica f-measure para o Cenário 1 e 

para comunidade de usuários com 100 indivíduos (d=regular). 

Conforme descrito anteriormente, se compararmos os gráficos da figura 28 com os gráficos 

da figura 31 veremos resultados muito parecidos, indicando que o desempenho dos 

métodos em análise pouco varia no quesito classificação quando aumentamos o número de 

usuários no repositório. Por esta razão suprimimos os gráficos referentes às métricas 

precisão e cobertura, uma vez que tal informação está disponível em forma tabular no 

apêndice A. 

Novamente apresentamos as proporções de vitórias de cada método, segundo os critérios 

analisados neste primeiro cenário, só que desta vez considerando d=regular (figura 32). 

Como anteriormente, os métodos SMCF e HMBF são superiores aos demais em mais de 

50% das situações possíveis para a tarefa Find Good Items (métrica half-life utility).  



C AP Í T U L O  6  -  E X P E R I M E N TO S  E  R E S U L T ADO S  

 153

No entanto, houve uma redução nas vitórias obtidas pelos métodos SMCF e HMBF em 

detrimento do aumento de vitórias para o método kNN-CF. A explicação para isso decorre 

da maior possibilidade de escolhas de vizinhos que o kNN-CF passa a ter na medida que 

mais usuários estão presentes no repositório. Por outro lado, este fator não foi suficiente 

para aumentar o número de vitórias em precisão nas classificações do kNN-CF. Isto porque 

os métodos SMCF e HMBF também se beneficiaram com a maior quantidade de usuários 

no repositório. 
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Figura 32 – Gráficos de pizza que apresentam a proporção de vitórias de cada método 

segundo cada critério de análise para um repositório com 100 usuários (d=regular). A vitória 

se dá quando o valor de t-value atingido é superior a t9;0,99=2,821. 

66 .. 33 .. 11 .. 33 ..   RR EE PP OO SS II TT ÓÓ RR II OO   CC OO MM   55 00 00   UU SS UU ÁÁ RR II OO SS   

(( DD == LL AA RR GG EE ))   

Neste momento passamos a analisar não só os resultados obtidos para o repositório com 

muitos usuários, mas também passamos a comparar tais resultados com aqueles obtidos 
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quando d=small e d=regular. Para isso, apresentamos na figura 33 os gráficos de 

desempenho relativos à métrica half-life utility para d=large. 
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Figura 33 - Gráficos dos resultados de desempenho da métrica half-life utility para o Cenário 1 

e para comunidade de usuários com 500 indivíduos (d=large). 

De uma forma geral os resultados segundo à métrica half-life utility para d=regular se 

mantêm quando d=large. Em comparação com os resultados obtidos para repositórios com 

menor quantidade de usuários, verifica-se uma diminuição significativa na diferença entre o 

kNN-CF e os métodos SMCF e HMBF. Isso demonstra que o método kNN-CF requer muito 

mais usuários para escolher os k usuários que melhor representam sua vizinhança e, a 

partir daí, gerar boas recomendações. Ou seja, os métodos simbólicos colaborativos (social 

e híbrido) são capazes de gerar as melhores listas de recomendações com bem menos 

usuários candidatos a vizinhos. 
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Figura 34 - Gráficos dos resultados de desempenho da métrica f-measure para o Cenário 1 e 

para comunidade de usuários com 500 indivíduos (d=large). 

Analisando os gráficos da figura 34 em comparação com aqueles da figura 31 (d=regular) e 

da figura 28 (d=small) verificamos novamente resultados muito próximos. O que podemos 

perceber é que com o aumento de usuários no repositório, os métodos baseados em 

vizinhança de usuários diminuem sua distância para o método kNN-CB, no contexto de um 

perfil formado aleatoriamente com 5 ou 10 itens. Nos demais contextos, os métodos SMCF, 

HMBF e kNN-CF demonstram sua maior capacidade de classificação em relação aos 

métodos de filtragem por conteúdo. 

Lembramos que não podemos afirmar que o processo de coleta estratificada do perfil 

aprimora o desempenho dos métodos colaborativos, pois como dito anteriormente, o 

conjunto de testes também é estratificado na metodologia de validação cruzada invertida 
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com k-fold adotada neste primeiro cenário. Esta análise ficará, portanto para o próximo 

cenário de testes. Antes de passarmos a ele, apresentamos na figura 35 as proporções de 

vitórias de cada método considerando um repositório com 500 usuários (d=large). 

Novamente, os métodos SMCF e HMBF são superiores aos demais em mais de 50% das 

situações possíveis para a tarefa Find Good Items (métrica half-life utility). Adicionalmente, 

verificamos que o método HMBF produz as melhores listas de recomendação em quase 

40% das vezes quando se trata de um repositório com grande quantidade de usuários. 

Comparativo Half-life Utility (d=large)

3%
25%

37%

23%

2%

10%

 

Comparativo f-measure (d=large)

0% 18%

23%

27%

20%

12%

 

Comparativo precisão  (d=large)

10%

36%

32%

20%

0%

2%

 

Comparativo cobertura  (d=large)0%

5%

15%

27%40%

13%

 

CMBF SMCF HMBF kNN-CF kNN-CB empate
 

Figura 35 – Gráficos de pizza que apresentam a proporção de vitórias de cada método 

segundo cada critério de análise para um repositório com 500 usuários (d=large). A vitória se 

dá quando o valor de t-value atingido é superior a t9;0,99=2,821. 

Por outro lado, muitos dos empates verificados no contexto anterior para a métrica 

cobertura, passaram a computar positivamente para o método kNN-CF quando foram 

incorporados mais usuários ao repositório. Devido ao aumento de precisão dos métodos 

SMCF e HMBF, os resultados para métrica f-measure não sofreram grandes mudanças. A 

explicação para isso decorre da mesma premissa que foi colocada anteriormente: à medida 
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que mais usuários estão presentes no repositório, os métodos kNN-CF, SMCF e HMBF 

passam a ter mais opções de vizinhos para escolher. 

Na próxima seção serão discutidos os resultados obtidos para os experimentos realizados 

no âmbito do cenário 2. Observaremos que grande parte das constatações descritas nesta 

seção para o primeiro cenário de testes, também serão válidas para o segundo cenário de 

testes. De fato, isso só vem a fortalecer nossa tese, mostrando coerência e consistência nos 

resultados apresentados neste trabalho, visto que a grande mudança do cenário 1 para o 

cenário 2 é a metodologia de testes estatísticos adotada. 

66 .. 33 .. 22 ..   CC EE NN ÁÁ RR II OO   22   

Sejam cd
i

,µ , cd
i

,σ , cd
iR ,  e cd

is , , respectivamente, a média, o desvio padrão, a média 

amostral e o desvio padrão amostral das variáveis aleatórias cd
iR , , onde d ∈ {small, regular, 

large}, i = {1,...,10} e c ∈ {half-life utility, precisão, cobertura, f-measure, velocidade de resposta}.  

A velocidade de resposta corresponde ao tempo em milissegundos gasto por um método de 

recomendação para geração da lista personalizada de um usuário qualquer, ou seja, é o 

tempo gasto pelo método para se ordenar os itens do conjunto de teste de um usuário com 

base nas preferências deste usuário, que por sua vez estão representadas pelos itens 

incorporados ao conjunto de treinamento do usuário em questão. 

No apêndice B são mostrados os resultados obtidos para a média amostral cd
iR ,  e para o 

desvio padrão amostral cd
is , , considerando ainda os valores de |TSu| como 5, 10 e 25. Para 

observar tais valores consulte a tabela 38 para a métrica half-life utility, a tabela 40 para a 

métrica precisão, a tabela 42 para a métrica cobertura, a tabela 44 para a métrica f-measure 

e a tabela 46 para a velocidade de resposta. 

Conforme especificado na seção 6.2.2, realizamos testes de hipóteses pareados, 

paramétricos e unilaterais seguindo a metodologia holdout para comparar o desempenho 

dos métodos considerando a relevância estatística dos resultados obtidos para cada um dos 

critérios de avaliação adotados. Assim, para cada tamanho de base de dados d ∈ {small, 

regular, large} e critério de avaliação c ∈ {half-life utility, precisão, cobertura, f-measure, 

velocidade de resposta}, definimos os seguintes testes: 
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• A hipótese nula cd
b

cd
a

cd baH ,,,
0 :),( µµ ≤  contra a hipótese alternativa 

cd
b

cd
a

cd baH ,,,
1 :),( µµ > , onde a tupla (a,b) ∈ {(1,2);(1,3);(1,4);(1,5);(2,3);(2,4);(2,5); 

(3,4);(3,5);(4,5)}. 

• A hipótese nula cd
b

cd
a

cd baH ,,,
0 :)',( µµ ≤  contra a hipótese alternativa 

cd
b

cd
a

cd baH ,,,
1 :)',( µµ > , onde a tupla (a,b) ∈ {(6,7);(6,8);(6,9);(6,10);(7,8);(7,9);(7,10); 

(8,9);(8,10);(9,10)}. 

Dado que os testes são pareados e paramétricos, conforme apresentamos na tabela 26, as 

variáveis aleatórias em ambos os testes seguem a distribuição t de Student. Adicionalmente, 

consideramos uma distribuição com 29 graus de liberdade, visto que foram observados 30 

valores distintos para cada variável.  

No apêndice B são reportados ),(,
1 baZ cd  e ),(,

2 baZ cd , que são, respectivamente, as 

estatísticas que foram observadas para os testes cujas hipóteses nulas são ),(,
0 baH cd  e 

)',(,
0 baH cd . Para observar tais valores, consulte a tabela 39 para c = half-life utility, a tabela 

41 para c = precisão, a tabela 43 para c = cobertura, a tabela 45 para c = f-measure e a tabela 

47 para c = velocidade de resposta. As células em negrito nestas tabelas correspondem às 

situações em que a hipótese nula é rejeitada, a um nível de significância de 1% com 29 

graus de liberdade (t29;0,99 = 2,462). 

Com base nos índices e valores estatísticos apresentados no apêndice B podemos realizar 

as análises do cenário 2. Para isso é necessário fixar os parâmetros d, |TSu| e a forma de 

construção do perfil do usuário (aleatória ou estratificada). A fim de organizarmos o restante 

desta seção, apresentaremos os resultados e suas respectivas análises em três etapas, 

cada qual correspondendo a um possível valor do parâmetro d. Ao final da seção 

comentaremos também os resultados relativos à velocidade de resposta. 

66 .. 33 .. 22 .. 11 ..   RR EE PP OO SS II TT ÓÓ RR II OO   CC OO MM   33 00   UU SS UU ÁÁ RR II OO SS   

(( DD == SS MM AA LL LL ))   

O primeiro resultado procede de uma base de dados com poucos usuários (d=small). Assim 

como verificamos no primeiro cenário, temos aqui que os métodos SMCF e HMBF provêem 

melhores listas de recomendações do que os demais na maioria das vezes (observe nos 

gráficos apresentados na figura 36).  
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Figura 36 - Gráficos dos resultados de desempenho da métrica half-life utility para o Cenário 2 

e para comunidade de usuários com 30 indivíduos (d=small). 

De fato, observamos agora uma equivalência entre os métodos SMCF, HMBF e kNN-CF 

quando o número de itens no perfil do usuário é igual a 25 e tal perfil é construído de forma 

aleatória. Ou seja, quando o perfil é construído de forma estratificada verificamos a 

superioridade dos métodos SMCF e HMBF sobre os demais independentemente da 

quantidade de itens no perfil (5, 10 ou 25). Observe que este resultado não foi observado no 

primeiro cenário de testes. 

Para entendermos por que parte dos resultados se alteraram do cenário 1 para este novo 

cenário, basta lembrarmos que o conjunto de testes formado na metodologia de validação 

cruzada invertida com k-fold é significativamente maior do que o conjunto de testes formado 

na metodologia holdout. Por exemplo, para m=25, o conjunto de testes do usuário na 
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metodologia validação cruzada invertida com k-fold é igual a 9 vezes 25, ou seja, 225. Já na 

metodologia holdout o tamanho do conjunto de testes é definido a priori com o valor fixo de 

50 itens, independentemente do valor de m. Adicionalmente, na metodologia holdout o 

conjunto de testes é construído sempre de forma aleatória, enquanto na metodologia usada 

no primeiro cenário tínhamos um conjunto de testes estratificado quando o perfil do usuário 

também o era. 

O que descrevemos no parágrafo anterior explica porque os métodos de filtragem baseada 

em conteúdo (CMBF e kNN-CB) não diminuem de forma significativa o valor do half-life 

utility quando o perfil do usuário aumenta de tamanho, fato este que verificamos no primeiro 

cenário. Observe que no cenário 1, quando m=25, os métodos precisam mostrar sua 

capacidade de ordenar 225 itens, enquanto que no cenário 2 os métodos precisam mostrar 

sua capacidade de ordenar apenas 50 itens. Ou seja, no segundo cenário o tamanho do 

problema foi diminuído. 

Tomando como base a justificativa dada no parágrafo anterior, constatamos que os métodos 

baseados em vizinhança (SMCF, HMBF e kNN-CF) se mostram mais eficazes em sistemas 

com grande quantidade de itens no repositório, não só pela superioridade evidente que 

estes mantêm em relação aos métodos de filtragem baseada em conteúdo, mas também 

pela qualidade de resposta para a tarefa Find Good Items independer do tamanho da lista 

de itens a ser apresentada ao usuário. Ou seja, os quantitativos alcançados pelos métodos 

SMCF, HMBF e kNN-CF no cenário 2 (conjunto de testes formado sempre por 50 itens) são 

bastante próximos aos valores alcançados no cenário 1 (conjunto de testes formado por 45, 

90 ou 225 itens). 

Comparando os dois primeiros gráficos da figura 36 com os correspondentes gráficos da 

figura 25 (cenário 1), podemos observar uma diferença significativa na relação entre o 

desempenho do método kNN-CF quanto aos demais. Quando se tem pouca informação no 

perfil do usuário (m=5) e este é estratificado, no cenário 1 o método kNN-CF é inferior 

inclusive aos métodos de filtragem baseada em conteúdo, enquanto no cenário atual isto 

não é procede. A explicação para esta diferença de resultados de um cenário para o outro 

decorre do conjunto de testes também ser estratificado no primeiro cenário. 

Vejamos agora o desempenho dos métodos quanto à tarefa Classificar Item. Para isso, 

plotamos na figura 37 o desempenho dos métodos segundo a métrica precisão. 
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Figura 37 - Gráficos dos resultados de desempenho da métrica precisão para o Cenário 2 e 

para comunidade de usuários com 30 indivíduos (d=small). 

Assim como no cenário 1, volta a nos chama atenção neste segundo cenário o desempenho 

obtido pelo método CMBF, sobretudo quando comparamos tal desempenho com aquele 

apresentado segundo o critério half-life utility. De acordo com o novo critério, verificamos no 

cenário 1 que o método CMBF aproximava-se bastante do desempenho dos métodos 

SMCF, HMBF e kNN-CF. Já no cenário 2, quando o perfil é construído de forma 

estratificada, o CMBF torna-se mais preciso que os demais métodos independentemente do 

tamanho do perfil. É possível que este resultado não se verificou desde o cenário 1 devido 

ao processo de estratificação do conjunto de testes, por diversas vezes já comentado. 

Ainda com relação ao método CMBF, observa-se novamente neste cenário que ele supera o 

desempenho do kNN-CB para quaisquer valores de m e independentemente do modo de 
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coleta do perfil (n.s. 1%). Outro resultado que torna a se repetir neste segundo cenário e que 

diverge em relação àquele obtido para o critério half-life utility é o fato do kNN-CF alcançar 

precisão bastante próxima dos métodos SMCF e HMBF.  

Novamente registramos que para se avaliar a qualidade de um classificador é necessário 

avaliar não só sua precisão, mas também sua capacidade de cobertura. Não adianta termos 

um classificador que é bastante preciso, mas cuja precisão é restrita a poucos itens do 

repositório (baixa cobertura). Da mesma forma, de nada adianta um classificador capaz de 

recomendar inúmeros itens (alta cobertura), mas deste universo muito pouco é realmente 

relevante (baixa precisão). Isso fica claro ao observarmos o desempenho dos métodos de 

acordo com a métrica f-measure, que combina precisão e cobertura em uma só medida. 
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Figura 38 - Gráficos dos resultados de desempenho da métrica f-measure para o Cenário 2 e 

para comunidade de usuários com 30 indivíduos (d=small). 
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A primeira observação que fazemos refere-se ao desempenho do método kNN-CB. Pelos 

gráficos da figura 31 (cenário 1) verificamos que havia duas situações em que este método 

se tornava um classificador superior aos demais. Em ambas as situações o perfil era 

construído aleatoriamente, onde m∈{5,10}. A diferença para o resultado atual, exposto na 

figura 38, é que o método kNN-CB também é superior aos demais quando m=25 e o perfil é 

aleatório com relação a distribuição de classes. Ora, a razão para isso decorre do menor 

volume de itens no conjunto de testes no cenário 2, que é apenas 50 itens enquanto no 

cenário 1 tínhamos 225. Com isso, o kNN-CB supera em muito a cobertura dos demais 

métodos, conforme observamos nos gráficos da figura 39. 
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Figura 39 - Gráficos dos resultados de desempenho da métrica cobertura para o Cenário 2 e 

para comunidade de usuários com 30 indivíduos (d=small).  

Os gráficos da figura 39 também revelam outro comportamento importante com relação a 

cobertura: quando o perfil é construído de forma estratificada o desempenho dos métodos 
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de filtragem baseada em conteúdo diminui consideravelmente em relação ao desempenho 

que se observa quando o perfil é aleatório. Este comportamento influência fortemente o 

resultado que obtivemos para a métrica f-measure. Observe na figura 38, por exemplo, o 

baixo desempenho do método CMBF em relação aos demais quando o perfil é estratificado. 

Assim como fizemos no cenário 1, apresentaremos em forma de gráficos de pizza as 

proporções de vitórias de cada método, segundo os critérios analisados neste segundo 

cenário (exceto velocidade de resposta). No entanto, para este segundo cenário as vitórias 

são obtidas sempre que os valores estatísticos são superiores ao valor de referência para 

29 graus de liberdade e nível de significância de 1% para um teste unilateral, ou seja, 

t29;0,99=2,462). 
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Figura 40 – Gráficos de pizza que apresentam a proporção de vitórias de cada método 

segundo cada critério de análise para um repositório com 30 usuários (d=small). A vitória se 

dá quando o valor de t-value atingido é superior a t29;0,99=2,462. 
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Assim como verificado no cenário 1, os gráficos da figura 40 revelam que os métodos SMCF 

e HMBF são superiores aos demais em mais de 50% das situações possíveis, tanto para a 

tarefa Find Good Items (métrica half-life utility) quanto para a tarefa Classificar Item (métrica 

f-measure), em se tratando de repositórios com pequenas quantidades de usuários. 

66 .. 33 .. 22 .. 22 ..   RR EE PP OO SS II TT ÓÓ RR II OO   CC OO MM   11 00 00   UU SS UU ÁÁ RR II OO SS   

(( DD == RR EE GG UU LL AA RR ))   

Nossas análises passam agora a ter como alvo o repositório com uma quantidade de 

usuários igual a 100 (d=regular). Neste novo contexto, os métodos SMCF e HMBF 

apresentam novamente melhor desempenho quanto à métrica half-life utility (figura 41). 

Lembramos que este resultado também foi verificado no cenário 1 (figura 30), quando 

adotada a metodologia de validação cruzada invertida com k-fold.  

Outro fato observado no cenário 1 e que se repete com o uso da metodologia holdout é a 

menor distância entre o desempenho do kNN-CF e os desempenhos dos métodos SMCF e 

HMBF, comparada à distância existente entre eles quando d=small. Novamente, a razão 

disto é a maior diversidade de usuários para escolha dos vizinhos mais próximas que o 

kNN-CF realiza. Embora o SMCF e o HMBF sejam baseados no cálculo de vizinhos mais 

próximos, o impacto no desempenho destes métodos, causado pelo aumento da quantidade 

de usuários no repositório, foi menor do que o impacto observado no kNN-CF, uma vez que 

o desempenho do SMCF e HMBF já atingia níveis bastante altos para d=small.  

Na figura 42 estão plotados os gráficos de desempenho dos métodos em análise segundo o 

critério f-measure para um repositório com 100 usuários (d=regular). Se compararmos os 

gráficos da figura 38 com os gráficos da figura 42, veremos resultados muito parecidos, 

indicando que o desempenho dos métodos em análise pouco varia no quesito classificação 

quando aumentamos o número de usuários no repositório. Por esta razão suprimimos os 

gráficos referentes às métricas precisão e cobertura, uma vez que tal informação está 

disponível em forma tabular no apêndice B. 
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Figura 41 - Gráficos dos resultados de desempenho da métrica half-life utility para o Cenário 2 

e para comunidade de usuários com 100 indivíduos (d=regular). 

A diferença entre os resultados obtidos pelos métodos para d=regular e os resultados 

apresentados pelos métodos quando d=small está na relação do desvio padrão. O desvio 

padrão é menor para d=regular devido à presença de uma quantidade maior de indivíduos 

no repositório, tornando o experimento menos sensível ao conjunto de dados de cada 

usuário. Por outro lado, a distância no desempenho do método CMBF em relação aos 

demais ficou ainda maior. A justificativa para isso é que para d=small, tínhamos um alto 

desvio-padrão, o que refletia em um resultado instável. Agora, para d=regular, temos a 

confirmação da baixa cobertura que o CMBF alcança e. Aliado a isso, verifica-se uma queda 

na precisão do CMBF, que ocasiona conjuntamente com a baixa cobertura, o pior 

desempenho do critério f-measure. 
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Figura 42 - Gráficos dos resultados de desempenho da métrica f-measure para o Cenário 2 e 

para comunidade de usuários com 100 indivíduos (d=regular). 

Novamente apresentamos as proporções de vitórias de cada método, segundo os critérios 

analisados neste segundo cenário, só que desta vez considerando d=regular (figura 43). 

Como anteriormente, os métodos SMCF e HMBF são superiores aos demais em mais de 

50% das situações possíveis para a tarefa Find Good Items (métrica half-life utility). 

No entanto, assim como no primeiro cenário houve uma redução nas vitórias obtidas pelos 

métodos SMCF e HMBF em detrimento do aumento de vitórias para o método kNN-CF. A 

explicação para isso decorre da maior possibilidade de escolhas de vizinhos que o kNN-CF 

passa a ter na medida que mais usuários estão presentes no repositório. Com isso, 

percebemos um aumento de 20 pontos percentuais na quantidade de vitórias do critério 

cobertura para o método kNN-CF. 
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Por outro lado, como dissemos anteriormente, o aumento de usuários no repositório permite 

que sejam escolhidos melhores vizinhos nos métodos SMCF e HMBF. A conseqüência 

disso é que boa parte das situações de empate para d=small passaram a ser computadas 

positivamente para o SMCF e o HMBF neste novo contexto (d=regular), de forma que 

ambos os métodos são os mais precisos em metade das situações possíveis, enquanto que 

o CMBF continua com 25% e o kNN-CF com 15%. 
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Figura 43 – Gráficos de pizza que apresentam a proporção de vitórias de cada método 

segundo cada critério de análise para um repositório com 100 usuários (d=regular). A vitória 

se dá quando o valor de t-value atingido é superior a t29;0,99=2,462. 

66 .. 33 .. 22 .. 33 ..   RR EE PP OO SS II TT ÓÓ RR II OO   CC OO MM   55 00 00   UU SS UU ÁÁ RR II OO SS   

(( DD == LL AA RR GG EE ))   

Neste momento passamos a analisar os resultados obtidos para o repositório com muitos 

usuários, comparando tais resultados com aqueles obtidos para d=small e d=regular. 
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Primeiramente, apresentamos os gráficos de desempenho relativos à métrica half-life utility 

(figura 44). 
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Figura 44 - Gráficos dos resultados de desempenho da métrica half-life utility para o Cenário 2 

e para comunidade de usuários com 500 indivíduos (d=large). 

Assim como no primeiro cenário de testes, os resultados segundo à métrica half-life utility 

para d=regular se mantêm quando d=large. Neste último caso observamos uma diminuição 

significativa na diferença entre o kNN-CF e os métodos SMCF e HMBF. Para d=large, o 

kNN-CF apresenta melhores recomendações em relação aos demais métodos nas 

situações em que há mais itens no perfil do usuário (acima de 10). Quando d=regular isso só 

era verdade para o perfil do usuário com 25 itens.  

Isso demonstra que o método kNN-CF requer muito mais usuários para escolher os k 

usuários que melhor representam sua vizinhança e, a partir daí, tornar-se superior, ou 
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requer mais informação no perfil do usuário para sobressair. De fato, os métodos simbólicos 

colaborativos (social e híbrido) são capazes de gerar as melhores listas de recomendações 

com menos usuários candidatos a vizinhos e com menos informações sobre o usuário. Isto 

porque tais métodos incorporam no perfil do usuário informações mais ricas.  

No entanto, não basta incorporar no perfil informações mais ricas se não utilizarmos a 

abordagem de filtragem de informação apropriada. Pelas análises que fizemos até então 

verificamos que o paradigma de filtragem colaborativa supera o paradigma de filtragem 

baseada em conteúdo para tarefa Find Good Items, segundo a métrica half-life utility, na 

maioria das situações exploradas em nossos experimentos. Vejamos neste último cenário o 

desempenho dos métodos quanto à classificação dos itens de acordo com a métrica f-

measure plotada nos gráficos da figura 45. 
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Figura 45 - Gráficos dos resultados de desempenho da métrica f-measure para o Cenário 2 e 

para comunidade de usuários com 500 indivíduos (d=large). 

Percebemos a partir dos gráficos da Figura 45 em comparação com os gráficos da Figura 42 

que com o aumento de usuários no repositório, os métodos baseados em vizinhança de 

usuários diminuem sua distância para o método kNN-CB, no contexto de um perfil formado 

aleatoriamente. Por outro lado, quando o perfil do usuário é construído de forma 

estratificada, os métodos SMCF, HMBF e kNN-CF demonstram sua maior capacidade de 

classificação em relação aos métodos de filtragem por conteúdo. 

No cenário 1 também tínhamos observado esta divergência de desempenho quando 

mudada a forma de construção do perfil. Naquela ocasião não podíamos afirmar que o 

processo de coleta estratificada aprimorava o desempenho dos métodos colaborativos, pois 

o conjunto de testes também era estratificado, devido às propriedades da metodologia de 

validação cruzada invertida com k-fold. Todavia, no cenário 2, cuja metodologia de testes é 

a holdout, podemos afirmar que a forma como o perfil é coletado influi sobremaneira na 

definição de que técnica de filtragem de informação escolher para a tarefa de classificar um 

item como relevante ou não para um usuário alvo.  

Para concluirmos as análises para d=large, apresentamos na figura 46 as proporções de 

vitórias de cada método considerando o repositório com 500 usuários (d=large). Novamente, 

os métodos SMCF e HMBF são superiores aos demais em mais de 50% das situações 

possíveis para a tarefa Find Good Items (métrica half-life utility). Conforme esperado 

observamos um aumento no número de vitórias do método kNN-CF, derivadas de empates 

obtidos quando d=regular. 

Adicionalmente, alguns empates verificados no contexto anterior para a métrica cobertura, 

passaram a computar positivamente para o método kNN-CF, devido a presença de mais 

usuários no repositório. Com isso, observamos também um aumento significativo no 

percentual de vitórias para o método kNN-CF. 

Com relação a precisão, verificamos um volume maior de vitórias para o método SMCF, em 

detrimento de reduções nas situações de empate e nas vitórias do método HMBF quando 

d=regular.  Este resultado é de extrema importância, pois indica que o método SMCF, cujas 

fórmulas são simplórias, pode levar a classificações mais precisas do que métodos de 

natureza mais complexa. Outra derivação a partir deste resultado é que a combinação dos 
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métodos HMBF e SMCF criando uma nova técnica híbrida pode levar a resultados bastante 

interessantes. 
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Figura 46 – Gráficos de pizza que apresentam a proporção de vitórias de cada método 

segundo cada critério de análise para um repositório com 500 usuários (d=large). A vitória se 

dá quando o valor de t-value atingido é superior a t29;0,99=2,462. 

66 .. 33 .. 22 .. 44 ..   VV EE LL OO CC II DD AA DD EE   DD EE   RR EE SS PP OO SS TT AA   

Considere os valores em milissegundos obtidos na tabela 46 (apêndice B) correspondentes 

ao tempo de resposta do método de recomendação para gerar uma lista personalizada para 

um usuário qualquer da comunidade. Note que os valores maiores da tabela 46 

correspondem aos piores desempenhos para o critério velocidade de resposta, ou seja, alto 

tempo de processamento. Com base nisso e nos valores estatísticos registrados na tabela 

47, fazemos as seguintes considerações relacionadas ao critério velocidade de resposta: 

1. O método kNN-CF atinge a melhor velocidade de resposta (menor tempo de 

processamento), independentemente do número de itens no perfil do usuário (TS), 
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do tamanho do banco de dados (d) e da abordagem de construção do perfil do 

usuário (aleatória ou estratificada). A razão disso é que os métodos concorrentes 

baseiam-se em perfis de usuários com maior riqueza de informação. Assim, as 

funções adotadas para medir a similaridade entre usuário e/ou itens tornam-se mais 

complexas, consumindo maior tempo de processamento. 

2. Os métodos kNN-CB, CMBF e HMBF atingem sempre o pior desempenho em 

velocidade. Devido à invariância dos métodos CMBF e kNN-CB ao número de 

usuários do banco de dados, e o contrário para o método HMBF, verificamos que 

este último torna-se mais lento a medida que são incorporados mais usuários no 

banco de dados. Ou seja, o tempo gasto pelo HMBF para se medir a semelhança 

entre usuários candidatos a vizinhos de um usuário alvo passa a ser superior ao 

tempo gasto pelo CMBF para se medir a similaridade do perfil do usuário alvo com 

os itens do repositório candidatos à recomendação. 

3. O método kNN-CB, por sua vez, possui um tempo de resposta mais lento do que o 

CMBF, independentemente do contexto. O método CMBF é mais eficiente do que o 

kNN-CB porque no CMBF os itens avaliados pelo usuário são agregados em um dos 

sub-perfis simbólicos do usuário através do processo de generalização. Desta forma, 

enquanto que no kNN-CB cada item candidato a recomendação precisa ser 

comparado com cada item do perfil do usuário, no CMBF cada item do repositório 

precisa ser comparado com cada um dos sub-perfis simbólicos do usuário. Por esta 

razão verificamos também um aumento na distância entre os tempos de ambos os 

métodos à medida que cresce a quantidade de itens no perfil do usuário.  

4. Baseado nos resultados anteriores, nós constatamos que o SMCF possui o melhor 

desempenho se comparado às outras abordagens suportadas pelas estruturas de 

dados simbólicos. De fato, os métodos SMCF e kNN-CF produzem listas de 

recomendação em pouco menos de 0,2 segundo. Embora observemos através da 

tabela 47 que eles são estatisticamente diferentes, a velocidade de resposta do 

SMCF é satisfatória em um Sistema de Recomendação real. 

5. O baixo desempenho do HMBF com relação ao tempo de resposta inibe o seu uso 

em sistemas reais. Todavia, há uma maneira de melhorar a velocidade deste 

método. Para isso, basta mantermos em memória a matriz de similaridade dos 

usuários do sistema. Além disso, com base nos resultados obtidos no tocante a 

qualidade das recomendações geradas pelo método HMBF, é suficiente manter em 
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memória a similaridade do usuário alvo com apenas outros 100 usuários, mesmo 

sendo maior o tamanho do banco de dados. 

6. Ainda como medida para melhoria do tempo de resposta do sistema, os usuários 

candidatos a vizinhos poderiam ser mantidos em memória com o objetivo de 

minimizar também o tempo de atualização da matriz de similaridade. Finalmente, 

algumas regras poderiam ser definidas a fim de se evitar a atualização da matriz de 

similaridade sempre que um usuário que pertença a ela mude o seu perfil. Com 

estas ações, o método HMBF chegará a um tempo de resposta muito próximo ao 

obtido pelo método kNN-CF. Outra técnica que pode ser adotada para melhoria do 

tempo de resposta é distribuir o processamento em diversas estações semelhante à 

arquitetura de grid computing usada pelo sistema de busca do Google, portanto 

testada e validada exaustivamente. 

66 .. 44 ..   CC OO NN SS II DD EE RR AA ÇÇ ÕÕ EE SS   FF II NN AA II SS   

Neste capítulo descrevemos dois cenários que embasaram a construção de dois ambientes 

de experimentação. Nestes cenários, variamos desde a quantidade de usuários na 

comunidade, até a quantidade e qualidade de informação que o sistema dispunha a cerca 

do usuário. Consideramos ainda diferentes metodologias de testes e critérios de medição de 

desempenho. 

Nesta seção faremos uma revisão dos principais resultados obtidos nos experimentos 

apresentados nas seções 6.3.1 e 6.3.2. No entanto, o objetivo agora é consolidar os 

resultados e analisá-los de forma comparativa sob os seguintes aspectos: 

1. Metodologia de Validação Cruzada com k-Fold Invertida X Metodologia Holdout; 

2. Tamanho da Comunidade de Usuários (large X regular X small); 

3. Quantidade de Itens no Perfil do Usuário (5 X 10 X 25); 

4. Abordagem de Coleta do Perfil do Usuário (aleatória X estratificada).  

Para isso serão apresentados gráficos de pizza que revelam o desempenho consolidado 

dos critérios half-life utility, f-measure, precisão e cobertura para os métodos avaliados neste 

trabalho. Cada gráfico consolida a quantidade de vitórias obtidas por cada método sob 

determinado contexto. Além disso, cada tabela agrupa gráficos relativos a um mesmo 
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contexto, de forma que possamos avaliar comparativamente o desempenho obtido pelos 

métodos sob um mesmo ponto de vista.  
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Figura 47 - Gráficos de pizza que apresentam a proporção de vitórias de cada método para 

cada cenário de testes e tamanho da comunidade de usuários, consolidando os critérios half-

life utility, f-measure, precisão e cobertura. A vitória se dá quando o valor de t-value atingido é 

superior a: t9;0,99=2,821 para o cenário 1 (coluna da esqueda) e t29;0,99=2,462 para o cenário 2 

(coluna da direita). 
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Na figura 47 são apresentados os gráficos de pizza que revelam as vitórias de cada método 

de forma a permitir uma análise comparativa dos seus desempenhos sob a ótica da 

metodologia de testes (aspecto 1) em contraponto com os possíveis tamanhos da 

comunidade de usuários (aspecto 2). Através destes gráficos, reafirmamos o que foi 

constatado nos cenários 1 e 2: 

1. Quando se trata de repositórios com menos de 100 usuários, os métodos SMCF e 

HMBF atingem o maior percentual de vitórias consolidados todos os critérios de 

análise, ou seja, esta afirmação é válida para classificação de itens e para geração 

de listas personalizadas. 

2. O volume de empates diminui com o aumento de usuários no repositório e a 

conseqüência disso é o aumento de vitórias do kNN-CF.  

Os gráficos da figura 48 são derivados da consolidação dos resultados obtidos nos cenários 

de testes 1 e 2 em um único gráfico, sob a ótica da quantidade de usuários no repositório. 

Chegamos a conclusão de que as observações anteriores continuam válidas, ou seja, 

independem da metodologia de testes adotada. 
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Figura 48 - Gráficos de pizza que apresentam a proporção de vitórias de cada método para os 

diversos tamanhos da comunidade de usuários, consolidando os critérios half-life utility, f-

measure, precisão e cobertura. A vitória se dá quando o valor de t-value atingido é superior a: 

t9;0,99=2,821 para o cenário 1 e t29;0,99=2,462 para o cenário 2. 

Na figura 49 são apresentados os gráficos de pizza que revelam as vitórias de cada método 

de forma a permitir uma análise comparativa dos seus desempenhos sob a ótica da 
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metodologia de testes (aspecto 1) em contraponto com os possíveis tamanhos de perfil do 

usuário (aspecto 3). 
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Figura 49 - Gráficos de pizza que apresentam a proporção de vitórias de cada método para 

cada cenário de testes e quantidade de itens no perfil do usuário, consolidando os critérios 

half-life utility, f-measure, precisão e cobertura. A vitória se dá quando o valor de t-value 

atingido é superior a: t9;0,99=2,821 para o cenário 1 (coluna da esqueda) e t29;0,99=2,462 para o 

cenário 2 (coluna da direita). 
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Conforme descrito ao longo deste trabalho, quanto mais informações há sobre as 

preferências do usuário, maior será a capacidade de um método de recomendação fazer o 

seu trabalho. Esta característica dos Sistemas de Recomendação fica evidente para o 

método de filtragem colaborativa baseada no kNN. Uma vez que o kNN-CF possui um perfil 

mais simples, qualquer acréscimo de informações contribui sobremaneira para melhoria do 

seu desempenho.  

É importante lembrar que a quantidade de elementos no conjunto de testes varia no cenário 

1 com o aumento do tamanho do perfil do usuário. Por esta razão, é preferível analisar a 

mudança de desempenho dos métodos com o aumento de tamanho do perfil do usuário 

pelos gráficos da coluna da direita, que correspondem ao cenário 2. Por esta mesma razão 

não apresentamos tais resultados consolidando os quantitativos de ambos os cenários de 

testes. 

Partindo da premissa anterior, verificamos pelos gráficos da coluna da direita na figura 49, 

que o kNN-CF supera a quantidade de vitórias dos demais métodos quando há muitos itens 

no perfil do usuário. Por outro lado, quando há pouca informação sobre o usuário, os 

métodos SMCF e HMBF detêm o maior número de vitórias. Note que estas constatações 

não consideram a quantidade de usuários na comunidade, que é algo que impacta de forma 

significativa o desempenho dos métodos kNN-CF, SMCF e HMBF, conforme vimos 

anteriormente.  

Vejamos agora o efeito que o modo de coleta do perfil do usuário (aspecto 4) tem sobre o 

desempenho dos métodos em cada cenário de testes (aspecto 1). Observando os gráficos 

da figura 50 verificamos uma mudança de comportamento de alguns métodos do cenário 1 

para o cenário 2. Por exemplo, enquanto no cenário 1 os métodos CMBF e kNN-CF 

diminuem seu percentual de vitórias quando passam de um perfil aleatório para um perfil 

estratificado, no cenário 2 acontece um movimento contrário. Não é simples designar uma 

razão para esta divergência de comportamento de um cenário para o outro, mas certamente 

ela está relacionada ao fato de que no primeiro cenário o conjunto de testes é estratificado 

quando o perfil do usuário também é. Observe, por exemplo, que o percentual de vitórias 

dos métodos sob análise é bastante próximo de um cenário para o outro quando o perfil é 

aleatório.  

Pelos motivos expostos anteriormente, novamente é recomendável analisar a mudança de 

desempenho dos métodos, com a mudança na metodologia de construção do perfil do 

usuário, pelos gráficos da coluna da direita, que correspondem ao cenário 2. 



SO LU ÇÕ E S  EM  P E R S ONA L I Z AÇÃO  D E  CON T E Ú DO  BAS E AD AS  EM  

C L A S S I F I C ADO R E S  S I M BÓ L I CO S  MODA I S  

 180 

Comparativo Desempenho Cenário 1 
(Perfil Aleatório)

4%
21%

23%20%

18%

14%

 

Comparativo Desempenho Cenário 2 
(Perfil Aleatório)

4% 18%

22%
20%

19%

17%

 

Comparativo Desempenho Cenário 1 
(Perfil Estratificado)

3%
23%

26%18%

13%

17%

 

Comparativo Desempenho Cenário 2 
(Perfil Estratificado)

10%

23%

27%

24%

6%

10%

 

CMBF SMCF HMBF kNN-CF kNN-CB empate
 

Figura 50 - Gráficos de pizza que apresentam a proporção de vitórias de cada método para 

cada cenário de testes e modelo de construção do perfil do usuário, consolidando os critérios 

half-life utility, f-measure, precisão e cobertura. A vitória se dá quando o valor de t-value 

atingido é superior a: t9;0,99=2,821 para o cenário 1 (coluna da esqueda) e t29;0,99=2,462 para o 

cenário 2 (coluna da direita). 

De acordo com os gráficos de desempenho do cenário 2 expostos na figura 50, podemos 

perceber que os métodos baseados na vizinhança de usuários (kNN-CF, SMCF e HMBF) se 

beneficiam quando adotado um modelo de coleta estratificada no perfil do usuário. O 

mesmo acontece com o método CMBF, cujo percentual de vitórias mais do que dobra em 

relação ao modelo de perfil aleatório. O espaço conquistado por estes métodos veio, 

sobretudo, pelo decréscimo do percentual de vitórias do método kNN-CB. Adicionalmente, 

situações em que se configuraram empates no caso de perfis construídos aleatoriamente, 

passaram a contabilizar positivamente para os métodos kNN-CF, SMCF, HMBF e CMBF. 

Para concluir este capítulo, apresentamos na figura 51 o resultado global de vitórias 

alcançado por cada método, abstraindo-nos do critério de medição da qualidade da resposta 

(half-life utility, f-measure, precisão ou cobertura), da quantidade de usuários na comunidade 
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(30, 100 ou 500 usuários), da quantidade de itens no perfil do usuário (5, 10 ou 25 itens), do 

modo de construção do perfil do usuário (aleatório ou estratificado), e da metodologia de 

testes adotada (validação cruzada invertida com k-fold ou holdout). 
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Figura 51 - Gráfico de pizza que apresenta a proporção de vitórias de cada método 

globalmente, ou seja, consolidando os resultados globais de cada cenário. 

Com base no gráfico da figura 51, bem como todos os resultados apresentados na seção 

6.3, chegamos à conclusão de que os métodos Social Modal Collaborative Filtering (SMCF) 

e Hybrid Modal Based Filtering (HMBF) são em geral superiores quanto a qualidade das 

recomendações comparados a abordagens clássicas como a filtragem colaborativa e a 

filtragem baseada em conteúdo por meio de k vizinhos mais próximos (kNN). A 

superioridade dos métodos SMCF e HMBF sobre os demais deve-se principalmente ao bom 

desempenho que ambos apresentam mesmo diante de pouca informação sobre o usuário.  
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Conforme verificamos ao longo do texto, estivemos durante o desenvolvimento deste 

trabalho explorando com o máximo de profundidade o domínio Personalização de Conteúdo. 

Adicionalmente, demos foco a um problema expressivo no domínio de personalização de 

conteúdo, que é o problema de identificar as necessidades do usuário quando se tem 

pouquíssima informação sobre o mesmo. Nesse sentido, respondemos às seguintes 

questões: 

• Como recomendar itens ao usuário com base no seu perfil? 

o Descrevemos em detalhes na seção 2.3 a tecnologia responsável pelo 

processo de recomendação de itens a um usuário, denominada de Engenho 

de Personalização. Em seguida, apresentamos na seção 2.4 um algoritmo 

para o processo de personalização de conteúdo que constitui a base para 

implementação de diferentes técnicas nos Engenhos de Personalização. Este 

algoritmo utiliza a função de utilidade (equação 1), através da qual 

formalizamos matematicamente o problema de personalização de conteúdo 

(equação 2). Finalmente, apresentamos no capítulo 3 as diversas técnicas da 

literatura para recomendação de itens com base no perfil do usuário.   

• Qual a melhor forma de se adquirir o perfil? 

o Quando definimos o perfil do usuário na seção 2.4.1, discutimos as duas 

maneiras de se adquirir informações sobre as preferências do usuário: 

implícita ou explicitamente. Embora a aquisição explícita seja a mais 

indicada, uma vez que o usuário define em termos quantitivos sua preferência 

sobre os itens do repositório, ela nem sempre é exeqüível. Desta forma, 

criamos a função de mapeamento que permite que a função de utilidade 

torne-se independente do tipo de aquisição realizada pelo sistema.  

• Que informações devem ser incorporadas ao perfil? 
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o A natureza das informações que devem ser incorporadas no perfil depende 

da técnica de recomendação adotada, conforme discutimos no capítulo 3. No 

entanto, sugerimos que o processo de aquisição pode ser realizado de forma 

estratificada, ou seja, garantindo que haja uma distribuição homogênea de 

exemplos de cada classe no perfil. Para isso, o sistema poderia solicitar ao 

usuário avaliar N exemplos para cada nível de interesse, ou então fazer uma 

seleção dos itens no perfil para garantir esta homogeneidade. No caso de 

uma aquisição implícita, o sistema poderia manter no perfil uma quantidade 

equivalente de exemplos correspondendo a cada ação praticada pelo usuário 

e que denote um nível de interesse, conforme definido pela função de 

mapeamento daquele domínio. De acordo com os resultados apresentados 

na figura 50, a aquisição do perfil de forma estratificada promove um aumento 

de desempenho da maioria dos métodos analisados. 

• Como representar o perfil do usuário e que técnicas de inteligência computacional 

existem para personalização ao nível de conteúdo? 

o Agrupamos estas duas questões por estarem fortemente relacionadas. No 

capítulo 3 apresentamos as 6 principais categorias de técnicas usadas para 

personalização de conteúdo: (1) filtragem baseada em conteúdo; (2) filtragem 

colaborativa; (3) filtragem demográfica; (4) filtragem baseada em utilidade;  

(5) filtragem baseada em conhecimento; e (6) filtragem híbrida. Para cada 

uma destas categorias, há particularidades na natureza da informação que é 

incorporada no perfil do usuário. Por exemplo, na filtragem colaborativa, a 

natureza da informação do perfil do usuário pode ser dada pela tupla 

(identificador do item; nível de interesse) que define a relação entre itens do 

repositório X nível de interesse do usuário pelo item em questão.  

o Todavia, o método de inteligência computacional que implementa a técnica 

escolhida também pode requerer novos modelos para representação do 

perfil. Por exemplo, se o método de filtragem colaborativa aplicado for do tipo 

model-based como proposto por Christakou & Stafylopatis (2005) o perfil do 

usuário é representado por um modelo neural derivado a partir do processo 

de treinamento com o algoritmo back-propagation.  

o Nesse sentido, definimos neste trabalho nossos próprios modelos de 

representação de perfil baseados em estruturas do domínio de Análise de 
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Dados Simbólicos. Adicionalmente, definimos três métodos de filtragem de 

informação, em que cada um deles segue uma técnica diferente: o método 

Content Modal Based Filtering (CMBF), apresentado na seção 4.3, realiza 

filtragem de informação baseada no conteúdo; o método Social Modal 

Collaborative Filtering (SMCF), apresentado na seção 4.4, realiza filtragem 

colaborativa; e o método Hybrid Modal Based Filtering (HMBF), 

apresentado na seção 4.5, realiza filtragem híbrida do tipo meta-nível. 

• Quais abordagens propostas na literatura para personalização de conteúdo possuem 

desempenho normalmente superior, quando se conhece pouquíssimo sobre o 

usuário? 

o Pelo levantamento do estado da arte em personalização de conteúdo que 

realizamos neste trabalho, apresentado no capítulo 3, ficou claro que são 

raros os trabalhos em que os métodos propostos são analisados no contexto 

do Problema do Novo Usuário (Burke 2002; Ricci & Werthner 2006). Neste 

sentido, não só definimos um processo de avaliação de desempenho das 

tecnologias de personalização (capítulo 5), como também aplicamos este 

processo para avaliar o desempenho dos nossos métodos em comparação 

com abordagens clássicas (capítulo 6). Uma vez que tínhamos ao menos um 

exemplo de método de cada uma das três principais categorias de 

recomendação (filtragem baseada em conteúdo; filtragem colaborativa e 

filtragem híbrida), e visto que foram realizados testes de hipóteses para dar 

relevância estatística aos resultados apresentados, podemos dizer que a 

técnica de filtragem híbrida alcança desempenho normalmente superior, no 

quesito qualidade das recomendações, em relação às demais, quando se tem 

pouca informação sobre o usuário (figura 49). 

• É possível se obter boas recomendações quando se tem pouquíssima informação 

sobre o usuário e qual seria o conjunto mínimo de informações necessárias sobre o 

usuário para se efetuar boas recomendações? 

o Conforme dito anteriormente, uma das motivações deste trabalho foi propor 

soluções em personalização de conteúdo para o Problema do Novo 

Usuário. Nesse sentido, propusemos dois métodos de personalização de 

conteúdo, o SMCF e o HMBF, que alcançaram boas recomendações mesmo 
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com pouca informação no perfil do usuário. Para se ter uma idéia, 

observando a tabela 38 o percentual de aumento que se verifica no método 

kNN-CF de um cenário onde há 5 itens no perfil do usuário para um cenário 

onde há 25 itens, é de 3,67% no melhor caso (perfil estratificado e repositório 

com grande quantidade de usuários) e 18,50% no pior caso (perfil aleatório e 

repositório com pequena quantidade de usuários). Nestas mesmas condições 

verificamos que os métodos SMCF e HMBF atingem, respectivamente, 

percentuais de 3,74% e 3,83% no pior caso e de 0,17% e 0,18% no melhor 

caso. Com base neste exemplo, podemos dizer que com apenas 5 itens no 

perfil do usuário já é possível alcançarmos boas recomendação.  

Para chegarmos às conclusões para as questões anteriores, realizamos uma avaliação de 

desempenho criteriosa com base no processo definido no capítulo 5. Consideramos em 

nossa avaliação dois cenários de testes, sendo um deles baseado na metodologia validação 

cruzada invertida com k-fold e o outro na metodologia holdout. O uso da metodologia de 

validação cruzada invertida com k-fold foi importante para avaliarmos o desempenho dos 

métodos com independência dos dados de treinamento em cada iteração. O uso da 

metodologia holdout foi importante para avaliarmos, entre outras coisas, o impacto da 

estratificação no processo de construção do perfil, o impacto do aumento da quantidade de 

itens no perfil para a qualidade das recomendações e o desempenho dos métodos no 

quesito velocidade de resposta. Em ambos os cenários foram realizados testes de hipóteses 

para os critérios avaliados.  

Parte dos resultados deste trabalho foi publicada em Bezerra & De Carvalho 2004b, Bezerra 

et al. 2004, Bezerra & De Carvalho 2005, Bezerra et al. 2006 e Bezerra et al. 2007. Antes de 

passarmos às considerações sobre os trabalhos futuros, resumimos as contribuições 

realizadas a partir deste trabalho nos seguintes pontos: 

• Abordados aspectos de negócio para implantação das Tecnologias de 

Personalização em cenários e ambientes de uso reais, bem como aspectos de 

engenharia de software importantes para modelagem e construção destas 

tecnologias (Capítulo 2); 

• Estudo aprofundado do estado da arte no que diz respeito aos mais diversos 

conceitos associados à personalização (Capítulo 3); 
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• Reflexões críticas das abordagens existentes em personalização e novas soluções 

submetidas à avaliação da academia (Bezerra & De Carvalho 2004b, Bezerra et al. 

2004, Bezerra & De Carvalho 2005, Bezerra et al. 2006 e Bezerra et al. 2007); 

• Desenvolvimento de algoritmos de personalização de conteúdo baseados em 

ferramentas do domínio de Análise de Dados Simbólicos, trazendo assim 

contribuições para ambas as comunidades da academia: comunidade de Sistemas 

de Recomendação e comunidade de Análise de Dados Simbólicos (Capítulo 4); 

• Concepção, modelagem e desenvolvimento de um Engenho de Personalização 

adaptável, extensível e passível de integração com diversos tipos de sistemas de 

informação (FEERS – disponível em www.cin.ufpe.br/~bldb/FEERS/); 

• Levantamento de inúmeras variáveis que precisam ser consideradas na avaliação de 

métodos de personalização corroborando para a definição de um processo de 

avaliação de desempenho de Sistemas de Recomendação (Capítulo 5); 

• Construção de um ambiente experimental que permite a avaliação e a comparação 

sistemática de algoritmos de personalização, seguindo duas metodologias de 

avaliação distintas (disponível em www.cin.ufpe.br/~bldb/FEERS/). 

Isto posto, propomos os seguintes estudos como trabalhos futuros: 

• Estudar outras medidas de dissimilaridade alternativas àquela descrita na equação 

23 para o método SMCF e avaliar seu desempenho no mesmo ambiente 

experimental; 

• Estudar estratégias de combinação dos métodos HMBF e SMCF em uma única 

estratégia híbrida do tipo meta-nível, em que os modelos de perfil de ambas sirvam 

de entrada para um algoritmo baseado na estratégia de filtragem colaborativa; 

• Avaliar o desempenho dos métodos propostos em outros domínios de informação 

além do domínio de recomendação de filmes como, por exemplo, o domínio de uma 

loja virtual (E-Commerce) cuja base de dados foi recentemente disponibilizada em 

(Zanker et al. 2007); 
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• Estudar técnicas de seleção de exemplos para tornarem os perfis dos usuários mais 

ricos e, desta forma, aprimorar a qualidade das recomendações, sobretudo, quando 

há uma quantidade razoável de itens avaliados pelo usuário (|TS| > 25). 
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AA PP ÊÊ NN DD II CC EE   AA   

A seguir são apresentados os resultados dos experimentos realizados no desenvolvimento 

deste trabalho para o cenário 1, descrito na seção 6.2.1. 
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25 10 5 25 10 5 25 10 5

R1 26,993 31,979 37,297 27,513 30,913 37,011 28,752 31,373 38,483

s1 0,901 0,609 0,450 1,632 0,818 1,117 1,122 1,836 2,061

R2 58,091 58,677 60,076 57,373 54,367 58,078 52,983 47,150 52,204

s2 0,289 0,153 0,214 0,477 0,491 0,467 0,697 0,764 0,796

R3 58,192 58,749 60,198 57,449 54,499 58,036 53,036 47,139 52,401

s3 0,284 0,158 0,243 0,451 0,445 0,439 0,763 0,693 0,775

R4 58,618 58,698 58,486 58,186 52,135 52,562 53,457 47,158 42,972

s4 0,642 0,517 0,802 0,641 0,463 0,815 1,167 1,835 3,906

R5 27,302 30,992 36,791 27,140 29,934 36,661 28,847 30,555 37,405

s5 1,068 0,549 0,492 1,242 0,969 1,303 1,939 1,722 1,768

R6 28,426 31,851 34,406 28,607 32,718 35,054 28,302 33,426 35,688

s6 1,230 0,963 0,930 2,058 1,270 0,510 1,870 1,225 2,233

R7 60,551 63,386 62,737 59,743 57,524 57,156 53,691 47,608 50,560

s7 1,902 1,849 1,798 2,039 1,546 2,069 2,742 2,156 1,420

R8 60,607 63,477 62,833 59,788 57,509 57,211 53,728 47,504 50,743

s8 1,888 1,822 1,797 1,916 1,505 2,023 2,875 2,087 1,437

R9 60,142 58,013 45,754 59,246 49,411 37,006 53,587 39,870 30,154

s9 2,053 1,927 2,892 1,606 1,602 2,071 3,199 1,943 3,965

R10 28,728 31,800 36,699 28,064 32,027 36,396 29,412 32,014 39,021

s10 1,264 1,938 2,129 1,805 1,974 1,637 1,469 2,734 1,593

kNN-CB

d = large d = regular d = small

CMBF

kNN-CB
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Tabela 30 - Média e desvio padrão da métrica half-life utility para o cenário 1. 

 

25 10 5 25 10 5 25 10 5

CMBF X SMCF Z1(1,2) -175,225 -210,196 -197,990 -116,784 -144,192 -100,333 -100,167 -38,798 -32,884

CMBF X HMBF Z1(1,3) -175,968 -206,121 -190,432 -114,660 -145,671 -102,260 -99,690 -41,276 -32,842

CMBF X KNN-CF Z1(1,4) -161,667 -174,261 -120,974 -89,700 -100,084 -86,672 -82,888 -31,129 -4,809

CMBF X KNN-CB Z1(1,5) -1,410 6,601 8,670 1,196 4,052 1,264 -0,259 4,058 2,494

SMCF X HMBF Z1(2,3) -9,264 -7,852 -13,836 -3,781 -9,040 1,739 -1,522 0,245 -4,029

SMCF X KNN-CF Z1(2,4) -5,289 -0,215 11,432 -5,013 16,597 35,657 -2,582 -0,033 14,141

SMCF X KNN-CB Z1(2,5) 165,722 245,507 195,342 151,191 119,609 81,024 54,849 42,528 52,056

HMBF X KNN-CF Z1(3,4) -4,362 0,534 11,932 -4,699 18,541 35,395 -2,040 -0,075 14,314

HMBF X KNN-CB Z1(3,5) 161,618 253,277 189,842 142,150 118,418 79,123 55,189 44,548 56,336

KNN-CF X KNN-CB Z1(4,5) 152,913 210,895 124,453 130,968 132,924 59,617 49,723 35,120 6,746

CMBF X SMCF Z2(6,7) -107,430 -117,867 -112,517 -96,686 -87,213 -63,904 -51,864 -37,269 -32,777

CMBF X HMBF Z2(6,8) -108,814 -120,150 -112,857 -95,279 -88,098 -66,229 -49,044 -38,182 -31,470

CMBF X KNN-CF Z2(6,9) -103,040 -68,168 -17,758 -107,974 -39,151 -5,028 -58,029 -21,559 6,329

CMBF X KNN-CB Z2(6,10) -2,098 0,210 -8,882 1,938 3,238 -5,029 -4,458 3,371 -7,400

SMCF X HMBF Z2(7,8) -5,102 -13,859 -12,781 -1,304 0,676 -1,277 -1,120 3,217 -2,459

SMCF X KNN-CF Z2(7,9) 2,636 10,394 20,509 2,563 16,743 29,852 0,382 15,781 24,357

SMCF X KNN-CB Z2(7,10) 88,475 155,721 128,871 153,105 102,499 124,254 53,027 33,225 58,953

HMBF X KNN-CF Z2(8,9) 2,995 10,630 20,639 2,943 17,081 30,732 0,497 15,569 24,146

HMBF X KNN-CB Z2(8,10) 88,936 159,261 128,870 154,138 99,631 119,273 50,689 33,250 60,652

KNN-CF X KNN-CB Z2(9,10) 91,049 47,711 10,627 121,521 32,839 1,018 50,544 15,423 -10,051

d = small
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le

a
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st

ra
ti
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o

d = large d = regular

 

Tabela 31 - Estatísticas do teste referentes à métrica half-life utility observados para os testes 

de hipóteses do cenário 1. Os valores em negrito indicam que a hipótese nula foi rejeitada para 

um nível de significância de 1% com 9 graus de liberdade (t9;0,99 = 2,821). 
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25 10 5 25 10 5 25 10 5

R1 0,596 0,630 0,654 0,589 0,627 0,648 0,622 0,634 0,602

s1 0,022 0,007 0,011 0,028 0,015 0,021 0,024 0,037 0,030

R2 0,666 0,693 0,703 0,668 0,664 0,688 0,642 0,640 0,632

s2 0,002 0,001 0,001 0,002 0,002 0,003 0,003 0,004 0,005

R3 0,666 0,692 0,704 0,667 0,664 0,688 0,642 0,639 0,631

s3 0,002 0,001 0,001 0,002 0,002 0,002 0,003 0,004 0,005

R4 0,660 0,689 0,691 0,663 0,661 0,666 0,637 0,641 0,636

s4 0,003 0,002 0,004 0,003 0,004 0,006 0,005 0,012 0,018

R5 0,519 0,583 0,598 0,518 0,577 0,595 0,518 0,598 0,559

s5 0,007 0,005 0,005 0,003 0,011 0,010 0,008 0,009 0,009

R6 0,565 0,582 0,585 0,564 0,581 0,567 0,544 0,588 0,556

s6 0,057 0,075 0,092 0,059 0,065 0,096 0,043 0,101 0,074

R7 0,667 0,675 0,664 0,665 0,665 0,631 0,645 0,610 0,617

s7 0,016 0,020 0,027 0,016 0,021 0,028 0,016 0,024 0,026

R8 0,667 0,674 0,664 0,664 0,665 0,631 0,645 0,612 0,613

s8 0,016 0,020 0,027 0,016 0,021 0,027 0,016 0,024 0,027

R9 0,658 0,665 0,656 0,658 0,654 0,630 0,633 0,607 0,663

s9 0,018 0,019 0,021 0,017 0,019 0,018 0,017 0,022 0,026

R10 0,512 0,538 0,535 0,517 0,555 0,518 0,510 0,538 0,519

s10 0,033 0,055 0,071 0,038 0,057 0,065 0,041 0,065 0,063

kNN-CB

d = large d = regular d = small

CMBF

kNN-CB

A
le

a
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Tabela 32 - Média e desvio padrão da métrica precisão para o cenário 1. 

 

25 10 5 25 10 5 25 10 5

CMBF X SMCF Z1(1,2) -17,410 -57,553 -25,940 -14,833 -12,857 -11,098 -4,828 -0,866 -5,900

CMBF X HMBF Z1(1,3) -16,921 -55,342 -25,938 -14,655 -12,680 -11,283 -4,797 -0,718 -5,894

CMBF X KNN-CF Z1(1,4) -15,797 -44,594 -16,495 -14,083 -10,808 -5,478 -3,663 -1,025 -5,864

CMBF X KNN-CB Z1(1,5) 19,054 40,073 28,371 14,568 15,566 14,636 21,594 5,255 7,014

SMCF X HMBF Z1(2,3) 5,421 4,622 -6,108 5,788 -3,315 1,080 1,605 3,935 1,168

SMCF X KNN-CF Z1(2,4) 10,789 13,018 19,651 15,908 4,208 16,020 6,126 -0,541 -1,300

SMCF X KNN-CB Z1(2,5) 131,261 126,925 126,138 261,883 48,546 54,273 79,586 21,149 38,109

HMBF X KNN-CF Z1(3,4) 10,202 12,141 19,159 12,048 5,546 19,245 5,995 -1,101 -1,358

HMBF X KNN-CB Z1(3,5) 129,809 123,138 129,917 250,459 48,751 59,005 75,551 20,348 36,222

KNN-CF X KNN-CB Z1(4,5) 106,470 112,501 82,659 249,629 45,458 39,603 64,637 16,140 19,882

CMBF X SMCF Z2(6,7) -12,057 -8,543 -6,478 -11,639 -9,488 -4,927 -17,540 -1,437 -6,289

CMBF X HMBF Z2(6,8) -11,993 -8,452 -6,478 -11,593 -9,513 -4,794 -17,537 -1,532 -5,836

CMBF X KNN-CF Z2(6,9) -11,236 -7,716 -5,323 -10,910 -8,166 -4,251 -14,435 -1,151 -10,149

CMBF X KNN-CB Z2(6,10) 8,366 8,017 8,851 8,874 5,001 7,451 4,611 5,530 4,453

SMCF X HMBF Z2(7,8) 4,176 5,271 -2,594 7,234 0,660 0,579 -2,759 -9,724 5,340

SMCF X KNN-CF Z2(7,9) 10,679 15,994 4,976 14,719 11,024 0,388 19,103 2,231 -13,407

SMCF X KNN-CB Z2(7,10) 38,286 18,513 14,101 29,975 14,737 14,683 23,173 8,358 12,537

HMBF X KNN-CF Z2(8,9) 10,590 13,839 5,233 13,842 11,307 0,309 19,329 3,285 -13,363

HMBF X KNN-CB Z2(8,10) 37,612 18,262 14,089 30,048 14,723 14,098 23,087 8,508 12,161

KNN-CF X KNN-CB Z2(9,10) 37,572 17,743 12,072 28,526 12,893 11,623 21,411 7,252 14,327
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Tabela 33 - Estatísticas do teste referentes à métrica precisão observados para os testes de 

hipóteses do cenário 1. Os valores em negrito indicam que a hipótese nula foi rejeitada para 

um nível de significância de 1% com 9 graus de liberdade (t9;0,99 = 2,821). 
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25 10 5 25 10 5 25 10 5

R1 0,463 0,665 0,710 0,457 0,674 0,686 0,421 0,673 0,634

s1 0,038 0,024 0,019 0,067 0,028 0,034 0,073 0,054 0,097

R2 0,712 0,699 0,701 0,710 0,670 0,694 0,703 0,649 0,614

s2 0,002 0,001 0,001 0,002 0,004 0,005 0,002 0,004 0,005

R3 0,713 0,700 0,703 0,711 0,672 0,695 0,707 0,648 0,613

s3 0,002 0,001 0,001 0,002 0,004 0,003 0,002 0,003 0,007

R4 0,724 0,714 0,715 0,723 0,689 0,663 0,711 0,605 0,466

s4 0,006 0,003 0,003 0,005 0,004 0,014 0,006 0,016 0,025

R5 0,846 0,927 0,911 0,847 0,926 0,896 0,849 0,918 0,911

s5 0,020 0,013 0,008 0,015 0,013 0,021 0,040 0,036 0,028

R6 0,640 0,637 0,614 0,651 0,661 0,637 0,662 0,626 0,612

s6 0,246 0,164 0,141 0,241 0,157 0,141 0,227 0,220 0,175

R7 0,716 0,718 0,720 0,712 0,711 0,708 0,702 0,685 0,686

s7 0,005 0,006 0,007 0,005 0,006 0,008 0,009 0,010 0,011

R8 0,717 0,720 0,721 0,713 0,712 0,709 0,704 0,689 0,682

s8 0,005 0,006 0,007 0,004 0,006 0,009 0,008 0,010 0,009

R9 0,722 0,730 0,731 0,724 0,696 0,676 0,709 0,662 0,577

s9 0,007 0,011 0,019 0,006 0,017 0,019 0,010 0,022 0,028

R10 0,813 0,892 0,896 0,824 0,901 0,908 0,787 0,861 0,863

s10 0,169 0,107 0,098 0,155 0,105 0,087 0,190 0,152 0,136
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Tabela 34 - Média e desvio padrão da métrica cobertura para o cenário 1. 

 

25 10 5 25 10 5 25 10 5

CMBF X SMCF Z1(1,2) -35,412 -8,022 2,555 -20,545 0,664 -1,361 -20,941 2,446 1,114

CMBF X HMBF Z1(1,3) -35,781 -8,104 2,000 -20,700 0,394 -1,484 -21,377 2,527 1,164

CMBF X KNN-CF Z1(1,4) -39,672 -10,747 -1,395 -22,537 -3,150 3,381 -21,593 5,451 8,777

CMBF X KNN-CB Z1(1,5) -51,048 -61,851 -57,545 -29,329 -57,652 -25,100 -23,570 -21,231 -15,365

SMCF X HMBF Z1(2,3) -8,460 -3,584 -10,593 -7,249 -4,300 -0,628 -14,176 3,007 0,937

SMCF X KNN-CF Z1(2,4) -10,007 -25,095 -31,180 -13,183 -18,495 13,526 -6,508 15,104 32,022

SMCF X KNN-CB Z1(2,5) -35,565 -96,633 -147,487 -47,516 -91,362 -54,247 -19,847 -40,547 -57,878

HMBF X KNN-CF Z1(3,4) -9,356 -25,938 -37,474 -12,528 -18,094 12,735 -3,203 14,942 30,156

HMBF X KNN-CB Z1(3,5) -35,300 -98,334 -151,439 -47,775 -96,772 -53,188 -19,272 -39,661 -55,169

KNN-CF X KNN-CB Z1(4,5) -29,231 -93,190 -150,763 -40,121 -111,241 -46,279 -17,102 -42,894 -73,944

CMBF X SMCF Z2(6,7) -1,698 -2,697 -4,058 -1,376 -1,708 -2,694 -0,969 -1,473 -2,325

CMBF X HMBF Z2(6,8) -1,709 -2,735 -4,074 -1,384 -1,764 -2,779 -1,007 -1,561 -2,195

CMBF X KNN-CF Z2(6,9) -1,789 -2,966 -4,143 -1,633 -1,162 -1,449 -1,092 -0,850 1,121

CMBF X KNN-CB Z2(6,10) -7,360 -20,494 -18,962 -7,372 -17,069 -15,250 -6,802 -11,323 -11,149

SMCF X HMBF Z2(7,8) -3,432 -13,373 -4,093 -2,318 -5,306 -3,446 -4,893 -8,453 6,764

SMCF X KNN-CF Z2(7,9) -5,435 -7,332 -3,963 -14,567 5,798 10,520 -4,072 6,636 19,259

SMCF X KNN-CB Z2(7,10) -3,117 -8,823 -9,786 -3,899 -9,728 -12,370 -2,409 -6,398 -7,236

HMBF X KNN-CF Z2(8,9) -4,868 -6,663 -3,783 -15,577 6,540 11,340 -3,048 7,640 19,604

HMBF X KNN-CB Z2(8,10) -3,095 -8,749 -9,625 -3,885 -9,658 -12,326 -2,370 -6,288 -7,408

KNN-CF X KNN-CB Z2(9,10) -2,884 -7,738 -8,190 -3,440 -9,641 -13,568 -2,183 -6,641 -11,402
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Tabela 35 - Estatísticas do teste referentes à métrica cobertura observados para os testes de 

hipóteses do cenário 1. Os valores em negrito indicam que a hipótese nula foi rejeitada para 

um nível de significância de 1% com 9 graus de liberdade (t9;0,99 = 2,821). 
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25 10 5 25 10 5 25 10 5

R1 0,402 0,579 0,610 0,397 0,587 0,594 0,368 0,598 0,535

s1 0,029 0,018 0,014 0,053 0,017 0,022 0,055 0,039 0,056

R2 0,671 0,679 0,679 0,672 0,649 0,671 0,655 0,622 0,612

s2 0,002 0,001 0,001 0,002 0,002 0,004 0,003 0,003 0,004

R3 0,671 0,680 0,680 0,672 0,650 0,671 0,656 0,621 0,612

s3 0,002 0,001 0,001 0,001 0,002 0,003 0,003 0,003 0,005

R4 0,673 0,686 0,684 0,674 0,658 0,644 0,657 0,600 0,521

s4 0,005 0,001 0,002 0,005 0,003 0,008 0,005 0,013 0,017

R5 0,628 0,692 0,695 0,627 0,685 0,680 0,626 0,701 0,675

s5 0,008 0,007 0,002 0,007 0,010 0,010 0,019 0,022 0,015

R6 0,512 0,520 0,496 0,521 0,541 0,505 0,529 0,511 0,481

s6 0,152 0,076 0,042 0,146 0,075 0,046 0,134 0,125 0,075

R7 0,679 0,682 0,670 0,676 0,672 0,653 0,660 0,638 0,633

s7 0,010 0,012 0,016 0,010 0,013 0,018 0,011 0,015 0,017

R8 0,679 0,683 0,670 0,676 0,673 0,653 0,661 0,641 0,629

s8 0,010 0,012 0,016 0,010 0,013 0,017 0,011 0,015 0,017

R9 0,676 0,684 0,676 0,678 0,661 0,641 0,658 0,625 0,598

s9 0,011 0,014 0,020 0,011 0,016 0,016 0,012 0,022 0,023

R10 0,589 0,633 0,632 0,598 0,649 0,629 0,574 0,604 0,601

s10 0,059 0,025 0,030 0,047 0,032 0,028 0,070 0,055 0,051

kNN-CB

d = large d = regular d = small

CMBF

kNN-CB

A
le

a
tó

ri
o

E
st

ra
ti

fi
ca

d
o

CMBF

SMCF

HMBF

kNN-CF

SMCF

HMBF

kNN-CF

 

Tabela 36 - Média e desvio padrão da métrica f-measure para o cenário 1. 

 

25 10 5 25 10 5 25 10 5

CMBF X SMCF Z1(1,2) -50,461 -31,314 -26,875 -27,916 -18,873 -19,595 -28,277 -3,146 -7,156

CMBF X HMBF Z1(1,3) -50,827 -31,271 -27,301 -28,080 -19,825 -20,237 -28,512 -2,999 -7,157

CMBF X KNN-CF Z1(1,4) -55,317 -32,306 -27,394 -29,546 -21,769 -12,463 -28,713 -0,231 1,169

CMBF X KNN-CB Z1(1,5) -41,249 -35,668 -32,811 -23,146 -40,011 -17,028 -21,130 -11,461 -12,523

SMCF X HMBF Z1(2,3) -2,054 -1,619 -7,023 -0,983 -4,247 -0,339 -8,577 2,929 0,734

SMCF X KNN-CF Z1(2,4) -2,444 -20,294 -11,434 -2,858 -11,646 18,932 -2,513 9,859 31,563

SMCF X KNN-CB Z1(2,5) 28,336 -9,431 -32,835 32,373 -18,239 -4,980 8,194 -20,156 -23,627

HMBF X KNN-CF Z1(3,4) -2,312 -24,151 -9,124 -2,815 -11,287 20,040 -0,406 9,537 27,783

HMBF X KNN-CB Z1(3,5) 28,079 -9,473 -30,167 32,613 -18,717 -4,833 8,536 -19,922 -22,625

KNN-CF X KNN-CB Z1(4,5) 24,254 -5,229 -36,666 26,446 -15,139 -13,447 8,032 -28,273 -57,352

CMBF X SMCF Z2(6,7) -5,905 -10,827 -17,667 -5,700 -8,766 -14,411 -5,209 -5,403 -9,528

CMBF X HMBF Z2(6,8) -5,905 -10,855 -17,616 -5,690 -8,796 -14,767 -5,262 -5,515 -9,331

CMBF X KNN-CF Z2(6,9) -5,717 -10,421 -16,771 -5,775 -7,580 -13,317 -4,981 -4,732 -7,742

CMBF X KNN-CB Z2(6,10) -3,899 -10,522 -14,612 -3,830 -9,307 -11,216 -2,900 -6,231 -8,150

SMCF X HMBF Z2(7,8) -0,336 -8,517 -4,269 1,435 -4,398 -1,050 -4,508 -11,925 6,863

SMCF X KNN-CF Z2(7,9) 4,961 -1,363 -3,948 -3,005 6,771 5,285 2,492 8,075 7,772

SMCF X KNN-CB Z2(7,10) 7,644 9,640 8,947 8,255 3,694 6,660 6,261 3,091 3,410

HMBF X KNN-CF Z2(8,9) 5,055 -0,922 -3,700 -3,717 7,309 5,772 3,252 9,780 7,168

HMBF X KNN-CB Z2(8,10) 7,660 9,760 8,907 8,221 3,796 6,883 6,351 3,344 3,013

KNN-CF X KNN-CB Z2(9,10) 7,147 8,352 8,135 8,333 1,575 2,547 5,881 1,748 -0,361
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Tabela 37 - Estatísticas do teste referentes à métrica f-measure observados para os testes de 

hipóteses do cenário 1. Os valores em negrito indicam que a hipótese nula foi rejeitada para 

um nível de significância de 1% com 9 graus de liberdade (t9;0,99 = 2,821). 
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A seguir são apresentados os resultados dos experimentos realizados no desenvolvimento 

deste trabalho para o cenário 2, descrito na seção 6.2.2. 
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25 10 5 25 10 5 25 10 5

R1 36,488 36,438 36,268 36,755 36,603 35,389 35,402 35,543 38,935

s1 0,787 0,727 0,667 1,168 1,284 1,222 2,635 1,845 2,339

R2 60,952 60,815 61,034 58,998 57,440 56,793 52,431 52,426 50,542

s2 0,626 0,509 0,557 1,101 1,065 1,096 2,009 1,958 1,811

R3 61,013 60,885 61,121 59,052 57,541 56,854 52,546 52,527 50,606

s3 0,624 0,503 0,569 1,113 1,017 1,147 1,994 1,936 1,769

R4 62,307 61,031 58,558 59,452 56,609 51,635 53,154 49,832 44,855

s4 0,657 0,483 0,872 1,247 1,096 1,203 2,131 2,462 2,808

R5 36,473 35,561 35,714 37,095 35,350 34,827 34,928 34,902 38,595

s5 0,742 0,579 0,750 1,343 1,111 1,296 2,559 2,401 2,587

R6 37,633 36,954 36,657 35,168 33,794 37,084 38,578 36,249 36,948

s6 0,637 0,749 0,676 1,040 1,491 1,579 2,549 2,556 1,980

R7 61,144 61,127 61,044 61,292 61,501 58,999 54,133 47,049 52,122

s7 0,660 0,641 0,445 0,959 0,890 1,243 2,338 1,746 2,200

R8 61,199 61,206 61,112 61,364 61,557 59,085 54,184 47,200 52,146

s8 0,653 0,634 0,440 0,948 0,885 1,249 2,373 1,779 2,259

R9 62,547 61,665 60,334 61,933 60,647 56,390 53,173 45,254 48,703

s9 0,695 0,595 0,496 0,844 0,906 1,484 2,220 2,483 2,712

R10 38,254 36,911 36,503 35,501 33,464 37,186 39,316 36,513 36,641

s10 0,752 0,770 0,664 1,001 1,479 1,363 2,046 2,676 2,248
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Tabela 38 - Média e desvio padrão da métrica half-life utility para o cenário 2. 

 

25 10 5 25 10 5 25 10 5

CMBF X SMCF Z1(1,2) -150,465 -149,142 -151,236 -65,883 -70,901 -67,677 -29,512 -29,904 -21,156

CMBF X HMBF Z1(1,3) -150,642 -148,433 -149,099 -65,307 -72,741 -65,594 -29,856 -30,253 -21,454

CMBF X KNN-CF Z1(1,4) -162,539 -153,491 -114,323 -61,327 -69,959 -51,199 -28,901 -23,987 -9,702

CMBF X KNN-CB Z1(1,5) 0,111 9,255 5,271 -1,439 8,210 2,473 1,236 1,673 0,900

SMCF X HMBF Z1(2,3) -8,411 -9,061 -9,356 -2,908 -3,655 -2,470 -3,109 -2,447 -1,115

SMCF X KNN-CF Z1(2,4) -24,195 -2,972 22,193 -3,143 4,638 19,725 -2,249 7,507 9,293

SMCF X KNN-CB Z1(2,5) 144,653 173,903 143,205 73,769 82,792 65,119 29,099 27,348 20,626

HMBF X KNN-CF Z1(3,4) -23,053 -2,065 22,941 -2,832 5,462 19,507 -1,914 7,846 9,355

HMBF X KNN-CB Z1(3,5) 143,771 174,030 141,981 73,939 86,278 63,610 29,657 27,366 20,934

KNN-CF X KNN-CB Z1(4,5) 142,086 185,885 120,188 70,429 101,088 45,382 28,171 20,222 8,398

CMBF X SMCF Z2(6,7) -154,087 -133,788 -161,132 -104,096 -81,623 -66,269 -27,749 -19,251 -31,916

CMBF X HMBF Z2(6,8) -155,789 -134,829 -160,352 -104,119 -82,799 -65,523 -27,947 -19,151 -31,826

CMBF X KNN-CF Z2(6,9) -150,749 -139,000 -162,195 -104,975 -79,928 -50,762 -29,440 -14,198 -18,020

CMBF X KNN-CB Z2(6,10) -5,418 0,558 3,704 -1,449 2,055 -0,951 -1,836 -1,166 1,466

SMCF X HMBF Z2(7,8) -8,971 -7,948 -6,709 -6,742 -3,220 -4,128 -1,456 -3,349 -0,513

SMCF X KNN-CF Z2(7,9) -27,886 -9,436 11,428 -5,341 5,869 13,283 2,627 4,556 5,355

SMCF X KNN-CB Z2(7,10) 153,156 126,765 169,865 119,646 86,896 65,864 30,954 17,250 29,858

HMBF X KNN-CF Z2(8,9) -25,801 -8,499 13,094 -4,836 6,301 14,176 2,808 5,011 5,354

HMBF X KNN-CB Z2(8,10) 154,194 127,995 168,674 120,740 88,504 65,517 31,146 17,389 29,817

KNN-CF X KNN-CB Z2(9,10) 157,584 139,730 171,531 140,046 86,706 58,412 30,405 11,934 16,727
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Tabela 39 - Estatísticas do teste referentes à métrica half-life utility observados para os testes 

de hipóteses do cenário 2. Os valores em negrito indicam que a hipótese nula foi rejeitada para 

um nível de significância de 1% com 29 graus de liberdade (t29;0,99 = 2,462). 
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25 10 5 25 10 5 25 10 5

R1 0,665 0,632 0,646 0,674 0,630 0,635 0,659 0,613 0,653

s1 0,014 0,010 0,009 0,019 0,016 0,022 0,035 0,028 0,034

R2 0,698 0,698 0,698 0,695 0,680 0,672 0,652 0,644 0,666

s2 0,004 0,003 0,005 0,007 0,008 0,007 0,015 0,013 0,016

R3 0,698 0,697 0,697 0,694 0,679 0,672 0,654 0,644 0,666

s3 0,004 0,003 0,005 0,007 0,008 0,007 0,014 0,013 0,015

R4 0,698 0,693 0,686 0,692 0,671 0,662 0,665 0,637 0,663

s4 0,004 0,003 0,004 0,008 0,007 0,007 0,017 0,016 0,021

R5 0,571 0,584 0,589 0,569 0,576 0,578 0,565 0,562 0,595

s5 0,004 0,005 0,006 0,008 0,009 0,012 0,016 0,023 0,020

R6 0,854 0,818 0,734 0,764 0,765 0,725 0,790 0,839 0,734

s6 0,016 0,018 0,021 0,036 0,049 0,042 0,071 0,055 0,071

R7 0,713 0,704 0,702 0,662 0,637 0,697 0,657 0,652 0,661

s7 0,004 0,004 0,005 0,007 0,006 0,009 0,015 0,011 0,017

R8 0,712 0,703 0,701 0,662 0,638 0,697 0,657 0,653 0,659

s8 0,004 0,004 0,005 0,007 0,006 0,008 0,015 0,011 0,017

R9 0,711 0,701 0,692 0,663 0,630 0,687 0,645 0,649 0,645

s9 0,003 0,004 0,005 0,006 0,007 0,008 0,013 0,012 0,017

R10 0,596 0,580 0,576 0,507 0,460 0,585 0,568 0,567 0,563

s10 0,005 0,006 0,005 0,006 0,011 0,012 0,017 0,018 0,021
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Tabela 40 - Média e desvio padrão da métrica precisão para o cenário 2. 

 

25 10 5 25 10 5 25 10 5

CMBF X SMCF Z1(1,2) -13,892 -35,131 -29,921 -6,001 -20,400 -9,638 1,188 -6,224 -1,880

CMBF X HMBF Z1(1,3) -13,441 -35,522 -29,554 -5,731 -20,241 -9,948 0,851 -5,883 -1,905

CMBF X KNN-CF Z1(1,4) -13,704 -34,101 -24,174 -5,317 -16,204 -7,301 -0,937 -3,735 -1,455

CMBF X KNN-CB Z1(1,5) 39,952 24,467 37,403 30,790 20,811 13,915 15,013 8,964 7,773

SMCF X HMBF Z1(2,3) 5,574 3,822 4,702 4,459 0,534 -3,011 -4,220 1,205 -0,154

SMCF X KNN-CF Z1(2,4) 0,357 9,068 18,354 3,440 9,119 9,489 -5,596 2,585 0,987

SMCF X KNN-CB Z1(2,5) 144,421 117,833 90,563 107,280 46,258 45,981 31,634 18,662 19,535

HMBF X KNN-CF Z1(3,4) -1,660 8,542 18,115 2,390 9,083 10,046 -5,077 2,419 0,994

HMBF X KNN-CB Z1(3,5) 137,421 119,008 90,922 108,489 46,354 45,493 32,347 18,312 20,262

KNN-CF X KNN-CB Z1(4,5) 139,438 104,932 122,170 79,080 50,002 39,500 42,121 15,120 16,150

CMBF X SMCF Z2(6,7) 45,904 34,949 7,853 15,471 14,639 3,592 9,956 17,807 5,407

CMBF X HMBF Z2(6,8) 45,588 35,106 8,139 15,563 14,573 3,668 9,953 17,939 5,532

CMBF X KNN-CF Z2(6,9) 47,520 34,950 11,044 15,165 15,298 4,784 10,815 18,369 6,476

CMBF X KNN-CB Z2(6,10) 89,045 70,478 41,676 38,747 34,095 18,000 16,871 23,607 13,078

SMCF X HMBF Z2(7,8) 7,750 6,397 5,731 -0,793 -4,469 2,245 -0,707 -0,352 1,626

SMCF X KNN-CF Z2(7,9) 4,501 8,573 19,368 -1,276 6,192 9,671 6,897 2,183 4,912

SMCF X KNN-CB Z2(7,10) 118,254 104,426 126,900 94,884 80,297 48,252 24,481 30,727 22,748

HMBF X KNN-CF Z2(8,9) 1,756 6,254 17,283 -1,214 6,806 10,131 7,989 2,273 4,812

HMBF X KNN-CB Z2(8,10) 115,121 104,251 129,098 93,444 81,505 48,839 25,139 31,101 22,267

KNN-CF X KNN-CB Z2(9,10) 125,446 116,680 125,934 104,488 72,865 44,225 25,898 23,827 23,284

d = small

A
le

a
tó

ri
o

E
st

ra
ti

fi
ca

d
o

d = large d = regular

 

Tabela 41 - Estatísticas do teste referentes à métrica precisão observados para os testes de 

hipóteses do cenário 2. Os valores em negrito indicam que a hipótese nula foi rejeitada para 

um nível de significância de 1% com 29 graus de liberdade (t29;0,99 = 2,462). 
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25 10 5 25 10 5 25 10 5

R1 0,626 0,692 0,693 0,588 0,685 0,658 0,674 0,678 0,652

s1 0,025 0,021 0,028 0,037 0,039 0,043 0,068 0,076 0,081

R2 0,702 0,700 0,701 0,689 0,686 0,671 0,634 0,657 0,673

s2 0,004 0,003 0,005 0,009 0,009 0,006 0,015 0,015 0,014

R3 0,703 0,701 0,702 0,689 0,688 0,673 0,638 0,656 0,672

s3 0,004 0,003 0,005 0,009 0,009 0,006 0,016 0,015 0,013

R4 0,728 0,718 0,712 0,702 0,702 0,649 0,637 0,592 0,564

s4 0,004 0,004 0,005 0,011 0,008 0,011 0,020 0,022 0,032

R5 0,899 0,934 0,910 0,902 0,930 0,903 0,891 0,918 0,891

s5 0,007 0,010 0,013 0,013 0,017 0,022 0,031 0,039 0,043

R6 0,312 0,204 0,192 0,377 0,162 0,177 0,424 0,316 0,168

s6 0,025 0,013 0,011 0,037 0,023 0,025 0,125 0,075 0,048

R7 0,697 0,700 0,701 0,703 0,720 0,678 0,690 0,686 0,631

s7 0,003 0,005 0,004 0,009 0,006 0,008 0,017 0,012 0,018

R8 0,698 0,701 0,703 0,706 0,722 0,681 0,693 0,687 0,631

s8 0,004 0,005 0,004 0,009 0,006 0,009 0,016 0,013 0,019

R9 0,729 0,725 0,721 0,726 0,728 0,684 0,684 0,629 0,567

s9 0,004 0,004 0,005 0,008 0,007 0,009 0,014 0,019 0,024

R10 0,679 0,614 0,575 0,667 0,612 0,562 0,650 0,678 0,558

s10 0,008 0,012 0,010 0,015 0,019 0,023 0,035 0,038 0,046
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Tabela 42 - Média e desvio padrão da métrica cobertura para o cenário 2. 

 

25 10 5 25 10 5 25 10 5

CMBF X SMCF Z1(1,2) -15,881 -2,078 -1,625 -13,750 -0,033 -1,678 2,946 1,528 -1,389

CMBF X HMBF Z1(1,3) -16,044 -2,366 -1,772 -13,731 -0,336 -1,928 2,625 1,557 -1,329

CMBF X KNN-CF Z1(1,4) -20,444 -6,653 -3,526 -15,224 -2,250 1,017 2,770 6,281 5,732

CMBF X KNN-CB Z1(1,5) -57,478 -54,724 -42,334 -48,808 -32,962 -32,467 -14,258 -14,522 -15,878

SMCF X HMBF Z1(2,3) -6,160 -8,375 -4,314 -1,310 -6,320 -6,176 -7,074 0,577 1,292

SMCF X KNN-CF Z1(2,4) -58,470 -25,436 -14,796 -11,506 -12,526 11,962 -0,921 19,786 17,851

SMCF X KNN-CB Z1(2,5) -123,732 -116,565 -90,156 -80,392 -76,570 -57,221 -41,457 -39,111 -27,191

HMBF X KNN-CF Z1(3,4) -57,405 -23,924 -14,261 -11,435 -11,550 12,734 0,492 21,440 17,659

HMBF X KNN-CB Z1(3,5) -121,188 -118,061 -88,725 -78,576 -75,858 -55,644 -41,209 -40,976 -27,825

KNN-CF X KNN-CB Z1(4,5) -109,699 -100,976 -70,147 -67,626 -70,797 -70,119 -34,469 -40,173 -32,875

CMBF X SMCF Z2(6,7) -81,996 -211,581 -244,170 -46,037 -131,339 -103,575 -11,333 -27,269 -45,200

CMBF X HMBF Z2(6,8) -82,415 -213,614 -249,169 -46,461 -129,692 -104,500 -11,476 -26,914 -45,159

CMBF X KNN-CF Z2(6,9) -89,068 -227,819 -241,454 -49,896 -125,378 -94,296 -11,331 -23,169 -36,205

CMBF X KNN-CB Z2(6,10) -73,541 -118,008 -135,155 -37,728 -80,222 -76,359 -10,370 -21,255 -38,876

SMCF X HMBF Z2(7,8) -11,688 -7,946 -8,550 -12,639 -8,733 -9,142 -5,034 -1,573 0,309

SMCF X KNN-CF Z2(7,9) -50,126 -36,986 -27,501 -19,366 -6,714 -3,892 2,099 17,463 15,834

SMCF X KNN-CB Z2(7,10) 10,662 40,872 65,304 10,063 29,576 27,080 5,284 1,054 8,185

HMBF X KNN-CF Z2(8,9) -50,190 -37,808 -24,426 -16,825 -4,936 -2,223 3,807 18,793 16,245

HMBF X KNN-CB Z2(8,10) 11,108 40,697 68,193 10,585 30,330 27,367 5,880 1,178 8,191

KNN-CF X KNN-CB Z2(9,10) 30,289 60,092 86,528 18,875 27,017 22,528 5,247 -6,012 2,106
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Tabela 43 - Estatísticas do teste referentes à métrica cobertura observados para os testes de 

hipóteses do cenário 2. Os valores em negrito indicam que a hipótese nula foi rejeitada para 

um nível de significância de 1% com 29 graus de liberdade (t29;0,99 = 2,462). 



SO LU ÇÕ E S  EM  P E R S ONA L I Z AÇÃO  D E  CON T E Ú DO  BAS E AD AS  EM  

C L A S S I F I C ADO R E S  S I M BÓ L I CO S  MODA I S  
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25 10 5 25 10 5 25 10 5

R1 0,547 0,601 0,592 0,523 0,595 0,564 0,585 0,588 0,574

s1 0,018 0,016 0,019 0,027 0,027 0,028 0,050 0,051 0,058

R2 0,682 0,680 0,681 0,675 0,663 0,652 0,625 0,630 0,655

s2 0,003 0,003 0,005 0,007 0,007 0,005 0,013 0,011 0,011

R3 0,682 0,681 0,681 0,674 0,664 0,653 0,628 0,629 0,655

s3 0,004 0,003 0,005 0,007 0,007 0,005 0,012 0,011 0,010

R4 0,696 0,689 0,683 0,681 0,668 0,637 0,630 0,592 0,588

s4 0,004 0,002 0,004 0,007 0,006 0,007 0,015 0,016 0,024

R5 0,685 0,697 0,688 0,686 0,687 0,677 0,673 0,673 0,683

s5 0,004 0,006 0,008 0,008 0,009 0,013 0,014 0,021 0,024

R6 0,318 0,244 0,240 0,340 0,202 0,226 0,411 0,354 0,217

s6 0,023 0,012 0,010 0,030 0,021 0,024 0,107 0,069 0,046

R7 0,685 0,683 0,683 0,669 0,665 0,674 0,652 0,651 0,624

s7 0,003 0,004 0,004 0,007 0,005 0,007 0,016 0,008 0,014

R8 0,685 0,683 0,683 0,670 0,666 0,675 0,653 0,652 0,624

s8 0,003 0,004 0,004 0,007 0,005 0,007 0,015 0,009 0,015

R9 0,702 0,695 0,690 0,682 0,666 0,673 0,643 0,620 0,577

s9 0,003 0,004 0,004 0,006 0,005 0,008 0,012 0,013 0,020

R10 0,607 0,550 0,529 0,558 0,494 0,527 0,581 0,572 0,510

s10 0,005 0,008 0,006 0,009 0,012 0,015 0,022 0,027 0,028
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Tabela 44 - Média e desvio padrão da métrica f-measure para o cenário 2. 

 

25 10 5 25 10 5 25 10 5

CMBF X SMCF Z1(1,2) -40,550 -29,167 -26,356 -28,039 -13,365 -16,180 -4,108 -4,498 -7,986

CMBF X HMBF Z1(1,3) -40,354 -29,204 -26,456 -27,821 -13,860 -16,368 -4,415 -4,421 -8,002

CMBF X KNN-CF Z1(1,4) -43,042 -30,441 -25,906 -29,306 -14,994 -13,087 -4,765 -0,457 -1,239

CMBF X KNN-CB Z1(1,5) -43,942 -29,814 -28,701 -33,333 -20,020 -21,995 -9,043 -8,515 -11,119

SMCF X HMBF Z1(2,3) -1,440 -4,100 -0,744 1,628 -4,192 -5,644 -6,106 0,693 0,507

SMCF X KNN-CF Z1(2,4) -41,240 -16,205 -2,504 -7,513 -5,807 11,566 -2,275 14,720 15,043

SMCF X KNN-CB Z1(2,5) -3,952 -12,981 -4,579 -7,504 -11,715 -10,032 -18,261 -11,590 -6,566

HMBF X KNN-CF Z1(3,4) -40,046 -16,247 -2,562 -7,945 -4,897 11,860 -0,987 16,064 14,911

HMBF X KNN-CB Z1(3,5) -3,640 -12,966 -4,500 -7,434 -11,436 -9,076 -17,147 -12,514 -6,759

KNN-CF X KNN-CB Z1(4,5) 11,525 -4,784 -3,572 -2,619 -9,653 -16,166 -12,533 -17,012 -14,678

CMBF X SMCF Z2(6,7) -83,715 -206,659 -235,185 -56,631 -118,930 -97,024 -12,114 -23,362 -45,861

CMBF X HMBF Z2(6,8) -84,305 -207,091 -240,162 -56,787 -118,418 -97,864 -12,245 -23,242 -45,848

CMBF X KNN-CF Z2(6,9) -89,624 -220,595 -222,405 -60,108 -114,847 -91,551 -11,813 -21,056 -37,015

CMBF X KNN-CB Z2(6,10) -68,874 -108,304 -124,942 -37,211 -62,532 -62,975 -9,056 -14,830 -30,848

SMCF X HMBF Z2(7,8) -0,143 -1,077 -2,698 -8,805 -7,376 -4,690 -3,844 -1,517 0,368

SMCF X KNN-CF Z2(7,9) -40,106 -26,317 -13,330 -15,767 -1,340 0,803 4,418 14,286 15,055

SMCF X KNN-CB Z2(7,10) 69,501 85,385 106,577 48,506 69,493 48,177 14,689 16,482 18,788

HMBF X KNN-CF Z2(8,9) -42,119 -27,064 -11,655 -14,157 0,034 1,641 6,180 15,127 15,807

HMBF X KNN-CB Z2(8,10) 69,160 84,250 109,062 48,433 71,346 48,249 15,666 16,643 18,644

KNN-CF X KNN-CB Z2(9,10) 86,826 106,920 132,845 63,262 67,659 39,498 15,811 8,500 11,885
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Tabela 45 - Estatísticas do teste referentes à métrica f-measure observados para os testes de 

hipóteses do cenário 2. Os valores em negrito indicam que a hipótese nula foi rejeitada para 

um nível de significância de 1% com 29 graus de liberdade (t29;0,99 = 2,462). 
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25 10 5 25 10 5 25 10 5

R1 678,271 500,706 380,745 678,760 498,892 388,667 616,836 444,567 341,026

s1 6,796 6,486 5,413 11,329 9,263 7,983 12,761 14,522 12,549

R2 149,474 132,552 111,997 45,074 37,893 31,774 14,492 14,747 12,776

s2 77,880 67,447 57,178 21,651 18,738 16,512 8,110 8,087 6,808

R3 6902,437 5487,763 4222,420 2113,888 1739,748 1320,330 560,112 509,328 376,631

s3 3794,480 2995,820 2309,772 1165,854 951,991 720,140 307,532 284,201 208,741

R4 35,241 26,354 17,407 9,592 6,621 4,436 5,341 4,612 2,669

s4 18,251 15,319 10,829 5,568 3,296 2,208 2,788 2,745 1,824

R5 2472,563 1064,784 578,374 2467,333 1061,544 583,392 2150,096 919,880 513,818

s5 35,511 54,950 9,840 24,564 10,434 7,688 18,420 18,535 12,209

R6 749,842 636,890 568,464 743,181 640,058 569,707 686,808 556,023 486,074

s6 5,952 7,299 5,569 9,160 9,031 7,761 14,542 14,765 9,973

R7 162,927 164,247 159,748 42,897 41,717 38,460 19,086 16,523 16,106

s7 88,322 89,443 87,636 23,057 22,606 20,451 10,718 9,200 9,497

R8 7513,592 6945,294 6462,752 2227,472 2156,572 1940,714 696,990 587,193 567,173

s8 4132,752 3814,808 3548,705 1224,073 1183,979 1059,940 382,026 330,669 311,971

R9 29,095 21,968 15,833 8,679 7,072 4,596 6,593 4,388 3,526

s9 15,566 11,670 8,154 4,416 3,482 2,659 3,549 2,556 2,041

R10 2502,267 1073,433 589,708 2499,078 1082,285 595,550 2182,299 951,310 509,868

s10 13,527 11,093 10,288 14,557 10,768 7,043 24,267 19,891 10,411
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Tabela 46 - Média e desvio padrão da métrica velocidade de resposta para o cenário 2. A 

velocidade de resposta corresponde ao tempo em milissegundos levado pelo algoritmo para 

se obter a lista de recomendações para um usuário qualquer. 

 

25 10 5 25 10 5 25 10 5

CMBF X SMCF Z1(1,2) 36,040 29,040 25,014 132,755 109,354 96,373 230,194 154,055 135,490

CMBF X HMBF Z1(1,3) -8,979 -9,113 -9,104 -6,729 -7,122 -7,064 1,015 -1,256 -0,939

CMBF X KNN-CF Z1(1,4) 166,881 142,394 146,438 263,528 256,013 233,581 259,003 164,555 141,658

CMBF X KNN-CB Z1(1,5) -289,831 -55,005 -98,081 -460,350 -344,696 -114,283 -486,228 -147,381 -82,947

SMCF X HMBF Z1(2,3) -9,952 -10,016 -9,994 -9,901 -9,986 -10,029 -9,978 -9,795 -9,860

SMCF X KNN-CF Z1(2,4) 10,393 11,125 11,142 11,820 10,971 10,371 8,739 8,718 9,319

SMCF X KNN-CB Z1(2,5) -125,033 -49,312 -39,545 -352,966 -236,335 -147,731 -552,178 -236,623 -211,703

HMBF X KNN-CF Z1(3,4) 9,960 10,036 10,018 9,932 10,005 10,037 9,964 9,806 9,873

HMBF X KNN-CB Z1(3,5) 6,361 8,022 8,615 -1,651 3,892 5,586 -28,015 -7,888 -3,627

KNN-CF X KNN-CB Z1(4,5) -158,789 -43,177 -130,607 -294,825 -281,942 -220,417 -352,829 -133,921 -125,790

CMBF X SMCF Z2(6,7) 35,394 27,883 24,825 133,338 129,274 115,394 188,124 190,824 175,764

CMBF X HMBF Z2(6,8) -8,959 -9,050 -9,091 -6,617 -7,009 -7,060 -0,145 -0,519 -1,419

CMBF X KNN-CF Z2(6,9) 210,367 207,229 259,804 340,027 348,413 330,015 240,160 211,149 255,527

CMBF X KNN-CB Z2(6,10) -667,964 -262,835 -12,932 -840,428 -230,862 -24,553 -449,713 -190,952 -16,898

SMCF X HMBF Z2(7,8) -9,955 -9,970 -9,975 -9,963 -9,974 -10,023 -9,986 -9,711 -9,946

SMCF X KNN-CF Z2(7,9) 10,073 10,019 9,916 10,014 9,863 10,333 8,879 9,313 8,245

SMCF X KNN-CB Z2(7,10) -129,489 -50,878 -24,638 -446,137 -195,515 -130,458 -414,296 -264,883 -183,138

HMBF X KNN-CF Z2(8,9) 9,957 9,971 9,973 9,964 9,972 10,029 9,986 9,722 9,945

HMBF X KNN-CB Z2(8,10) 6,625 8,413 9,045 -1,212 4,950 6,939 -20,968 -6,101 1,005

KNN-CF X KNN-CB Z2(9,10) -287,268 -189,328 -130,820 -487,715 -324,480 -268,420 -272,387 -170,809 -124,361

E
st

ra
ti

fi
c
a

d
o

d = large d = regular d = small

A
le

at
ó

ri
o

 

Tabela 47 - Estatísticas do teste referentes à métrica velocidade de resposta observados para 

os testes de hipóteses do cenário 2. Os valores em negrito indicam que a hipótese nula foi 

rejeitada para um nível de significância de 1% com 29 graus de liberdade (t29;0,99 = 2,462). 


