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RReessuummoo  

 

As organizações, com o intuito de aumentarem o seu grau de competitividade 

no mercado, vêm a cada instante buscando novas formas de evoluir a 

produtividade e a qualidade dos produtos desenvolvidos, além da diminuição 

de custos – que está diretamente relacionada ao aumento do faturamento 

líquido. Para que tais objetivos possam ser alcançados é primordial explorar 

ao máximo o potencial de seus colaboradores e os possíveis relacionamentos 

que esses colaboradores têm uns com os outros, ou seja, encontrar e partilhar 

conhecimento tácito. Como o conhecimento tático está na mente das pessoas, 

é difícil de ser formalizado e documentado, por isso, o ideal seria identificar e 

recomendar a pessoa que detém  o conhecimento.  

 Diante disso, a presente dissertação apresenta o Sistema de 

Recomendação de Especialistas SWEETS e a sua implantação no ambiente 

a.m.i.g.o.s., uma plataforma de gestão de conhecimento baseada em 

conceitos voltados às redes sociais. O SWEETS foi desenvolvido em duas 

versões, 1.0 e 2.0.  A versão 1.0, de forma pró-ativa, aproxima pessoas com 

especialidades em comum, ora pelos seus conhecimentos (perfil de escrita), 

ora pelos seus interesses (perfil de leitura). Já a versão 2.0 do SWEETS não 

atua de forma pró-ativa, ou seja, é necessário que haja a requisição de um 

usuário especialista em determinada área, e é baseada em folksonomia para 

extração de uma ontologia, fundamental para identificar as especialidades das 

pessoas de forma mais eficaz. Esta ontologia é refletida pela co-ocorrência 

das tags (conceitos) em relação aos itens (instâncias) e é independente de 

domínio – principal contribuição dessa dissertação. 

 A implantação do SWEETS no a.m.i.g.o.s. visa trazer benefícios como: 

minimizar o problema de comunicação na corporação, prover um incentivo ao 

conhecimento social e partilhar conhecimento; proporcionando, assim, à 

empresa, a utilização mais eficaz dos conhecimentos de seus colaboradores. 

Palavras Chave: Sistemas de Recomendação, Redes Sociais Web, 

folsonomia e ontologia. 
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AAbbssttrraacctt  

 

The organizations aim at increasing industrial competitiveness. In this 

context, they have been searching for new ways to improve their productivity, 

the quality of their products, and costs reduction. To achieve these goals, it is 

essential to explore the collaborators’ potentials and the relationship among 

them, thus finding and sharing tacit knowledge. Since the tacit knowledge is 

embedded in the people's mind, it is therefore hard to be formalized and 

documented. This way identifying and recommending the person that retains 

the mentioned knowledge is the best option. 

In this context, this work presents the Specialist Recommendation 

System (SWEETS) and its application into the a.m.i.g.o.s environment, a 

knowledge management platform based on the social network concept. The 

SWEETS system has two versions, 1.0 and 2.0. The 1.0 version, puts people 

with specialties in common together proactively, either by their knowledge 

(according to the writing profile), or by their interest (according to the reading 

profile). On the other hand, the SWEETS second version does not act in a 

proactive way. Thereby, it is necessary to request for a specialist in a specific 

field, and it uses folksonomy to extract an ontology, which is essential to 

identify people's skills effectively. This ontology is reflected by the tags 

(concept) co-occurrence relating them to items (instances). In addition, such 

ontology is independent of domain, being  the main contribution of this work. 

Applying the SWEETS system into the a.m.i.g.o.s. environment aims at 

bringing some benefits, such as: minimize the communication problem in the 

corporation, provide an encouragement of social knowledge and knowledge 

sharing; Therefore, a better usage of the collaborators knowledge may be 

expected. 

Keywords:  recommendation systems, Web-Based Social Network, 

folksonomy, ontology. 
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11  IInnttrroodduuççããoo    

A competitividade que cerca o mercado nos dias de hoje cresce a todo instante. 

Existe uma preocupação real das empresas em buscar incessantemente formas de 

trabalho eficientes, eficazes e que não exijam custos excessivos, a fim de se 

tornarem mais competitivas. Para isso, essas empresas estão sempre preocupadas 

em: ter e manter a qualidade do produto desenvolvido; e diminuir o tempo de 

desenvolvimento de um determinado produto – que está diretamente relacionado ao 

aumento de seu faturamento líquido.  

Para atingir tais objetivos, um dos caminhos a serem percorridos é aperfeiçoar 

constantemente o processo de trabalho, de maneira tal que seus colaboradores 

produzam mais em um intervalo de tempo menor, ou seja, minimizar custos. 

Melhorias nos processos de trabalho possuem relação direta à forma como o 

conhecimento inerente a cada colaborador é explorado e a forma como o 

conhecimento produzido pelos colaboradores a partir das interações entre eles é 

organizado e gerenciado.  

Diante deste cenário, nos últimos anos, Redes Sociais vêm se tornando foco 

de estudo por pesquisadores da área de Informática. Um dos motivos que justifica tal 

interesse é a forma como essas Redes mostram-se bastante eficientes para 

proliferar o conhecimento inerente a cada pessoa (Staab, 2005). 

É notória a forma com que os usuários publicam informações em Redes 

Sociais sem nenhum precedente, e quão valiosas essas informações se tornam 

(Domingos, 2001). Tal característica, segundo Mika (2004), oferece sustentação 

para uma outra área: a descoberta de dados, ou seja, a classificação explícita das 

informações pertinentes a cada pessoa, o que tornaria possível recomendações 
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automatizadas.  Essas recomendações, para Salter (2006), consistem em fazer uma 

filtragem das informações com o intuito de direcionar os usuários para conteúdos 

que sejam especificamente relevantes para eles. 

1.1 Motivação 

Atualmente, as grandes empresas investem fortunas em projetos de gestão de 

conhecimento (Ehrlich, 2008). Esses investimentos podem ser justificados pelos 

seguintes fatores: (1) uma das premissas básicas para o sucesso de uma empresa é 

o conhecimento que a mesma possui sobre o nível de experiência (especialidades) 

de seus funcionários; e, (2) a capacidade de gerenciar a experiência de seus 

colaboradores é de fundamental importância para a divisão de tarefas e solução de 

problemas nos projetos realizados pela empresa. Porém, há dois problemas 

fundamentais com esses fatores: (1) a experiência de um determinado indivíduo é 

difícil de ser capturada e representada, de forma que seja entendível por outras 

pessoas; e, (2) mesmo que o problema (1) seja resolvido, os colegas podem 

oferecer resistência  para re-utilizar a experiência de outras pessoas (Bartsch-

Spoerl, 1999).  

Diante disso, uma possível solução seria, ao invés de recomendar a 

experiência (conhecimento) produzida pelo colaborador, poderia ser recomendado o 

próprio detentor do conhecimento, ou seja, a pessoa especialista. Assim, poderia 

haver uma interação entre o especialista e a referida pessoa que necessita dos 

conhecimentos deste especialista.  

De forma geral, um problema é que essas empresas não possuem uma 

ferramenta de gestão de conhecimento apropriada, que ofereça subsídios eficientes 

aos funcionários para sanar tais dificuldades. Isso pode ser confirmado a partir dos 

resultados de um questionário1 aplicado no C.E.S.A.R, Centro de Estudos e 

Sistemas Avançados do Recife, que teve como objetivo constatar a real necessidade 

de uma ferramenta que detectasse um especialista de domínio na empresa. Uma 

das questões aplicada aos participantes foi: “Quando você se depara com uma 

                                            

1  (Petry, 2007) Este questionário utiliza como base o questionário apresentado na dissertação de Helô Petry, intitulada “ICARE: UM SISTEMA DE RECOMENDAÇÃO 

DE ESPECIALISTAS SENSÍVEL A CONTEXTO”, apresentada em 2007 no Centro de Informática / UFPE. 
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dificuldade/dúvida sobre algo relacionado ao seu trabalho, que postura toma para 

resolver o problema?”. 36.67% dos entrevistados responderam que procurariam 

outras pessoas para tentar sanar suas dúvidas, 56,57% responderam que fariam 

pesquisas na web e o restante fariam pesquisas em outros meios, por exemplo, 

livros. 

De acordo com os dados levantados na aplicação do questionário, para 

resolver o problema de 36,67% dos entrevistados, o ideal seria que as pessoas 

pudessem, de forma prática, colaborar informalmente umas com as outras. Assim, a 

partir da troca de experiências, a solução para possívies problemas poderia ser 

atingida com uma maior eficácia. Esta colaboração informal e livre, é uma das 

principais características das Redes Sociais, pois os seus usuários expressam seus 

mais variados pensamentos livremente. Ou seja, a colaboração acontece através de 

interações sem nenhum planejamento de forma ad hoc e, segundo Gutwin (2005), 

facilita a troca de experiência entre os indivíduos.  

Com isso, segundo Staab (2005) & Domingos (2001), as Redes Sociais 

passam a reter valiosas informações pertinentes aos seus usuários e, a partir disso, 

mostra-se um meio bastante eficiente para proliferar o conhecimento individual / 

inerente a cada pessoa.  Assim, há possibilidade de re-aproveitar este conhecimento 

gerado, o que proporcionaria benefícios diretos aos 56,57% dos entrevistados que 

responderam que tentariam sanar suas dúvidas a partir de pesquisas na web. O 

reuso de conhecimento está diretamente relacionado a uma melhor exploração do 

capital humano existente em uma determinada organização, pois, a partir desse 

reuso, pode-se ganhar em tempo, produtividade e, consequentemente, em lucro.  

Uma prática eficiente de explorar o conhecimento individual (conhecimento 

tácito) é interagir diretamente com a pessoa detentora desse conhecimento. Assim, 

se uma pessoa está com uma determinada dúvida, esta poderia ser rapidamente 

solucionada se fosse tratada diretamente com um especialista no assunto. Porém, a 

identificação desse especialista não é algo tão trivial. 

Uma aplicação que identifique esses potenciais colaboradores (especialistas), 

proporcionando um rápido contato entre estes especialistas e um indivíduo detentor 

de um problema, poderia proporcionar resultados satisfatórios para qualquer 

organização, dado o fato que o processo de comunicação poderia ser agilizado e 

melhorado. Afinal, segundo Ackerman (2003), a comunicação direta entre as 



1 – Introdução 

 

 4 

pessoas pode melhorar e facilitar o compartilhamento de conhecimento tácito e, com 

isso, proporcionar melhorias nas habilidades dos indivíduos. Ou seja, a 

interatitividade entre as pessoas proporcionam um aprendizado constante entre os 

participantes, seja ela um especialista ou não. 

Segundo Petry (2007) os Sistemas de Recomendação de Especialistas 

(SREs) podem ser utilizados com um intuito de fornecer um apoio a colaboração 

informal através da identificação dos especialistas, a fim de fornecer suporte para 

ajudar pessoas na solução de seus problemas. Essas ferramentas, de acordo com 

Reichling (2005), são capazes de retornar pessoas identificadas como especialistas 

acerca de determinados domínios. Ou seja, são ferramentas que objetivam ter 

acesso ao conhecimento tácito de uma determinada pessoa.  

A rápida localização de um especialista em uma empresa proporcionaria 

benefícios, como, por exemplo, a re-alocação dos colaboradores em diferentes 

projetos ou a demissão e a rápida substituição de um funcionário que tenha 

dificuldades de se relacionar com os colegas, comprometendo assim a produtividade 

da equipe e colocando em risco as atividades do projeto. 

A re-alocação de um colaborador para um novo projeto pode ser importante para 

distribuir melhor os potenciais existentes na organização. Por exemplo, uma pessoa 

X, experiente em Gerência de Projetos, pode estar, em um determinado momento, 

desenvolvendo uma atividade de um projeto sem muita complexidade e que não 

exija tanta experiência, logo, uma pessoa com menos experiência poderia 

desenvolvê-la. Ao mesmo tempo, pode haver um outro projeto na organização que 

necessite urgentemente da experiência dessa pessoa X em Gerência de Projetos 

para solucionar um determinado problema. Diante de tal situação, há a necessidade 

de procurar um especialista fora da empresa para contrátá-lo? Se houver um 

mecanismo que possibilite a rápida identificação desse especialista na organização, 

isso não seria necessário. Bastaria apenas re-alocar o especialista em questão para 

o projeto que necessite mais de suas habilidades naquele momento. 

1.2 Objetivos 

Este trabalho tem como objetivo desenvolver um sistema de recomendação de 

especialistas e implantá-lo na ferramenta de gestão de conhecimento a.m.i.g.o.s. 
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(AMbiente para Integração de Grupos e Organizações Sociais), atualmente em uso 

no C.E.S.A.R.2 Para atingir tal objetivo foi necessário:  

• verificar/constatar a real necessidade de implantação de um Sistema de 

Recomendação de Especialistas de Domínio na plataforma de gestão de 

conhecimento a.m.i.g.o.s. e compreender as necessidades dos usuários no 

momento que recebem as recomendações; 

• entender a literatura de Redes Sociais, já que o a.m.i.g.o.s. foi desenvolvido 

utilizando conceitos voltados a esta área. Esse entendimento é primordial 

para uma melhor compreensão dos benefícios que podem ser trazidos com a 

implantação de um Sistema de Recomendação de Especialistas em uma 

plataforma como essa, além de tornar possível a compreensão de qual a 

melhor forma que essas recomendações devem atuar;  

• obter compreensão de como determinar as especialidades das pessoas; 

• desenvolver uma primeira versão de um SRE utilizando análises em textos 

planos; 

• compreender como uma ontologia pode emergir de uma folksonomia e, com 

isso, tornar as recomendações dos especialistas mais eficientes e livres de 

domínios;  

• desenvolver uma segunda versão de um SRE com o uso de ontologias para 

adicionar semântica nas recomendações. 

1.3 Organização da Dissertação 

O presente trabalho está organizado da seguinte forma: 

 

Capítulo 2: apresenta os conceitos Redes Sociais Web  e como estas têm sido 

utilizadas como instrumento para disseminar conhecimento a partir da 

interação entre as pessoas; 

                                            

2 C.E.S.A.R. – Centro de Estudos e Sistemas Avançados do Recife 
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Capítulo 3: apresenta conceitos voltados à área de descoberta de conhecimento em 

textos planos e ontologia como um eficiente caminho para a 

representação do conhecimento; 

Capítulo 4: apresenta a definição e características inerentes a um Sistema de 

Recomendação de Especialistas (SREs), além de mostrar, de forma 

cronológica, alguns dos Sistemas de Recomendação de Especialistas 

disponíveis na literatura, dando ênfase as suas principais características; 

Capítulo 5: apresenta o SRE SWEETS desenvolvido neste trabalho e o estudo de 

caso a.m.i.g.o.s.. São apresentadas as características e o funcionamento 

do SWEETS em ambas as versões desenvolvidas, 1.0 e 2.0, além das 

características do estudo de caso a.m.i.g.o.s. necessárias para a 

implantação do SWEETS; 

Capítulo 6: apresenta os experimentos realizados no trabalho e os resultados 

obtidos. São dois os experimentos realizados: (1) com o objetivo de 

identificar possíveis necessidades e preferências dos usuários em um 

SRE, além de verificar os possíveis benefícios que um sistema SRE 

poderia trazer aos usuários do a.m.i.g.o.s., ambiente ao qual o SRE 

desenvolvido foi implantado; e (2) para verificar o nível de satisfação dos 

usuários do a.m.i.g.o.s. com a implantação do SRE desenvolvido; 

Capítulo 7: por fim, este capítulo apresenta as considerações finais desta 

dissertação; suas vantagens e desvantagens e possíveis melhorias a 

partir de trabalhos futuros. 
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22  CCoollaabboorraaççããoo  ee  RReeddeess  SSoocciiaaiiss  WWeebb  

A colaboração entre as pessoas e grupos que compõem as organizações é um fator 

preponderante para que possam produzir mais e em menores intervalos de tempo – 

ou seja, é constante a busca das organizações pela otimização do processo de 

trabalho. Segundo Brézillon (2005), quando o processo de trabalho faz intenso uso 

de conhecimento, a colaboração é uma premissa fundamental.  

Como ambientes para promover a colaboração entre as pessoas podem ser 

citados: e-mails, blogs, wikis, redes sociais. O presente trabalho utiliza os benefícios 

proporcionados pelas vantagens inerentes à utilização de Redes Sociais como 

instrumento de colaboração. A Seção 2.1 apresenta conceitos pertinentes à 

colaboração; enquanto na Seção 2.2 são mostrados os conceitos voltados às Redes 

Sociais. 

2.1 CSCW – Trabalho Cooperativo Apoiado por Computa do 

Para que as organizações possam ser competitivas são requeridos, 

consistentemente, rapidez na tomada de decisões, no desenvolvimento de produtos 

e no atendimento ao cliente. Para tanto, é necessário mais e mais que os 

colaboradores das organizações cooperem e colaborem entre si. Estas interações 

entre as pessoas é um processo importante para a obtenção / troca de 

conhecimento e, em conseqüência disso, o alcance de resultados satisfatórios. Ou 

seja, as pessoas com os seus respectivos talentos são aproximadas a fim de atingir 

um determinado objetivo. Neste sentido, surgiu CSCW (Computer Supported 

Cooperative Work) que, segundo Ellis (1991), é a área de pesquisa que investiga 
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técnicas e metodologias de trabalho em grupo; as formas como os grupos 

trabalham; e como tecnologia pode oferecer suporte à melhoria destes trabalhos. Ou 

seja, o CSCW explora o papel da tecnologia no ambiente de trabalho (Grudin, 1994) 

Para proporcionar cooperação no ambiente computacional surgiram as 

ferramentas denominadas groupware, que, segundo Ellis (1991), têm a seguinte 

definição: 

“Sistemas baseados em computador que suportam grupo de pessoas envolvidas 

em uma tarefa comum (ou mesmo objetivo) e que forneçam uma interface para 

ambiente compartilhado.” 

Groupware tem como objetivo prestar assistência na comunicação, 

cooperação e coordenação das atividades desses grupos – isso é denominado o 

modelo 3C (Ellis,  1991): comunicação é caracterizada pela troca efetiva de 

informações entre as pessoas, que pode ser: síncrona (chat) ou assíncrona (e-mail); 

cooperação é quando as pessoas cooperam entre si para realização de uma 

determinada tarefa; e a coordenação, que tem por objetivo organizar e gerenciar as 

atividades do grupo - se bem feita a eficácia da comunicação e da colaboração pode 

ser reforçada. Segundo Gerosa, (2006), as tarefas que surgem durante a 

comunicação, são gerenciadas pela coordenação e realizadas durante a 

cooperação. 

De acordo com Staab (2005), as Redes Sociais Web são eficientes meios para 

que as pessoas possam relacionar-se, interagir e trocar conhecimento / 

experiências. Diante disso, a próxima seção mostra importantes conceitos ligados a 

essas redes. 

2.2 Definição e Áreas de Exploração das Redes Socia is Web  

Desde meados da década de 90, as Redes Sociais Web têm evoluído de maneira 

surpreendente no que tange a número e escopo. Em relação ao escopo há WBSN 

(Web-Based Social Network) que vão desde negócios3 e entretenimento4, até Redes 

                                            

3 LinkedIn – Disponível em  http://linkedin.com/ 
4 MySpace.com. – Available from http://www.myspace.com 
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Sociais para animais de estimação5. Enquanto em termos de números, conforme 

Staab (2005), estas redes aumentaram seus nós de milhares para milhões. 

As Redes Sociais representam um imenso universo (repositório) de dados 

que possuem informações pertinentes aos usuários conectados a elas. Estas 

informações podem ser utilizadas para os mais variados fins, como por exemplo, 

uma aplicação que infere o grau de confiança das pessoas. Além de permitirem 

complexos relacionamentos e, com isso, segundo Galbak (2005), torna-se comum o 

acesso a informações de aspectos quantitativo e qualitativo das conexões sociais 

entre pessoas. Assim, as Redes Sociais são vistas pelos pesquisadores como um 

meio promissor para realizar análises e pesquisas bem estruturadas. 

A maioria dos trabalhos direcionados para análises de Redes Sociais, com os 

principais avanços no século XX, foi conduzida para o âmbito da psicologia, 

sociologia e comunicação (Barnes, 1972), (Wellman, 1982) e (Wasserman, 1994). 

Segundo Golbeck (2005), as pesquisas em Redes Sociais têm sido de grande 

interesse pelos pesquisadores e são impulsionadas, principalmente, pelo esforço em 

entender os relacionamentos pertinentes a essas redes e as possíveis influências 

que as pessoas podem exercer umas sobre as outras, independente do contexto o 

qual a rede social esteja inserida. Negócios, mercado de trabalho (Montgomery, 

1991), saúde pública (Cattell, 2001) e psicologia (Pagel, 1987) são alguns poucos 

exemplos em que as Redes Sociais têm sido aplicadas proporcionando bons 

resultados. 

Golbeck (2005) define alguns critérios fundamentais que devem ser seguidos 

por aplicações de WBSN. 

1. deve ser completamente acessível via Web – necessitando apenas de um 

browser. Com isso, redes sociais que utilizam variadas tecnologias, tal como 

dispositivos móveis, seriam excluídas; 

2. os usuários devem descrever o status de seu relacionamento com outras 

pessoas; 

1. o sistema deve ter um suporte claro e integrado para seus usuários criarem 

estas conexões; e 
                                            

5 Fuzzster.com – Available from http://fuzzster.com/ 
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2. os relacionamentos devem ser visíveis e navegáveis. 

Em relação à quantidade, as redes sociais vêm crescendo constantemente. Em 

meados de novembro de 2008, a partir de uma análise feita pelo projeto Trust6, 

constatou-se que o número de redes sociais já está em 246 somando um total de 

1.027.573.661 de membros. Em relação à quantidade de usuários, essas redes são 

bastante variáveis, ou seja, enquanto há redes com membros na ordem de 

centenas, há outras na ordem de milhões. A Tabela 2.1 mostra 18 redes sociais que 

possuem um número expressivo de usuários. 

Tabela 2.1: Algumas redes sociais que possuem uma quantidade expressiva de 

membros. 

Rede Social Disponível em Número aproximado de membros 

My Space http://myspace.com 300.000.000 

FaceBook http://thefacebook.com 90.000.000 

Orkut http://orkut.com 64.000.000 

Hi5 http://hi5.com 60.000.000 

Adult Friend Finder http://adultfriendfinder.com 26.000.000 

Tickle http://tickle.com 20.000.000 

Black Planet http://blackplanet.com 18.000.000 

LinkedIn http://linkedin.com 17.000.000 

LiveJournal http://livejournal.com 10.000.000 

Friendster http://friendster.com 5.400.000 

Amigos http://amigos.com 5.200.000 

Asia Friend Finder http://asiafriendfinder.com 4.500.000 

Alt.com http://alt.com 3.830.000 

                                            

6 Trust in Web Based Social Networks. Lista de Redes Sociais. Disponível em: http://trust.mindswap.org/cgi-

bin/relationshipTable.cgi 
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Friend Finder http://friendfinder.com 3.600.000 

gradFinder http://www.gradfinder.com 3.300.000 

Out Personals http://outpersonals.com 1.400.000 

Zero Degrees http://www.zerodegrees.com  1.300.000 

Fotolog http://fotolog.net 1.000.000 

 

Redes Sociais podem ser exploradas das mais variadas formas, as seções 

2.2.1, 2.2.2 e 2.2.3 fazem menção a algumas dessas áreas de aplicação. São elas, 

respectivamente, Análise de Confiança em uma Rede Social, Redes Sociais Web e 

Web Semântica, e Marketing Viral. 

2.2.1 Trust - Análise de Confiança em uma Rede Soci a 

Trust é um termo estudado pelas mais variadas áreas, tais como: sociologia, 

psicologia, economia, história, filosofia e ciências da computação. A definição de 

confiança depende diretamente do contexto e meio em que é aplicada, ou seja, se 

for aplicada no contexto computacional esta definição deverá ser bem mais clara e 

simples se comparada à aplicação em áreas como sociologia e psicologia (Deutsch, 

1962) & (Shapiro 1987). 

Dunn (1984) define confiança de maneira bem sucinta e direta: “Confiança é 

uma aposta sobre ações futuras de outras pessoas”. Analisando por este ponto de 

vista, há duas vertentes a serem consideradas nesta definição: a crença e o 

compromisso. Em relação à crença (fé), que não é suficiente para inferir que uma 

pessoa é confiável, é usada para que uma pessoa X possa deduzir que uma outra 

pessoa Y agirá de certa maneira, seja boa ou não. Considerando o segundo item 

(compromisso), a confiança ocorre quando a crença é usada para analisar o 

compromisso sobre a execução de atividades particulares e direcionadas. 

O grau de confiança que as pessoas têm umas em relação às outras é um 

termo que move a sociedade como um todo, seja em ambiente de trabalho, familiar 

ou entre amigos (Dunn, 1984) (Gambetta, 2000). Segundo Golbeck (2005), se este 

termo “confiança” é tão importante ao ponto de determinar comportamentos em uma 
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sociedade, é natural que este também seja verdade no “mundo virtual”, em meio às 

comunidades online. 

O termo confiança na sociedade humana é bem complexo e depende de uma 

série de fatores (Dunn, 1984) (McKnight, 1996) e, em decorrência de tal 

complexidade, a representação desses fatores em sistemas computacionais não é 

algo tão trivial. Esses fatores podem ser os mais variados possíveis, por exemplo, 

quando uma pessoa M (Mary) resolve confiar em uma pessoa J (John), 

possivelmente M sofreu algumas influências do meio em que pertence, tais como: 

experiências de J com seus amigos ou pessoas quaisquer; opiniões dadas a 

respeito de J por outras pessoas e assim por diante. 

As próximas seções utilizam como base os conceitos previamente 

apresentados para explorar propriedades pertinentes à confiança, enfatizando a sua 

aplicação em Redes Sociais. 

2.2.1.1 Propriedades de Confiança 

Quando há uma conexão direta entre dois indivíduos (nós) de uma Rede Social, 

pode haver uma classificação direta de confiança entre um e outro Golbeck (2006). 

Isso não acontece quando duas pessoas não estão diretamente conectadas, ou 

seja, não há informação direta de confiança disponível. Porém, apesar de não haver 

uma relação direta entre os indivíduos, existe o caminho que os conectam e que 

pode ser analisado a fim de inferir o quanto um pode ser confiável para o outro. Esta 

análise é possível a partir do conceito de transitividade. A Figura 2.1 mostra uma 

representação de alguns indivíduos representados por nós. Os nós J e K 

representam uma relação de confiança direta, enquanto os nós J e L, representam 

uma relação indireta, sendo que na indireta é necessário utilizar algoritmos que 

inferem valores de confiança para saber o quanto J confia em L. 
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Figura 2.1: Representação de transitividade entre os indivíduos de uma Rede Social. 

Conforme apresentado na Figura 2.1, John confia em Karlos, que, por sua 

vez, confia em Lucas (relação direta de confiança). Apesar de John não conhecer 

Lucas, ou seja, não ter informação direta de confiança em relação a ele, sabe o quão 

é o seu grau de confiança em Karlos e, com isso há como inferir o quanto pode 

confiar em Lucas. Para esta inferência, ainda podem ser utilizadas informações 

adicionais, tal como: o quanto as pessoas que se relacionam com Lucas o 

consideram confiável.  

Para que se possa inferir relacionamento de confiança em uma Rede Social é 

imprescindível entender as propriedades de confiança de uma Rede, que podem ser, 

por exemplo, o valor da relação direta de confiança entre duas pessoas ou a 

distância social entre elas. Conforme Golbeck (2006b) afirma, há duas questões que 

devem ser consideradas para o aprimoramento de algoritmos que inferem confiança 

em uma Rede Social, são elas:  

• como os valores de confiança dos nós (pessoas) intermediários afetam 

na precisão do valor inferido?  

• o tamanho do caminho percorrido também afeta essa precisão, como?  

O tamanho do caminho é determinado pelo número de arestas que 

devem ser percorridas antes de chegar ao destino/final. 

É correto afirmar que, inferências de confiança em nós conectados 

indiretamente não serão tão exatas quanto uma relação direta de classificação 

(Golbeck, 2006b). Com isso, há uma tendência que quanto menor o tamanho do 

caminho percorrido para análise de confiança melhores poderão ser os resultados 

obtidos. 
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Uma outra propriedade importante de análise de confiança em uma Rede 

Social é o fato de essa confiança ser assimétrica (Katz, 2006) (Christianson (1996), 

ou seja, se há uma relação de confiança entre um indivíduo A e B, o grau de 

confiança que o indivíduo A tem em relação ao indivíduo B não é, necessariamente, 

igual ao grau de confiança que o indivíduo B possui em relação ao A. Por exemplo, 

segundo Golbeck (2005), o grau de confiança que há no relacionamento entre mãe e 

filhos é distinto, uma vez que uma criança possui certos limites para realizar certas 

tarefas, se comparados à mãe. Uma outra questão que reafirma a veracidade de tal 

informação é o maior grau de confiança que, normalmente, os empregados possuem 

para com seus supervisores do que os supervisores para com seus empregados. 

Essa, segundo (Yaniv, 2000), é a visão de variedade de hierarquia. 

Segundo Golbeck (2005), a partir de anotações sobre confiança e a origem 

dessas opiniões é possível personalizar recomendações de acordo com o grau de 

confiança que um usuário possui em outro usuário qualquer (desconhecido por ele 

ou não), usando, para isso, os caminhos que os conectam na rede e o valor de 

confiança agregado a esses caminhos. Uma vez que esses valores estão 

disponíveis torna-se possível a construção de páginas personalizadas para cada 

usuário de acordo com as pessoas em que um usuário mais confia. A Seção 2.2.1.2 

mostra alguns algoritmos utilizados para inferir confiança. 

2.2.1.2 Projetos / Algoritmos que Inferem Confiança  

No universo computacional, o conceito de análise de confiança não é inerente 

apenas ao contexto de Redes Sociais. Este problema tem sido abordado em 

diferentes tipos de trabalhos. Nesta seção é feita uma breve explanação a respeito 

de alguns algoritmos disponíveis na literatura.  

O Algoritmo EigenTrust (Kamvar, 2004) é projetado para inferir confiança em 

sistemas peer-to-peer, e utiliza como base o algoritmo PageRank (Page, 1998), que 

é usado pelo Google para classificar quais são as páginas mais relevantes 

retornadas por uma busca (Golbeck, 2006). No EigenTrust o que determina a 

confiança é a performance. Assim, um peer que possuir uma grande variação de 

performance em relação aos outros teria uma baixa confiança. 

O algoritmo Advogato faz o cálculo da reputação (grau de confiabilidade) 

global para indivíduos na Rede (Levin, 1998). Isso é feito a partir da designação de 
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alguns nós que compõem a Rede, que serão utilizados como base no processo de 

análise de confiança. Para fazer tal designação, são realizadas certificações entre 

membros com o intuito de determinar o nível da confiabilidade de uma pessoa e, 

portanto, a sua participação em um dado grupo.  

Richardson (2003) usa Redes Sociais e análise de confiança para calcular a 

crença que um usuário pode ter em uma declaração qualquer. O referido cálculo é 

realizado através da descoberta do tamanho do caminho entre dois indivíduos, além 

disso, é feita a junção desse caminho com os valores de confiança, a fim de sugerir 

um valor de confiança final para a referida declaração. 

Da mesma forma que o Richardson (2003), o algoritmo TidalTrust também 

infere confiança de um indivíduo na Rede tendo como base o tamanho do caminho 

que conecta os usuários (A e B, por exemplo). Esse algoritmo é guiado pelo o que 

defende o trabalho apresentado em (Golbeck, 2006c): 

• para determinar a classificação de confiança, caminhos curtos têm 

chances inferiores a erros; e 

• para o tamanho do caminho pré-determinado, quanto maior o grau de 

confiança, menor o tamanho do caminho.  

Diferentemente do Advogato, no TidalTrust, ao invés de usar um conjunto 

global de nós, há apenas um ponto (nó) individual que servirá como base para a 

realização dos cálculos, ou seja, cada classificação de confiança calculada é 

possível a partir da visão do nó (da pessoa) na Rede. 

2.2.2 Redes Sociais Web e Web Semântica 

De acordo com Staab (2005), redes sociais são construídas de maneira “grotesca”. 

“Grotesca” no sentido de que poucos parâmetros são considerados no momento de 

sua construção. Assim, as possibilidades de utilização da potencialidade dessas 

redes não são exploradas apropriadamente como, por exemplo, indicar a um usuário 

que esteja com uma dúvida sobre Orientação a Objetos um possível amigo que seja 

especialista na área.  

Em estudos realizados por Golbeck (2005), de um total de 115 mil usuários em 

Redes Sociais distintas disponíveis na Web, há 100 contas que representam a 

mesma pessoa, ou seja, há uma universo de usuários que mantêm contas em 

múltiplas Redes Sociais. Isso pode ser um fator relevante se for considerado que o 
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usuário deseja manter as informações de contextos diferentes separadas, por 

exemplo, o usuário pode possuir uma Rede Social para negócios7 e outra para 

entretenimento8. 

Contrário a isso, analisando a perspectiva de dificuldade de gerenciar esse 

conjunto de conexões em Redes Sociais distintas, talvez fosse interessante fazer um 

merge (junção) dessas conexões e seus respectivos conjunto de dados. Assim, após 

a realização deste merge as pessoas que tivessem múltiplas contas poderiam ser 

representadas por uma única. Esta é uma solução em potencial que o projeto FOAF 

(Friend-of-a-Friend) (Dumbill, 2002) defende, ou seja, como compartilhar dados de 

Redes Sociais entre sites. 

FOAF é um vocabulário baseado em RDF/OWL que representa informações 

sobre pessoas e as suas respectivas conexões, que (Brickley, 2004) & (Kamvar, 

2004) contêm termos para descrever informações pessoais, participação em grupos 

e conexões sociais. Por exemplo, esse vocabulário possui uma propriedade “knows” 

que é usada para permitir ligações sociais entre pessoas, ou seja, possibilita 

representar pessoas conhecidas de outra pessoa. O projeto FOAF está inserido no 

contexto da Web Semântica que, segundo Berners-Lee (2001), é um projeto em que 

se busca adicionar significado aos dados publicados na Web para que, a partir disso, 

as máquinas sejam capazes de efetuar processamento sobre essas informações, 

abstraindo assim resultados semânticos sobre elas. A Listagem 2.1 representa uma 

simples descrição de uma pessoa utilizando FOAF. 

foaf:Person; 
foaf:depiction <http://example.com/photome.jpg>; 
foaf:firstname "Bob"; 
foaf:lastname "Schmitz"; 
foaf:knows :John, 
                :Mary, 
                :Jr. 

Listagem 2.1: Uma descrição simples de uma pessoa usando FOAF.  

A partir desse trecho de código, ilustrado na Listagem 2.1, segundo (Golbeck, 

2005) programas que interpretam OWL e RDF serão capazes de processar essas 

informações, identificando, assim, que se trata de uma pessoa "Bob Schmitz" com 

uma respectiva fotografia, disponível na Web, associada a ela e que conhece outras 

                                            

7 Amazon: http://amazon.com/ 
8 Orkut: http://www.orkut.com 



2 -  Colaboração e Redes Sociais Web 

 

 17 

pessoas, “John, Mary e Jr.”. A  Tabela 2.2 mostra algumas Redes Sociais que 

utilizam FOAF para representar os perfis dos usuários. 

Tabela 2.2 Aplicações de Rede Social que provêem perfis de seus usuários 

utilizando FOAF.   

Rede Social URL Número aproximado de 
membros 

LiveJournal http://livejournal.com  10.000.000 

Tribe http://tribe.net 600.000 

Buzznet http://www.buzznet.com  110.000 

eCademy http://ecademy.com 100.000 

Zopto http://zopto.com  10.500 

Trust Project http://trust.mindswap.org  700 

 

Um usuário que tenha conta em todas ou algumas dessas redes sociais 

(Tabela 2.2), possuindo assim vários perfis, poderia ser unificado em um único perfil, 

a partir de uma ferramenta que interpretasse esses documentos e efetuasse o 

processo necessário para isso.  

Para Golbeck (2005) e Mika (2004), com a utilização do FOAF, além de trazer 

benefícios para os usuários a partir da unificação (merge) de seus dados, os demais 

sites da Web podem, também, tirar proveito desses dados disponíveis na Web. Por 

exemplo, um Website poderia sugerir conexões entre dois usuários se os dados 

FOAF de outro site mostrasse conexão entre estas duas pessoas. Algumas 

informações dos usuários poderiam ser pré-carregadas se existirem informações 

pré-definidas sobre os respectivos usuários em arquivos FOAF espalhados pela 

Web. Enfim, a potencialidade do FOAF pode ser utilizada em diversas aplicações 

Web das mais diversas formas, a fim de torná-las mais atrativas para o uso. 

2.2.2.1 Extensão do FOAF 

Embora FOAF possua várias propriedades para representar informações pessoais 

de membros que compõem uma Rede Social (Kamvar, 2004), muitas outras Redes 

Sociais Web (WBSNs) possuem formas diferentes de descrever pessoas e seus 
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relacionamentos (Golbeck, 2005). Esta seção apresenta as extensões do 

vocabulário FOAF. 

Uma extensão de FOAF é o módulo Trust FOAF, que visa permitir uma 

classificação e representação do grau de confiança entre as pessoas -  o grau de 

confiança dessa extensão é determinado em uma escala de 1 a 10. 

Outro módulo que estende FOAF é específico para descrever relacionamentos. 

Nesta nova especificação foram definidos mais 30 (trinta) termos, dentro dos quais 

se incluem “lost contact with” (“último contato com”), "enemy of" (“inimigo de”) e 

"spouse of" (“cônjuge de”). Assim, as Redes Sociais Web podem optar por esses 

termos ou podem definir seu próprio conjunto de termos para relacionamentos, a fim 

de acrescentá-los nos dados FOAF dos usuários (Davis, 2004). 

2.2.3 Marketing Viral 

Marketing viral pode ser entendido como uma forma de difusão de informações 

sobre um produto através das pessoas que compõem uma rede (Leskovec, 2007). 

Ou seja, possibilita o compartilhamento da informações sobre produtos, tornando 

assim um mecanismo eficiente capaz de realizar publicidade com custos reduzidos. 

Richardson (2002), mostra a construção de um modelo de Rede Social que 

utiliza conceito de Marketing Viral. De acordo com este trabalho, tornou-se possível 

traçar um plano de marketing que destaca os pontos positivos de cada cliente e, com 

isso, poderiam ser feitas recomendações direcionadas. 

 Para que possa ser aplicado o conceito de marketing viral em uma rede, é 

imprescindível entender o valor que uma pessoa possui na rede. Assunto que é 

tratado na próxima seção. 

2.2.3.1 Valores dos Clientes em uma Rede 

O valor que um cliente tem em uma dada Rede é uma variável crucial e muito 

importante, pois, a partir dessa estimativa, torna-se possível, por exemplo, analisar 

uma previsão de lucros esperados sobre as vendas para um determinado cliente, 

considerando o tempo de vida útil desse na Rede ou a sua relação com a companhia 

(Richardson, 2002) & (Domingos, 2001).  

 Um outro ponto que justifica a real importância do valor de um cliente na 

Rede, que é de fundamental interesse pelas companhias, é que a partir dessa 
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análise torna-se possível determinar quanto custa adquirir um cliente em particular. 

Segundo Staab (2005), os tradicionais meios que determinam o valor de um cliente 

na Rede ignoram o fato de que, em adição ao ato de comprar um produto, um cliente 

em particular pode influenciar nas compras de outros. Ou seja, se João vê um filme 

e convencer seus amigos a vê-lo também, obviamente o valor do cliente João 

aumentou na Rede de maneira considerável. Em contrapartida, se João tem uma 

forte tendência a assistir os filmes que seus amigos indicam, os gastos com 

marketing para João talvez fossem um desperdício e, eventualmente, poderiam ser 

melhores usados em outros recursos dentro ou fora da companhia. O principal 

objetivo do cálculo do valor de um cliente na Rede é o aumento das vendas em 

relação a outras estratégias de marketing ao cliente. 

Domingos (2001) desenvolveu um modelo que permite determinar o valor de 

um cliente em uma Rede. Para isso, foi desenvolvida uma modelagem que permite 

realizar, por exemplo, a análise de como cada cliente provavelmente compra um 

produto ou a verificação de qual a influência que os vizinhos (contatos da rede) de 

um cliente exercem sobre ele. 

Por apresentar inferências probabilísticas sobre o modelo comum de todos os 

clientes, torna-se possível responder questionamento como: se produtos são 

comercializados para um universo particular de clientes – ou seja, uma parte restrita 

da Rede – quais são as expectativas de se beneficiar na Rede como um todo depois 

das influências reproduzidas por seus vizinhos? Utilizando isso, pode-se pesquisar 

por um conjunto opcional de clientes a fim de comercializar algum produto que, 

possivelmente, será o conjunto que proporcionará rendimentos mais satisfatórios 

sobre o investimento. Assim, intuitivamente, pode-se “olhar” para o cliente com alto 

valor na Rede, comercializando diretamente para ele e, com isso, conseguir 

posteriores benefícios. 

Há alguns fatores importantes que exercem influências sobre o valor de um 

cliente na Rede, dentre os quais podem ser mencionados: opinião do cliente, 

influência assimétrica e corrente de influência. (Domingos, 2001) & (Richardson, 

2002): 

• opinião do cliente: antes de qualquer outra coisa, o mais importante é 

o cliente gostar do produto. Clientes que têm alta conectividade, mas 
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não gostam de um produto podem ter um valor negativo na Rede, 

dessa forma, como mecanismo de prevenção o produto não seria 

comercializado para ele; 

• influência assimétrica: um outro aspecto chave é o cliente que tem o 

valor elevado na Rede. Naturalmente, um cliente exerce maior 

influência sobre seus relacionamentos que outro qualquer; 

• corrente de influências: o valor de um cliente na Rede não é 

determinado somente por seu relacionamento imediato. O 

conhecimento do cliente influencia diretamente seus relacionamentos, 

que por sua vez influencia as demais pessoas conectadas diretamente 

a eles, até que a rede seja alcançada com um todo.  

Um estudo publicado em Reichheld (2003), mostra que os comentários 

positivos de um produto entre os clientes são de longe o melhor indicador de 

crescimento de uma companhia. O marketing word-of-mouth (boca-aboca) possui 

uma vantagem chave, se comparado aos métodos tradicionais de marketing: uma 

recomendação feita por um amigo ou uma fonte confiável tem mais credibilidade se 

comparada a um anúncio ou propaganda, diz (Jurvetsonm, 2000). 

2.3 Considerações Finais 

Diante do que foi previamente apresentado – Redes Sociais Web – a partir 

dos relacionamentos existentes entre as pessoas e das interações entre elas, o 

conhecimento surge naturalmente / espontaneamente. Contudo, dependendo da 

forma como esse conhecimento é organizado, prover meios eficientes para a 

recuperação desse conhecimento pode ser uma tarefa um pouco dispendiosa.  

O ideal é que essas Redes Sociais sejam estruturadas de maneira a permitir 

mecanismos automatizados eficientes que promovam recomendações. Trust 

(apresentado na seção 2.2.1 pode ser um parâmetro importante para proporcionar 

recomendações personalizadas, pois pode identificar o quão uma pessoa é confiável 

em relação a outra; ou o quão esta pessoa é confiável em relação à Rede e, com 

isso, estaria sendo considerado parte do contexto ao qual o usuário está inserido. 

Marketing Viral, apresentado na seção 2.2.3, pode ser um outro importante 

parâmetro, pois permite que sejam feitas recomendações direcionadas, ou seja, 

indicam-se conteúdos que sejam realmente relevantes para pessoas específicas.  
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Além disso, distintas Redes Sociais Web, poderiam dispor de uma rede de 

relacionamentos única, assim, um usuário João poderia usar redes sociais distintas 

e manter o mesmo conjunto de relacionamentos para ambas – isso foi o que motivou 

a criação do vocabulário FOAF, apresentado na seção 2.2.2. O próximo capítulo 

mostra mais conceitos que podem ser utilizados para promover recomendações 

automatizadas eficientes. 
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33  RReeccuuppeerraaççããoo  ddaa  IInnffoorrmmaaççããoo  ee  OOnnttoollooggiiaa  

A aquisição de conhecimento a partir dos dados (estruturados ou não) tem como 

objetivo identificar informações relevantes para um usuário, auxiliando assim o 

processo de tomada de decisão (Wirth, 1996). Neste capítulo são apresentadas 

peculiaridades inerentes ao processo de descoberta de conhecimento em textos 

planos e ontologia como forma de representação de conhecimento. 

3.1 Recuperação da Informação 

A Recuperação da Informação é uma área de pesquisa que investiga métodos e 

técnicas para promover acesso às nformações a partir das necessidade dos 

usuários. Esta recuperação é normalmente feita a partir de uma consulta, seja 

através da entrada explícita ou não (Baeza-Yates, 1999). Ou seja, faz-se uma 

filtragem das informações relevantes diante da especificação de uma consulta. Um 

sistema de recuperação de informação possui as seguintes etapas principais: (1) 

preparação de documentos; (2) indexação dos documentos; (3) busca; (4) e, por fim, 

ordenação dos documentos recuperados. A Figura 3.1 mostra as etapas 1 e 2, que 

são as responsáveis pela criação da base de índices, premissa básica para a 

realização da consultas. 
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Figura 3.1: Criação da base de índices 

A base de índices representa uma visão lógica dos documentos. Assim, um 

exemplo de representação dessa visão lógica pode ser representado por um 

conjunto de palavras-chave (termos) associadas aos seus respectivos pesos, ou 

seja, índices-termos. O peso determina o grau de relevância para um determinado 

termo. A Tabela 3.1 mostra uma representação desta visão lógica dos documentos. 

 d1 d2 ... dj-1 dj 

k1 w1,1 w1,2 ... w1,4 w1,5 

k2 w2,1 w2,2 ... w2,4 w2,5 

... ... ... ... ... ... 

ki-1 w(i-1),1 w(i-1),1 ... w(i-1),1 w(i-1),1 

ki wi,1 wi,2 ... wi,4 wi,5 

Tabela 3.1: Representação da base de índice dos documentos (índice-termo). 

Conforme representação da Tabela 3.1, ki representa os i termos, dj 

representa os j documentos e wi,j representa os pesos dos termos em cada 

documento.( ki, dj), sendo que wi,j ≥ 0. Uma vez que a base de índices está criada é 

possível realizar, respectivamente, os passos 3 e 4, ou seja, as buscas e a 

ordenação do resultados obtidos (Figura 3.2). 
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Figura 3.2: Criação da base de índices 

Quando uma consulta é submetida, seja de forma explícita pelo usuário ou 

não, deve ser preparada de maneira correspondente aos documentos da base de 

índices. Assim, é possível verificar se há algum documento correspondente na base 

de índices.  

A recuperação da Informação pode ser de dois tipos: ad-hoc ou com filtragem 

(Baeza-Yates, 1999). Na recuperação ad-hoc são retornados os mesmos 

documentos aos diferentes usuários, desde que sejam submetidas às mesmas 

consultas. Enquanto na recuperação com filtragem, são retornados os documentos 

considerando os perfis dos usuários e a consulta. A Figura 3.3 mostra ambas as 

possibilidades (Baeza-Yates, 1999). 
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Figura 3.3: Tipos de recuperação de informação: ad-hoc e com filtragem 

Dentre os modelos de recuperação de informação, existem aqueles que são 

clássicos: modelos baseados em Teoria dos Conjuntos (exemplo, Booleano ou 

Fuzzy); modelos Algébricos (exemplo, Espaço Vetorial ou Redes Neurais); e 

modelos Probabilistas (Baeza-Yates, 1999). Dentre estes modelos, os que usam o 

conceito de índice-termo, utilizado no desenvolvimento do presente trabalho, são o 

Booleano e o Espaço Vetorial. 

 

Modelo Booleano 

O modelo Booleano é baseado na teoria dos conjuntos e na álgebra Booleana 

(Baeza-Yates, 1999), assim, permite a utilização dos operadores lógicos (and, or e 

not) combinados aos termos-índices para a construção de uma consulta. Os termos-

índices recebem valores binários, ou seja, }1,0{, ∈jiw , sendo que 0 representa a 

ausência do termo em um documento, enquanto 1 representa a presença do termo 

no documento. A partir disso, os documentos de uma determinada base são 

representados por vetores de pesos binários do tipo k= {k1, k2 ,..., kn-1, kn} e de 

tamanho n. Por exemplo, a representação do documento d1 = {1,1,0}, quer dizer que 

d1 contém os termos k1 e k2, e não contém o termo k3. A Figura 3.4 mostra um 

exemplo de uma consulta  321 kkk ∩∩ , isto é, com o uso do operador lógico and. 

 

Figura 3.4: Exemplo de consulta no modelo Booleano 

Para um documento ser considerado relevante, o seu “casamento” com a 

referida consulta tem que ser verdadeiro. Por isso, não há a possibilidade de ordenar 

o resultado da consulta, pois não há relevância parcial que permita fazer um ranking 
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de classificação: ou o documento é relevante para a consulta ou não, isto é, a 

relação é binária. Esta inexistência de relevância parcial é uma desvantagem que 

não ocorre no modelo Algébrico Espaço Vetorial. 

 

Modelo Espaço Vetorial 

O modelo Espaço Vetorial utiliza o conceito de vetores para representar 

documentos. (Rezende, 2003). Cada documento é composto por n palavras 

distintas, comumente conhecidas na literatura como termos. Um determinado termo 

pode aparece com uma determinada freqüência em um documento. Através das 

freqüências, também conhecidas como pesos, desses termos, é possível 

representar um documento como um vetor de n dimensões, onde cada coordenada 

deste vetor representa a freqüência de um determinado termo.   

Conforme dito anteriormente, documentos são representados por vetores, 

onde as freqüências (pesos) com que os termos ocorrem representam as 

coordenadas desses vetores. Para exemplificar tal represntação vetorial, será 

considerado q e d como sendo dois documentos distintos. Estes, respectivamente, 

são representados pelo Modelo Espaço Vetorial como Wd = {wd,i |  i=0..n} e Wq = {wq,i 

| i=0..n}, onde wd,i e wq,i são, respectivamente, a freqüência do termo de índice i no 

documento d e a freqüência do termo de índice i no documento q. A partir desses 

dois vetores, é possível efetuar o produto interno (escalar) entre eles  (Wives, 2002). 

Este representa o resultado do produto dos comprimentos (também chamado de 

norma ou módulo) de Wd pela projeção escalar de Wq em Wd. O cálculo do produto 

interno é feito através das seguintes fórmulas: 

∑
=

=+++=
n

i
iqidnqndqdqdqd wwwwwwwwww

1
,,,,...2,2,1,1,. )(     (3.1)   

                          θcosqdqd wwww ||||||||. =                               (3.2)     

Os valores de ||Wd|| e ||Wq|| representam, respectivamente as normas dos 

vetores Wd  e Wq  e são calculadas da seguinte forma: 
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A representação Modelo Espaço Vetorial é importante para a realização do 

cálculo de similaridade entre dois documentos distintos (Wives, 2002). Dentre as 

medidas de similaridade existentes, podem ser mencionados: co-seno, coeficiente 

de Pearson e Jaccard.  O grau de similaridade entre dois documentos usando o co-

seno é calculado através da medida do co-seno do ângulo formado entre dois 

vetores que representam documentos.  Este cálculo é feito, isolando o cos-seno de θ 

na equação 3.2, resultando em: 

 

         ||||||||
.

cos
qd

qd

ww

ww=θ
                               (3.4)     

Substituindo o numerador e o denominador da equação 3.4, respectivamente 

pelos resultados das equações 3.1 e 3.3, e considerando que o valor do co-seno de 

θ representa a similaridade entre os documentos d e q. A função sim(d,q) 

responsável por realizar o cálculo de similaridade é definida da seguinte forma:  

∑∑

∑

==

==
n

i
iq

n

i
id

n

i
iqid

ww

ww
qdsim

1

2
,

1

2
,

1
,,

)()(

)(
),(                          (3.5) 

A função do co-seno é inversamente relacionada ao ângulo entre os 

documentos, pois quanto menor é o ângulo entre eles, maior o valor do co-seno, e 

maior é a similaridade entre os vetores. (Baeza-Yates, 1999). 

O modelo Espaço Vetorial tem como principal vantagem, em relação ao 

modelo Booleano, a obtenção da relevância parcial entre a consulta e os 

documentos, assim, os resultados podem ser classificados de acordo com seu grau 

de relevância, e não aleatoriamente (desorganizados) como acontece no modelo 

Booleano. 
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3.1.1 Análise de dados 

A análise de dados tem como objetivo reduzir a complexidade computacional dos 

documentos e consultas que serão processadas. Essa redução de complexidade é 

possível a partir da aplicação de stemming, que reduz as variações morfológicas dos 

termos ao seu radical; stopwords, exclusão de palavras consideradas irrelevantes; e 

thesaurus, identificação de sinônimos das palavras. 

A aplicação de stemming visa reduzir as palavras dos textos ao seu radical - 

parte restante da palavra após a redução do prefixo e sufixo. Esta redução é 

importante, pois normalmente as variações morfológicas das palavras expressam 

resultados semânticos similares e, com isso, podem ser consideradas equivalentes. 

Por exemplo, química, químicas, químico e químicos são variações morfológicas do 

radical químic. Entretanto, essas variações morfológicas podem conter radicais 

distintos e com significados similares, por exemplo, as palavras viajar e viagem que 

possuem, respectivamente, radicais viaj e viag. 

A aplicação de stemming pode reduzir a quantidade de termos que representa 

um determinado documento, podendo assim, tornar mais eficiente um posterior 

processamento sobre esse texto. Os algoritmos para redução ao radical variam de 

acordo com a língua. Porter é o algoritmo mais popular e eficiente para a língua 

inglesa. O Porter considera que a remoção do sufixo é mais importante que a do 

prefixo, pois a maiorias das variações de palavras é gerada por sufixos. Por isso, 

utiliza um conjunto de regras para remover os sufixos das palavras. O algoritmo 

consegue remover aproximadamente 60 sufixos diferentes (Porter, 1980). 

Orengo (2001) realizaram adaptações no trabalho de Porter e desenvolveram 

um algoritmo de stemming para a língua portuguesa. A redução ao radical de uma 

palavra na língua portuguesa é mais complexa, devido as inúmeras variações que 

essas palavras podem sofrer, tais como, plural, substantivos, artigos e adjetivos 

(Orengo, 2001). De acordo com os pesquisadores este algoritmo desenvolvido por 

Orengo e Huyck é um dos que apresentam melhor desempenho, tornando-se assim 

um dos preferidos pelos pesquisadores brasileiros (Brasil, 2006).   

Já stopwords são termos que costumam aparecer com maior freqüência nos 

documentos. Esses termos são classificados como: artigo, conjunção, preposição, 

entre outros e, normalmente, não são considerados bons discriminadores. Assim, a 
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utilização desses termos torna os documentos maiores e, com isso, há um aumento 

na probabilidade de tornar a análise de similaridade dos textos menos eficientes. A 

eliminação de stopwords nos documentos pode diminuir até 40% do tamanho dos 

mesmos (Baeza-Yates, 1999). A microsoft disponibiliza uma lista de stopword em 

várioss idiomas9. 

Outra etapa possível na análise de dados é a utilização do thesaurus, um 

dicionário de uma determinada língua que representa sinônimos, hierarquias e 

relacionamentos entre os termos (Rezende, 2003). Cada entrada em um thesaurus 

pode trazer, por exemplo: classe gramatical, sinônimos, antônimos, kind-of (tipo de), 

part-of (parte de). A utilização de thesaurus em sistemas de recuperação de 

informação auxilia na seleção de termos relevantes para indexar os documentos, 

pois oferece subsídios para a expansão de termos. Isso é importante, pois usuários 

com consultas diferentes podem ter os mesmos resultados. Um thesaurus da língua 

inglesa tradicionalmente conhecido é o WordNet (Fellbaum, 1998). 

3.1.2 Avaliação de Desempenho de um Sistema de Recu peração de 
Informação 

A avaliação da eficácia de um Sistema de Recuperação de Informação (RI) está 

diretamente relacionada à relevância dos itens que são recuperados. Esta análise de 

relevância é possível a partir da intervenção do usuário e, por isso, considerada 

subjetiva (depende do julgamento específico do usuário), dependente do contexto 

(relaciona-se às necessidades atuais do usuário), cognitiva (depende da percepção 

e comportamento humano) e dinâmica (muda com o passar do tempo). São duas as 

métricas mais importantes utilizadas para avaliação da eficácia de um Sistema de 

Recuperação da Informação: recall e precisão (Baeza-Yates, 1999). 

Recall, de forma geral, pode ser entendido pela razão entre a quantidade de 

itens relevantes de um conjunto resposta para uma consulta e a quantidade total de 

itens relevantes de uma coleção, considerando esta mesma consulta; enquanto 

precisão é a razão entre a quantidade de itens relevantes de um conjunto-resposta 

de uma requisição e a quantidade total de itens desse conjunto-resposta (ou seja, 

                                            

9 Find Fast Stop Word List. Disponível em: <http://www.microsoft.com/downloadS/details.aspx?FamilyID=74b29874-4f1e-4909-

8cb3-6473cec6ee0c&displaylang=en> 
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todos os itens, sejam eles relevantes ou não). Por exemplo: seja uma requisição I 

que possui itens relevantes em uma coleção. Esta requisição terá como retorno um 

conjunto resposta A. A intersecção entre os conjuntos R e A obtém-se Ra, ou seja, 

um subconjunto de itens relevantes retornados pela requisição. Diante disso, recall e 

precisão são medidas da seguinte forma (Baeza-Yates, 1999): 

|R|

|Ra|
Re =call  

|A|

|Ra|
Pr =ecisão  

 

Figura 3.5: Precisão e Recall para um exemplo de requisição da Informação (Baeza-

Yates, 1999) 

É importante ressaltar que um gráfico de recall x precisão forma uma 

hipérbole, pelo fato destas métricas serem grandezas inversamente proporcionais. 

Assim, há uma tendência que quanto se tenta aumentar a precisão corre-se o risco 

de diminuir o recall e vice-versa. Ou seja, quando se aumenta a precisão, itens 

relevantes tendem a ficar fora do conjunto resposta, diminuindo assim o recall. Da 

mesma forma, quando se diminui a precisão, há uma tendência no aumento da 

quantidade de itens no conjunto resposta, e assim aumenta-se o recall. Porém, a 

probabilidade de conter itens não relevantes no conjunto resposta também aumenta. 

3.2 Ontologia 

Ontologia, na área computacional, é definida como uma conceitualização explícita, 

formal e compartilhada de uma área de conhecimento (Gruber, 1995), & (Uschold, 

1996). De acordo com Mika (2007) esta é a definição mais citada na literatura de 

Web Semântica. 

Segundo Studer (1998), essa conceitualização, “refere-se a um modelo 

abstrato de algum fenômeno do mundo, por terem sido identificados os conceitos 

relevantes para aquele fenômeno. Explícito significa que o conjunto de conceitos 

utilizados e as restrições aplicadas são previamente e explicitamente definidas. 
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Formal refere-se ao fato de que se espera que uma ontologia seja processável por 

um computador, o que exclui definições em linguagem natural, por exemplo. 

Finalmente, uma ontologia é compartilhada porque descreve um conhecimento 

consensual, que é utilizado por mais de um indivíduo e aceito por um grupo”. 

Assim, segundo Guarin (1998), uma ontologia serve para a constituição de um 

vocabulário explícito usado para descrever uma certa realidade, além de representar 

um conjunto de hipóteses explícitas relativas aos significados dos termos do 

vocabulário. Ou seja, a projeção de uma ontologia permite a explicação de uma 

realidade com um conjunto de termos e restrições logicamente estabelecidas em 

relação ao seu uso. 

Para Noy (2001), uma ontologia pode ser importante por algumas razões, são 

elas:  

1. para compartilhar entendimento comum da estrutura de informação entre 

pessoas e agentes de software; 

2. para permitir reuso de conhecimento de domínio; 

3. para obter compreensão explícita de domínio; 

4. para separar conhecimento de domínio de conhecimento operacional;   

5. para analisar conhecimento de domínio. 

O compartilhamento do entendimento comum da estrutura da informação entre 

pessoas e agentes de software é um dos mais comuns objetivos para o 

desenvolvimento de ontologias (Musen, 1992) & (Gruber, 1995). Por exemplo, uma 

situação hipotética em que há sites na web que tenham o mesmo foco. Se esses 

sites compartilham e publicam a mesma base de termos ontológicos, poderiam usar 

agentes de computador que extraiam e agreguem informações desses diferentes 

sites. O agente de software pode usar essas informações agregadas para responder 

consultas de usuários ou entradas de dados de outras aplicações. 

A possibilidade de reutilização de conhecimento de domínio é outra 

importante característica que impulsionou as pesquisas sobre ontologia. A partir da  

sua definição, é possível que outras aplicações possam reutilizá-la. Além disso, 

pode-se construir uma ontologia maior a partir da integração de um conjunto de 

outras ontologias.  
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É também fundamental tornar a compreensão de um domínio explícito 

(terceira razão supracitada), assim, torna-se possível uma explicação e uma melhor 

manutenção dos termos que compõem esse domínio. Uma outra característica 

relevante está ligada à possibilidade de realização de inferências sobre as 

informações representadas no domínio, através da forma como os conceitos, 

relacionamentos e as demais características do domínio foram definidas e também 

implementadas. 

A separação do conhecimento de domínio do conhecimento operacional (vide 

quarta razão) implica dizer que a ontologia, que representa o conhecimento de 

domínio, está representada separadamente da aplicação que utiliza essa ontologia. 

Dessa forma, aplicações distintas podem utilizar uma mesma ontologia e assim 

obterem uma mesma compreensão sobre esta ontologia. 

E, por fim (quinta razão mencionada anteriormente), deve ser possível a 

realização de uma análise do conhecimento do domínio. Essa análise é importante 

para verificar se a ontologia atende às necessidades identificadas para a 

representação do conhecimento sobre um referido domínio. Além disso, é importante 

para constatar se podem ser efetuadas alterações na sua estrutura e, com isso, 

aumentar a possibilidade de reutilização de ontologias já existentes. 

O conhecimento de um domínio é formalizado em uma ontologia a partir da 

utilização de quatro tipos de componentes (Uschold, 1996):  

• classes: as classes representam um conjunto ou tipo de objetos - 

conceitos ou categorias de conceitos -, normalmente organizados em 

taxionomias; 

• instâncias: é a materialização dos objetos do domínio; 

• propriedades: representam as características das classes e 

instâncias. 

• restrições: são os relacionamentos, ou seja, interligações entre os 

conceitos de um domínio; 

O desenvolvimento de uma ontologia, segundo Pérez (1999), pode ser resumido 

pelos seguintes princípios: 

� clareza e objetividade, ou seja, os conceitos devem ser definidos de forma 

objetiva, além de serem acompanhados de uma documentação. Essa clareza 
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está diretamente relacionada à maneira como as relações taxionômicas estão 

definidas entre os conceitos, isto é, essa organização deve obedecer a uma 

semântica nas relações taxionômicas entre os diferentes tipos (generalização, 

especialização); 

� os nomes utilizados na representação da ontologia devem obedecer, sempre 

que possível, a um padrão; 

� “uma definição deve exprimir as condições necessárias e suficientes para 

expressar um termo, indo além das necessidades circunstanciais de uma 

aplicação”; 

� coerência, pois a ontologia deve permitir a realização de inferências que 

sejam consistentes com as definições declaradas; 

� possibilidade de declarar (acrescentar) novos termos sem que haja a 

necessidade de revisar (modificar) os termos já existentes; 

� restringir a quantidade de definição o máximo possível sobre um determinado 

domínio a ser modelado, oferecendo liberdade para a definição de 

especializações e instâncias da ontologia; 

� as classes devem ser independentes; 

� deve haver modularidade; 

� os conceitos similares devem ser agrupados numa mesma ordem semântica, 

de maneira que possam ser agrupados e representados utilizando as mesmas 

primitivas. Com isso a “distância” semântica entre os conceitos é minimizada. 

As ontologias são comumente ilustradas como grafos, em que os vértices 

representam as classes e instâncias, e as arestas representam os relacionamentos 

entre esses vértices. As ontologias podem ser representadas de forma textual, a 

partir do uso de linguagens como: RDF(S) (RDF Schema) (Brickley, 

2004),DAML+OIL (Dan, 2001), e OWL (Web Ontology Language) (McGuinness, 

2004). Essas linguagens textuais para especificação de ontologias são expressas 

em XML (Extensible Markup Language). O presente trabalho utiliza recursos 

provenientes da linguagem OWL. 

3.2.1 Web Ontology Language 

OWL (Web Ontology Language) visa representar explicitamente os significados dos 

termos de um vocabulário e os relacionamentos entre esses termos. Essa 
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capacidade de representação de expressões e suas inter-relações a caracteriza 

como uma linguagem ontológica. Das linguagens disponíveis na literatura, OWL é a 

mais expressiva e provavelmente será a linguagem adotada para o desenvolvimento 

da Web Semântica (McGuinness, 2004). Web Semântica é um projeto, proposto por 

Berners-Lee (2001), que busca adicionar significado aos dados publicados na web 

para que, a partir disso, os computadores possam efetuar processamento sobre 

essas informações, abstraindo resultados semânticos sobre elas. 

A OWL é baseada na sintaxe de RDF (Resource Description Framework),  um 

modelo de representação de dados recomendado pelo W3C (World Wide Web 

Consortion) que utiliza metadados para possibilitar a descrição de recursos 

(imagens, informações pessoais, redes sociais e etc.) e, com isso, proporcionar uma 

semântica aos recursos descritos (Lassila, 1999). Além de RDF, OWL também é 

baseado na linguagem DAML + OIL. 

3.2.2 Estrutura de uma Ontologia OWL 

De acordo com Bechhofer (2004), um documento OWL consiste em declarações de 

namespaces, um cabeçalho opcional que se refere à ontologia e definições de 

classes propriedades e indivíduos. 

Namespace é importante para fazer referência aos termos definidos em 

diferentes ontologias, além de ser um meio de acesso aos elementos da ontologia 

que estiver sendo definida. O uso de namespace evita colisões de nomes comuns 

em vocabulários distintos. Um namespace é identificado por um identificador único 

intitulado IRI (Internationalized Resource Identifier) (Bray, 2006). 

1. <rdf:RDF 

2.    xmlns="http://www.owl-ontologies.com/OntologyRelationship.owl#" 

3.    xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#" 

4.    xmlns:rdfs="http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#" 

5.    xmlns:owl="http://www.w3.org/2002/07/owl#" 

Listagem 3.1: Exemplo de namespace 

A linha 2 da Listagem 3.1 identifica o namespace associado à ontologia que 

está sendo definida. Na linha 3 é atribuída à variável rdf a namespace 

http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#, que contém a definição 

de uma ontologia existente. Assim, os elementos definidos nessa ontologia poderão 

ser referenciados no desenvolvimento de uma nova, a partir do uso da variável rdf. 
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O mesmo ocorre com as variáveis rdfs e owl definidas nas linhas 4 e 5, 

respectivamente. 

Uma classe é um conceito base para a definição de uma ontologia. 

Considerando a ontologia em uma representação taxionômica, as classes 

representam as raízes da taxionomia. Por padrão, toda e qualquer definição em um 

documento OWL é um membro da classe owl:Thing.  Assim, cada classe definida 

em um documento OWL é uma subclasse de owl:Thing. A Figura 3.6 mostra um 

exemplo da representação da classe owl:Thing. 

 

Figura 3.6: Exemplo da classe owl:Thing. 

As classes específicas de uma ontologia são declaradas através de uma 

simples nomeação às mesmas. A Listagem 3.2 mostra como essas declarações 

podem ser feitas. 

1. <owl:Class rdf:ID="Tag"/> 

2. <owl:Class rdf:ID="Relationship"> 

Listagem 3.2: Exemplo de declaração de classes 

Conforme representado na Listagem 3.2, as classes em um documento OWL 

podem ser definidas a partir do elemento owl:Class (linha 1 e 2) e seus 

nomes são identificados pelo atributo rdf:ID,. Assim, essas classes Tag e 

Relationship, uma vez definidas, podem ser utilizadas no documento OWL que 

as define ou em qualquer outro documento externo, desde que haja referência à 

namespace onde as classes estão definidas. 

As propriedades são utilizadas para definir características e relacionamentos 

entre classes (McGuinness, 2004). O domínio e o tipo de uma propriedade são 

definidos, respectivamente, pelos elementos rdfs:domain e rdfs:range. A 

Listagem 3.3 exemplifica a definição de uma propriedade. 
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1. <owl:DatatypeProperty rdf:ID="weight"> 

2.    <rdfs:domain rdf:resource="#Relationship"/> 

3.    <rdfs:range rdf:resource="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#float"/> 

4. </owl:DatatypeProperty>  

Listagem 3.3: Exemplo de definição da propriedade weight 

 
O uso do elemento <owl:DatatypeProperty na linha 1 da Listagem 3.3, 

define a propriedade weight do tipo Float e a relaciona com a classe 

Relationship. A definição do tipo é realizada a partir do elemento rdfs:range 

(linha 3), enquanto o relacionamento da propriedade weight com a classe 

Relationship é realizada a partir do elemento <rdfs:domain (linha 2). Os 

elementos <rdfs:domain e rdfs:range podem ser utilizados para fazer 

relacionamentos entre classes, por exemplo, a classe Tag pode estar associada 

com a classe Relationship.  

3.2.3 SPARQL Query Language for RDF 

SPARQL é uma linguagem de consulta concebida para proporcionar acesso 

aos dados representados em documentos baseados em RDF. A linguagem SPARQL 

é baseada em triplas RDF (recurso, propriedade e valor). A Listagem 3.4 mostra um 

exemplo de uma simples consulta em SPARQL (Prud'hommeaux, 2008). 

1. SELECT ?title 

2. WHERE 

3. { 

4.  <http://example.org/book/book1> <http://purl.org/dc/elements/1.1/title> ?title . 

5. }   

Listagem 3.4: Definição de uma simples consulta em SPARQL. 

A consulta da Listagem 3.4 retorna os títulos dos livros de uma determinada 

fonte de dados. A consulta está dividida em duas partes: a cláusula SELECT, que 

identifica as variáveis que aparecerão no resultado da consulta; e a cláusula WHERE, 

onde são realizadas as restrições para a execução da consulta. SPARQL permite a 

construção de consultas mais elaboradas / complexas, a partir do uso de operadores 

lógicos, relacionais e expressões regulares, por exemplo.   
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3.3 Considerações Finais 

A descoberta de conhecimento em textos planos é possível a partir de três principais 

etapas, são elas: preparação de dados textuais, processamento destes textos e o 

pós-processamento (Rezende, 2003). As etapas de preparação e processamento 

dos textos podem ser realizadas a partir do uso de métodos e técnicas de RI. 

Enquanto a de pós-processamento é importante para verificar se o conhecimento foi 

classificado corretamente, e o ideal é que seja realizada na presença de um 

especialista de domínio. 

A eficácia da descoberta de conhecimento em textos planos, a partir do uso 

de RI, depende da forma como os documentos textuais são construídos. Por 

exemplo, se um conjunto de documentos que representa um conhecimento comum é 

construído utilizando um conjunto de termos (palvras-chave) similares, 

possivelmente um sistema de RI conseguirá classificar adequadamente os 

documentos. Essa categorização correta não aconteceria se esses documentos, que 

representam esse conhecimento comum, fossem construídos utilizando uma grande 

variedade de termos distintos.  

Para tornar esta descoberta de conhecimento mais eficaz, podem ser 

utilizados conceitos inerentes à ontologia, que, de acordo com Uschold (1996), é 

definida como uma especificação explícita da conceitualização de um domínio. Ou 

seja, permite a representação explícita e formal de um determinado conhecimento 

de domínio, que uma vez formalizado, tende a proporcionar uma maior eficácia na 

classificação do conhecimento. 

A partir dos conceitos apresentados neste capítulo, pode-se entender como é 

o funcionamento de um sistema de recuperação de informação e como ontologias 

podem tornar a descoberta de conhecimento mais eficaz, pois propiciam benefícios 

semânticos. Esses conceitos são explorados de forma prática na realização desse 

trabalho. O próximo capítulo mostra alguns dos Sistemas de Recomendação de 

Especialistas disponíveis na literatura. 
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44  SSiisstteemmaass  ddee  RReeccoommeennddaaççããoo  ddee  EEssppeecciiaalliissttaa    

Este capítulo tem por objetivo mostrar particularidades inerentes aos Sistemas de 

Recomendação de Especialistas, tal como a capacidade de proporcionar melhorias 

para promover a colaboração informal entre as pessoas, tornando assim a execução 

de determinadas atividades mais ágeis, por exemplo. O capítulo está organizado da 

seguinte forma: Seção 4.1 faz menção à definição e às características de um 

Sistema de Recomendação de Especialistas; a Seção 4.2 mostra alguns trabalhos 

disponíveis na literatura sobre Sistemas de Recomendação de Especialistas, 

enfatizando suas particularidades e possíveis vantagens e desvantagens; e por fim, 

na Seção 4.3 são apresentadas as Considerações Finais deste capítulo. 

4.1 Definição e Características 

De acordo com Runte (2000) apud Reichling (2005), os SRs podem ser classificados 

em dois tipos: SRs personalizados e SRs não-personalizados. Os personalizados 

são caracterizados por produzir recomendações diferenciadas para cada usuário, 

uma vez que são consideradas as preferências pertinentes a cada um. 

Diferentemente dos não-personalizados, que geram recomendação independe de 

quais sejam as preferências do usuário. 

Segundo Reichling (2005) esses Sistemas de Recomendação podem ser pró-

ativos ou não. Para o caso de não ser pró-ativo, as recomendações são feitas 

segundo a requisição de um referido usuário. Como resultado, em geral os SRs 

retornam conteúdos relacionados à requisição feita pelo usuário, ou seja, ao 

problema especificado. Neste caso, as informações relativas ao problema (à 
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requisição) devem existir previamente. Dessa forma, essa abordagem não é capaz 

de abranger o conhecimento implícito//tácito – conhecimento que está na mente das 

pessoas. Em solução a essa questão, os SRs podem retornar referência direta aos 

usuários – atores humanos  –, que podem ser classificados como especialistas no 

requerido domínio. Esta solução, definida por Sistemas de Recomendação de 

Especialistas (SREs), pode ser encarada como uma tentativa de oferecer acesso ao 

conhecimento implícito, que não pode ser reconhecido. 

De acordo com Ackerman (2003), uma ferramenta capaz de localizar 

especialidades oferece maiores benefícios ao invés de simplesmente localizar 

pessoas, por exemplo: (1) produzir um potencial aumento de perceção das 

atividades na organização; e (2) permitir uma interação entre pessoas, às vezes 

desconhecida, na tentativa de encontrar solução para um referido problema. Além 

disso, segundo (Cohen, 2001) uma ferramenta dessas contribui diretamente para a 

construção do capital social: quando as pessoas são conhecidas, o laço entre ambas 

é reforçado, caso contrário, este ambiente facilita o contato entre elas e, com isso, 

cria novos relacionamentos. 

Segundo Shanteau (2002), definir quando uma pessoa é especialista ou não 

em alguma área é um dos desafios encontrados pelos Sistemas de Recomendação 

de Especialistas. Assim, surgem questões como: o que determina uma pessoa ser 

especialista em um domínio? Quais informações são necessárias para determinar se 

uma pessoa é especialista em um domínio? Qual a diferença entre um especialista 

em uma área de conhecimento e um leigo, considerando essa mesma área de 

conhecimento? Diante de tais questionamentos Shanteau (2002), apresenta 9 (nove) 

abordagens distintas para identificar especialistas de domínio:  

1) Experiência: em vários estudos, para determinar o nível de 

especialidade de um cooperador é usado o número de anos de 

experiência. Ou seja, colaboradores com muitos anos de experiência 

são classificados como especialistas, enquanto aqueles com pouco 

tempo de experiência são classificados como novatos (iniciantes). 

Embora isso normalmente seja uma verdade,  há vários casos em que 

profissionais têm vários anos de experiência, mas nunca vieram a ser 

verdadeiros especialistas; 



4 – Sistemas de Recomendação de Especialista 

 

 40 

2) Certificação: em várias áreas, as pessoas recebem alguma forma de 

certificação como comprovação de suas habilidades. As certificações 

que um indivíduo possui é um caminho para detectar se uma pessoa 

pode ser especialista em uma área de conhecimento ou não. Assim, é 

mais provável que uma pessoa que possua certificação seja 

especialista do que uma pessoa que não possua certificação; 

3) Aclamação Social:  este é um método bastante usado por 

pesquisadores que procuram identificar especialistas a partir de um 

grupo de pessoas que trabalham em uma mesma área. Ou seja, os 

profissionais são questionados sobre quem eles consideram ser um 

especialista.  Quando há um consenso entre os profissionais na 

identificação de um especialista, esta pessoa é nomeada um 

especialista a partir da “aclamação social”; 

4) Consistência / confiança: é uma condição necessária para 

especialidade, pois, o julgamento de um especialista deve ser 

internamente consistente. Isto é, o nível de confiança que um 

especialista possui entre as pessoas;  

5) Consenso:  o acordo entre as pessoas é uma premissa necessária 

para especialidade, ou seja, os especialistas em uma área comum 

devem concordar um com o outro. Caso não haja consenso, é sugerido 

que um, alguns ou todos os especialistas não devam ser classificados 

como tal; 

6) Habilidade de Discriminação:  Uma pessoa hábil em uma área – um 

especialista – está mais habilitada para detectar sutis diferenças em 

casos similares (não equivalentes) do que uma pessoa que não é 

classificada como especialista;  

7) Características Comportamentais: A maioria dos especialistas 

compartilha muitas características comportamentais, por exemplo, 

crença homogênea, criatividade, rápida percepção, habilidade de 

comunicação, e tolerância a estresse. Essas características 

comportamentais ajudam a traçar o perfil do especialista;  
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8) Testes de Conhecimento: conhecimento é um pré-requisito básico 

para uma especialidade. Uma pessoa que não detém nenhum 

conhecimento acerca de um domínio será incapaz de tomar decisões 

competentes para resolver um problema relacionado. Apesar disso, o 

conhecimento isoladamente não é suficiente para afirmar que uma 

pessoa é especialista de domínio; 

9) Criação de Especialistas: em certos contextos é possível que 

especialistas possam ser “criados” a partir de excessivos treinos feitos 

por pesquisadores. 

Conforme apresentado, há várias formas distintas de identificar se uma 

pessoa é um especialista. Essa variedade de formas é utilizada pelos Sistemas de 

Recomendação de Especialistas existentes. Cada sistema adota diferentes 

indicativos de especialidades e diferentes fontes dessas informações – Tabela 4.1. 

Tabela 4.1: Exemplos de atributos para identificação de especialistas 

Situação Hipotética para área X Indicativo de Especialidade 

Autor de artigos relacionados à área qtd. de publicações 

Um professor que orientou vários alunos com 
trabalhos relacionados a esta área 

qtd. de orientações 

Um profissional experiente na área tempo de experiência 

Um profissional com certificados na área qtd. de certificações 

Um profissional que costuma participar de 
fóruns de discussão e costuma responder 

dúvidas questionadas neste fórum 

nível de participação nos 
fóruns 

 

De acordo com a Tabela 4.1, pode-se concluir que não há um indicativo 

comum para se detectar um especialista, pois há uma relação direta de dependência 

entre o contexto em que o SRE será aplicado e os atributos disponíveis para auxiliar 

a detecção de um especialista. Um dos desafios da área de SREs é desenvolver um 

sitema que permita ao usuários escolher o tipo de especialidade que mais convém, 

pois atuais SREs não permitem tal flexibilidade. 

Além disso, as fontes de especialistas são fixas, ou seja, não mudam de 

acordo com a necessidade atual do usuário – o que seria ideal. Essas fontes de 

dados são utilizadas para criar o perfil do usuário e, a partir disso, definir quais são 
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as áreas de conhecimento (domínios) que representam as especialidades dos 

usuários e, com isso, concluir o quão esses usuários são especialistas em um 

domínio. De acordo com Reichling (2005), três tipos de fontes de dados aparentam 

ser mais importantes em termos de geração de perfis dos usuários, são elas: 

• Dados do Histórico: os favoritos ou o histórico do browser de um 

usuário são fontes de dados que provavelmente representam 

interesses ou competências dos usuários; 

• Documentos: os documentos que foram lidos, escritos ou examinados 

por um referido usuário são um potencial indicativo de interesse de um 

usuário. São exemplos de documentos: documentos de textos (.doc, 

.rtf, .pdf, .txt e etc), e-mails e postagens de grupos de discussão; 

• Redes Sociais: analisar o ambiente social do usuário é mais um 

importante método de avaliação deste usuário. A principal idéia deste 

método é: usuários que já colaboraram em algum momento entre si 

com sucesso, provavelmente colaborarão com sucesso no futuro. 

São vários os Sistemas de Recomendação de Especialistas existentes, dentre 

os quais alguns serão mostrados na próxima seção. A apresentação desses SRES 

segue uma ordem cronológica. 

4.2 Trabalhos Relacionados 

Esta seção tem como objetivo fazer uma explanação sobre como e em que contexto 

estão sendo desenvolvidos alguns Sistemas de Recomendação de Especialistas 

existentes na literatura. São eles (seção 4.2.1) ReferralWeb (Kautz, 1997), que 

combina Redes Sociais e Filtragem Colaborativa para gerar recomendações 

personalizadas; ERS (Yukawa, 2002) (seção 4.2.2) e TABUMA (Reichling, 2005) 

(seção 4.2.3), ambos utilizam documentos de texto para identificar se uma pessoa é 

especialista ou não; (seção 4.2.4) ICARE (Petry, 2007), que faz recomendações 

baseadas no contexto das pessoas e, por fim,  SmallBlue Lin (2008) (seção 4.2.5) 

que identifica especialistas aplicando técnicas de data mining, recuperação de 

informação e análise de Redes Sociais. 
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4.2.1 ReferralWeb  

ReferralWeb (Kautz, 1997) é um sistema de recomendação de especialistas que 

combina conceitos inerentes a Redes Sociais e Filtragem Colaborativa para prover 

recomendações personalizadas, oferecendo prioridade aos especialistas que estão 

mais próximos do usuário, ou seja, aqueles com distancia social menor. Com isso, 

minimiza problemas inerentes à comunicação, além de tornar as pesquisas mais 

focadas e eficazes. Os relacionamentos existentes entre as pessoas foram extraídos 

a partir de logs de e-mails, pois acreditavam na hipótese de que os e-mails seriam 

uma rica fonte de extração de relacionamentos sociais (rede social). 

O sistema ReferralWeb utiliza co-ocorrência (dos nomes para gerar a rede social 

de relacionamentos, e assim determinar o grau de proximidade entre as pessoas. 

Para detectar essa evidência direta de relacionamento, além dos e-mails, são 

utilizados documentos quaisquer publicados na web.  Dentre estes documentos, 

estão: 

• Links encontrados em home pages; 

• Lista de co-autores em artigos técnicos e citações de artigo; 

• Toda e qualquer troca de informações entre as pessoas registradas na web; 

• Grupos em organizações (por exemplo, departamentos de uma universidade). 

A rede é construída gradativamente. Assim que o usuário é registrado (primeira 

vez) no sistema é feita uma pesquisa na web pelo AltaVista10 com o intuito de 

recuperar documentos em que o referido usuário esteja sendo mencionado e, com 

isso, encontrar ligações entre outras pessoas a partir de outros nomes contidos 

nesses documentos. Esse processo é aplicado recursivamente para um ou dois 

níveis, e os resultados são utilizados para a construção de um modelo de rede 

global. 

 Esta rede global criada é utilizada como um meio de proporcionar pesquisas 

por pessoas ou documentos de acordo com a consulta submetida pelo usuário. Por 

exemplo, uma pessoa pode “perguntar” para a ferramenta qual o elo (caminho) entre 

ela e outra pessoa qualquer. Para pesquisar por um especialista, o usuário pode 

especificar o tópico (tema) e um efetivo raio social.  

                                            

10 http://www.altavista.com/ 
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ReferralWeb apresenta características adicionais, como: 

• Ao invés de prover uma ferramenta para criação de novas comunidades, 

ReferralWeb provê mecanismos para criação de redes sociais. Enquanto as 

comunidades podem ser apropriadas para uso recreativo, as Redes Sociais 

ajudam as pessoas a fazerem uso mais eficaz de sua larga rede de contatos: 

profissionais, colegas e amigos; 

• Frequentemente, os Sistemas de Recomendação provêem recomendações 

anônimas. ReferralWeb faz consultas por especialistas que estão fortemente 

relacionados com pessoas conhecidas do usuário, proporcionando assim a 

consulta a especialistas mais confiáveis;  

• Alguns SREs requerem que o usuário entre manualmente com seu perfil 

contendo informações de interesse pessoal (preferências) ou sua experiência. 

Contrário a isso, ReferralWeb utiliza técnicas de data mining para gerar o 

perfil do usuário; 

• Os usuários do ReferralWeb não estão limitados a um conjunto de áreas 

(tópicos, temas) previamente definidos, pois utiliza mecanismo de indexação 

da web, AltaVista, para estabelecer o relacionamento entre o usuário e um 

tema qualquer. 

Conforme supracitado, as informações para a construção dos relacionamentos 

sociais entre as pessoas vêm também de e-mails - isso pode ser considerado um 

problema, pois levantam importantes preocupações de privacidade da informação. 

Apesar disso, a ferramenta apresenta consideráveis vantagens diante da efetiva 

melhoria na comunicação entre as pessoas, a partir da identificação de grupos de 

especialistas e do grau dos relacionamentos entre esses especialistas. 

4.2.2 ERS - Expert Recommendation System  

O ERS (Yukawa, 2002) utiliza métodos de recuperação de informação para retornar 

pessoas e/ou organizações com forte relevância para uma palavra-chave ou 

documento, ou seja, utiliza base de documentos para encontrar especialistas com 

relevância entre o tópico consultado e a pessoa. O resultado de uma consulta é 

apresentado em uma lista ordenada por grau de relevância de autores dados como 

especialistas. A aplicação pode oferecer também uma lista ordenada de 
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organizações contendo especialistas de um referido tópico de consulta. Isso pode 

ser caracterizado por uma extensão do conceito baseado em relevância, que pode 

lidar não somente com palavras-chaves e documentos, mas também, com autores 

dos documentos e com as organizações a que esses autores estão vinculados.   

O sistema utiliza palavras-chaves dos documentos, dos autores e das suas 

organizações no formato de um vetor em mesmo espaço multidimensional e calcula 

o grau de relevância com o coeficiente do co-seno entre os vetores. Isso direciona 

para uma maior flexibilidade e aplicabilidade do sistema, isto é, pode aceitar não 

somente uma palavra-chave, mas também um conjunto dessas palavras-chaves, ou 

até mesmo um ou vários documentos, além de permitir também o agrupamento dos 

resultados. 

Essa ferramenta é uma aplicação web cliente/servidor, que provê uma interface 

para o usuário e pode ser acessada através de um browser, tal como Internet 

Explorer ou Netscape e contém 3 sub-sistemas: (1) um sub-sistema que contém a 

base de documentos; (2) um sub-sistema de base de conceitos; e, (3) um sub-

sistema de recuperação de informação.  

1) sub-sistema da base de documentos:  este módulo é responsável por 

armazenar todos os documentos, além do respectivo vetor para cada 

documento, para os autores e as organizações. Estes vetores são montados 

utilizando métodos de recuperação de informação e servem para a execução 

da análise de similaridade dos itens para com uma consulta. Este módulo 

possui uma entidade conversora de formatos; outra que faz o cálculo dos 

vetores; e a base de documentos. Os documentos incluem informações 

bibliográficas, tais como, autores e organização, que são inseridas no sistema 

de forma padronizada, através do módulo conversor de formatos. Esses 

documentos são usados para gerar a base de conceitos. Após isso, é feito o 

cálculo de similaridade para cada documento, para cada autor e para cada 

organização, a partir do uso da base de conceitos. E, por fim, são 

armazenados esses valores na base de documentos, associando-os aos 

respectivos documentos; 

2) sub-sistema de base de conceitos:  este sub-sistema pode criar dois tipos 

de bases de conceitos: um baseado no método (Schütze, 1994 apud Yukawa, 
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2002), que gera a base a partir da entrada de documentos; e o segundo 

fundamentado no método Kasahara (1996), que usa os termos definidos em 

dicionários. Os vetores de autores, de organizações e de documentos são 

calculados utilizando como base essas duas metodologias, assim, a base de 

documentos consiste em dois tipos de valores para cada documento, autor e 

organização; 

3) sub-sistema de recuperação da informação: este módulo recebe uma 

consulta como entrada de um usuário, adapta essa consulta para realizar a 

análise de similaridade, e então retorna o itens que são relevantes para a 

consulta submetida. Uma consulta pode ser uma única palavra-chave, um 

conjunto de palavras-chave, um documento ou até mesmo um conjunto de 

documentos. Toda consulta, para o sistema, é entendida como um 

documento, que é reduzido para um conjunto de palavras-chave a partir de 

uma análise morfológica. Após isso, o cálculo do grau de relevância entre a 

consulta e cada usuário é possível, gerando assim uma lista de 

recomendações de especialistas. 

A análise dos documentos associados aos usuários como premissa básica de 

inferência se um usuário é ou não especialista em uma área pode ser um problema, 

pois a eficiência das recomendações estaria diretamente relacionada à quantidade e 

à qualidade desses documentos. 

4.2.3 TABUMA - Text Analysis Based User Matching Algorith m) 

TABUMA (Reichling, 2005) é um protótipo de um SRE que explora a capacidade dos 

documentos de texto para refletir os interesses de um usuário. Este protótipo é uma 

instância da arquitetura do Framework ExpertFinding (Becks, 2004),  

O Framework ExpertFinding foi inicialmente implantado numa plataforma e-

learning, assim os dados derivados dessas plataformas foram bastante específicos. 

Para que o framework pudesse ser mais flexível e modular, aplicado em campos 

diversos, foram feitas algumas evoluções: 

1) Não há como prever a fonte de dados pessoais dos usuários, pois o 

framework pode ser implantado em diferentes campos, por isso, o sistema 

requer uma rápida integração dessas ainda desconhecidas fontes de dado; 
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2) Visto que as preferências dos atores em termos de funcionalidades 

adequadas não podem ser previstas, o sistema precisa permitir uma rápida 

extensão das funcionalidades adequadas. 

A implementação do TABUMA foi designada para realizar dois passos para 

traçar o perfil adequado do usuário. O TABUMA assume, como ponto de partida, um 

conjunto de documentos de textos que são associados com o trabalho do usuário 

para a geração do seu perfil (Figura 4.2). Esses arquivos podem ser nos seguintes 

formatos: MS Word, PowerPoint ou PDF. 

O primeiro passo é o Language recognition que é necessário para realizar as 

seguintes tarefas: o reconhecimento da linguagem, que atua de forma similar à 

realização de stopwords, pois é executado pela análise de stopwords nos 

documentos das diferentes linguagens (alemão e inglês) que o sistema suporta. O 

reconhecimento da linguagem principal é dado pela maior quantidade de stopwords 

que ocorre nos documentos. 

 

Figura 4.1: A abordagem do TABUMA para o reconhecimento automático de textos 

Após a identificação ‘da linguagem’ é aplicado, de fato, o stopwords, que faz 

uma filtragem dos termos dos documentos, retirando termos não significantes, tais 
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como, artigo, preposição, conjunção, etc. Os passos seguintes, que são executados 

em threads paralelas, são: stemming e Recognition of Collocations.  

 A execução de stemming, que realiza a redução dos termos a sua forma 

principal (radical), é importante para diminuir a quantidade de termos diferentes, por 

exemplo, os termos “conectando” e “desconectar” são reduzidos para “conect”. A 

performance da realização do stemming está diretamente relacionada a qualidade 

do algoritmo de stemming adotado.  

 O passo de Recognition of Collocations (Reconhecimento da Vizinhança) visa 

identificar a quantidade que os pares consecutivos de termos ocorrem nos 

documentos. Este passo é executado em paralelo ao Stemming, pois caso fosse 

executado em série, as vizinhanças dos termos seriam destruídas pelo Stemming.  

 Após a realização desses dois passos em paralelo, há uma união entre os 

resultados de ambos. Essa união é importante para gerar o perfil do usuário no 

passo final, que é executado sob demanda usando a técnica LSI (Latent Semantic 

Indexing). LSI é uma técnica de Processamento de Linguagem Natural que objetiva 

a extração e representação do significado das palavras em seu contexto de uso e 

utiliza um modelo vetorial de semântica baseado na co-ocorrência de palavras 

(Baeza-Yates, 1999). O resultado retornado fornece uma lista ordenada de perfis de 

usuários que melhor se adequa à requisição (assunto requerido). Como o LSI é uma 

técnica estatística, para cada dupla <perfil, assunto>, o método gera um valor 

de aptidão. Assim, a inferência dos especialistas é dada pelo grau de relação entre o 

usuário e o assunto. 

 O fato de essa ferramenta poder receber como entrada dos usuários 

quaisquer tipos de documentos de textos, que indicam as habilidades e experiências 

dos usuários, a torna bastante flexível. Tal característica é um aspecto positivo. 

Contudo, essa liberdade ao usuário pode ser dada como negativa, caso esse 

usuário submeta documentos que não reflitam suas especialidades. 

4.2.4 ICARE: Intelligent Context Awareness for Recommendi ng Experts  

O ICARE é um Sistema de Recomendação de Especialistas Sensível a Contexto 

desenvolvido no Centro de Informática/UFPE (Petry, 2007). Para os pesquisadores 

da área, não há um consenso na definição de contexto, porém, há uma definição 
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mais aceita, segundo a qual “contexto é qualquer informação que pode ser utilizada 

para caracterizar a situação de entidades (como uma pessoa, lugar ou objeto), que 

são consideradas relevantes para a interação entre um usuário e uma aplicação, 

incluindo o usuário e a aplicação, em si. Contexto é tipicamente a localização, 

identidade e estado de pessoas, grupos e objetos físicos e computacionais.” (Dey, 

2001). 

 Assim, diante da utilização de conceitos inerentes ao contexto, o ICARE, a partir 

da entrada de palavras-chaves pelos usuários, recomenda especialistas 

considerando informações tanto do usuário que faz a requisição, quanto dos 

especialistas que são recomendados. Dessa forma, promove recomendações 

personalizadas, pois estas mudam de acordo com o usuário e o instante de tempo 

em que a solicitação é feita. Algumas das informações de contexto utilizadas pelo 

ICARE são: disponibilidade, o quanto o usuário está disponível em um determinado 

instante de tempo; nível organizacional, representa o cargo que a pessoa ocupa na 

hierarquia de uma organização; rede social, oferece prioridade aos especialistas 

colegas e amigos; tarefa atual, representa a atividade da pessoa no momento; e 

reputação, o nível de confiança que uma pessoa tem entre um conjunto de pessoas. 

Diante dessas informações, o ICARE utiliza heurísticas para classificar (criar um 

ranking) os especialistas. A Figura 4.2 mostra a interface web do ICARE com os 

resultados de uma recomendação, a partir de uma entrada do usuário. 
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Figura 4.2: Exemplo da Interface web do ICARE (Petry, 2007) 

Para que as recomendações no ICARE possam ser geradas são executados 

alguns passos: (1) determinar especialidades, quando é identificada a especialidade 

requerida pelo usuário através da entrada da palavra-chave em uma ontologia de 

domínio, e recuperados os conceitos ontológicos relacionados a esta requisição; (2) 

recuperar especialistas, uma vez que a especialidade desejada e os conceitos 

ontológicos relacionados foram identificados, o próximo passo é recuperar os 

especialistas e classificá-los de acordo com o contexto do usuário e especialistas; e, 

por fim, (3) apresentar os especialistas ao usuário. A fonte de dados utilizada para 

identificar as especialidades dos usuários foi o currículo lattes das pessoas. A 

quantidade de currículos utilizados foi reduzida.  

 As informações de contexto utilizadas no ICARE são estáticas, ou seja, foram 

determinadas durante a modelagem da ferramenta. Essa não flexibilidade é dada 

como uma limitação, diante de Dourish (2004), pois defende a idéia que o contexto é 

dinâmico e mutável, cujas características não podem ser previstas. 
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4.2.5 SmallBlue  

Lin (2008) propôs uma ferramenta para melhorar a comunicação em uma 

organização, e tinha como principal objetivo expandir a inteligência do negócio sem 

requerer o envolvimento explícito do indivíduo. As premissas que motivaram o 

desenvolvimento da referida ferramenta foram: identificar na empresa “quem sabe o 

que?” e “quem sabe quem?”. Esta ferramenta é intitulada SmallBlue, e tem como 

objetivo encontrar especialistas, comunidades e redes sociais em grandes 

companhias, através de técnicas de data mining, recuperação de informação e 

análises de redes sociais.  

SmallBlue ajuda usuários a gerenciar suas redes pessoais, permitindo o alcance 

a sua rede estendida - ou seja, os amigos de seus amigos – para encontrar 

especialistas e acessar informações. A estrutura da rede é também utilizada para 

determinar qual o caminho do usuário ao especialista selecionado. 

O sistema ainda aborda questões de interpretação e capacidade de resposta, 

através das seguintes características: distância social e experiência no contexto. 

Distância Social provê explicitamente informações personalizadas sobre caminhos 

alternativos e o caminho mais curto do usuário ao possível especialista. Enquanto 

Experiência de Contexto fornece informações adicionais sobre usuários advindas 

das participações desses usuários em fóruns de discussão, comunidades, blogs e 

sistemas de social bookmarking. SmallBlue é composto por cinco componentes: o  

SmallBlue cliente e  4 (quatro) aplicações web. 

1) SmallBlue Client : é um software que está localizado no cliente, que captura 

dados para a construção da rede social e infere conhecimentos 

especializados do usuário; 

2) SmallBlue Ego : é uma ferramenta de gerenciamento de capital social 

pessoal, que cria automaticamente uma visualização da rede social de uma 

pessoa; 

3) SmallBlue Find : é uma ferramenta de busca que permite classificar pessoas 

de acordo com o conhecimento e aptidão desejados; 

4) SmallBlue Reach : é uma ferramenta de análise de rede que mostra os 

caminhos mais curtos para alcançar uma determinada pessoa. Esta 
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ferramenta mostra também grupos de organizações formais e informais aos 

quais uma pessoa pertence, assim como atividades públicas de uma pessoa 

em blogs, fóruns, sociais bookmarks, perfis e outros; 

5) SmallBlue Net : é uma ferramenta de análise e visualização da rede social de 

larga escala. Para um determinado tópico de pesquisa: a ferramenta mostra 

links entre especialistas; pode encontrar especialistas substitutos; e permite a 

identificação de principais influenciadores e intermediadores para um tópico 

em particular. A ferramenta permite também visualizar conjuntos de pessoas 

que tenham interesses comuns. 

SmallBlue utiliza algoritmos de inteligência artificial para inferir uma rede social 

de participantes (quem as pessoas conhecem) e também a experiência das pessoas 

(o que as pessoas sabem) com base na comunicação feita entre elas. SmallBlue 

utiliza mensagens de e-mail e mensagens instantâneas, isto é, o usuário possui 

controle sobre o conteúdo utilizado. A ferramenta SmallBlue Ego visualiza a rede 

social inferida a partir dessas informações. Uma vez que a rede social inicial é 

definida, os usuários podem adicionar ou remover relacionamentos.   

O grande desafio da SmallBlue é a aquisição de dados, devido a preocupações 

com privacidade, além das tecnologias de mineração de e-mail que podem falhar. O 

sistema tem que mostrar valores significantes para os usuários, a fim de conquistar a 

confiança desses usuários para permitirem que o sistema capture suas atividades. O 

uso das informações advindas dos e-mails pode ser importante se os seguintes 

fatores forem considerados: o uso de e-mails é comum; novos e-mails são gerados 

constantemente; e a facilidade de uso, pois as pessoas já usam e-email no seu dia-

a-dia, assim não há nenhum trabalho adicional requerido para o usuário, além de dar 

permissão para utilizar seus dados. 

4.3 Considerações Finais 

Com o objetivo de proporcionar um entendimento acerca de particularidades 

referentes a Sistemas de Recomendação de Especialistas, o presente capítulo 

mostrou a definição e algumas características de um SRE como, por exemplo: ser 

personalizado ou não. 
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 Além disso, com o intuito de levantar informações referentes aos SREs, este 

capítulo apresentou alguns SREs existentes na literatura. O levantamento dessas 

informações se fez necessário para mostrar particularidades, vantagens e 

desvantagens desses SRES. Diante das limitações desses trabalhos existentes, é 

possível propor e desenvolver uma ferramenta que ofereça melhorias em relação às 

existentes – um dos objetivos desta dissertação. A Tabela 4.2 apresenta as 

principais particularidades inerentes a cada um dos SREs apresentados, dando 

ênfase a: (coluna 2) que tipo de informação é utilizada para identificar um 

especialista de domínio; (coluna 3) quais Técnicas, Métodos ou Ferramentas são 

utilizadas para esse processo de inferência; e (coluna 4) se a ferramenta permite 

recomendações personalizadas ou não. 

Tabela 4.2 Exemplos de atributos para identificação de especialistas 

SRE Evidência de 
especialista 

Tecnologia/Técnicas/
/Metodologia/Ferram

entas Utilizadas 

Personaliza
do 

ReferralWeb 
(1997) 

- autoria de artigos; 
- conteúdos de e-mails 
ou qualquer conteúdo 
associado ao usuário 

publicado na web; 
- freqüência com que o 
tema co-ocorre com o 

usuário. 

- detecção de 
relacionamentos entre 

as pessoas; 
- mineração de dados 

na web (AltaVista). 

- distância 
social 

ERS 
(2002) 

- dados bibliográficos; 
- documentos 

associados ao usuário. 
 

- recuperação de 
Informação; 

- modelo espaço 
vetorial; 

- similaridade pelo co-
seno. 

não 

TABUMA 
(2005) 

- documentos 
associados aos 

usuários.  

- Latent Semantic 
Indexing. não 

ICARE 
(2007) 

- informações 
provenientes do 
currículo lattes; 

- ontologia de domínio; 
-heurística. 

- contexto. 

SmallBlue 
(2008) 

- informações que 
transitam via e-mails; 

- conteúdos de 
mensagens 

instantâneas. 

- data mining; 
- recuperação de 

informação; 
- análises de redes 

sociais. 

- distância 
social; 

- experiência 
no contexto. 
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 De acordo com os SREs apresentados na Tabela 4.2, um especialista pode 

ser identificado pelas mais variadas formas: autoria de artigos; conteúdos de e-mails 

e mensagens instantâneas, entre outros. Além disso, as recomendações desses 

especialistas podem possuir vantagens significativas se atuarem de forma 

personalizada, como são os casos dos sistemas ReferralWeb, ICARE e SmallBlue.  

Um exemplo de uma recomendação personalizada é a proximidade social do usuário 

para com o especialista, assim o usuário pode escolher um especialista que esteja 

mais acessível a ele. 

Normalmente, os SREs utilizam ténicas de Recuperação da Informação 

aliadas a ontologias para identificar os especialistas de domínio. Essas ontologias, 

que representam um domínio em particular, são pré-definidas, ou seja, a 

identificação de especialistas é limitada a um domínio em particular. Contrário a isso, 

a ferramenta SWEETS, na versão 2.0, apresentada nesta dissertação, e aplicada no 

a.m.i.g.o.s (AMbiente para Integração de Grupos e Organizações Sociais), identifica 

especialistas de domínios nos mais variados contextos, pois a ontologia utilizada na 

referida ferramenta surge à medida que as interações (colaboração) entre os 

usuários acontecem. 
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55  SSWWEEEETTSS::  SSiisstteemmaa  ddee  RReeccoommeennddaaççããoo  ddee  EEssppeecciiaalliissttaass  ee  

EEssttuuddoo  ddee  CCaassoo    

As pessoas constantemente se deparam com problemas. Pesquisas em livros e 

engenhos de buscas atuam como um grande auxílio na resolução desses 

problemas. Porém, às vezes a colaboração informal entre a pessoa detentora do 

problema e um especialista no assunto pode ser mais eficiente e eficaz, pois os 

problemas podem ser resolvidos em menos tempo e com a solução mais adequada. 

Essa colaboração pode trazer consideráveis benefícios para uma empresa, pois 

pode proporcionar um ganho na produtividade e qualidade no trabalho desenvolvido. 

Diante disso, foi desenvolvido o Sistema de Recomendação de Especialistas 

SWEETS, que possui duas versões 1.0 e a 2.0, apresentadas respectivamente nas 

seções 5.1 e 5.2 . A seção 5.3 apresenta o estudo de caso a.m.i.g.o.s., uma 

plataforma de Gestão de Conhecimento utilizada no C.E.S.A.R., dando ênfase às 

particularidades necessárias para a implantação do SWEETS. 

5.1 SWEETS versão 1.0 

SWEETS 1.0 (Silva, 2008), (Silva, 2009) é um sistema pró-ativo para Rede Social 

que recomenda pessoas que possuem conhecimento acerca de um determinado 

assunto (um especialista). O SWEETS 1.0 utiliza filtragem baseada em conteúdo 

para prover as recomendações. Essas recomendações visam aproximar as pessoas 

que possuem interesse em comum e não são realizadas explicitamente a partir da 

entrada de um usuário.  
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À medida que um usuário interage com outros usuários, ou seja, produzindo 

conhecimento, o SWEETS 1.0 gera um perfil definido como: perfil de escrita. Da 

mesma forma, os usuários podem ler conteúdos produzidos por outros usuários. 

Estes conteúdos podem ser qualificados como relevantes ou não, a partir da 

atribuição de uma nota, que varia entre 1 e 5. Os itens relevantes são aqueles 

classificados pelos usuários com nota maior ou igual a 4. Estes conteúdos, lidos e 

qualificados positivamente pelos usuários, geram um segundo perfil, definido como: 

perfil de leitura. 

Com o perfil de escrita é possível aproximar usuários com especialidades em 

comum. Enquanto com o perfil de leitura é possível aproximar pessoas que 

detenham conhecimento acerca de conteúdos que o usuário esteja interessado. 

Ambas as formas de recomendações são realizadas a partir dos interesses do 

usuário, ora por conhecimento escrito, ora por conhecimento lido. Desta forma, não 

é preciso que o usuário forneça explicitamente o assunto ao qual deseja encontrar 

um especialista.  

Para representar ambos os perfis de leitura e escrita foi utilizado um Modelo 

Algébrico intitulado Modelo Espaço Vetorial. O Modelo Vetorial representa os termos 

mais relevantes associados ao usuário e as suas respectivas freqüências que estes 

ocorrem (Baeza-Yates, 1999). São considerados todos os termos relevantes após a 

aplicação de stopwords, ou seja, exclusão de termos de categorias gramaticais 

como artigos, preposições e interjeições. De acordo com Baeza-Yates (1999) estes 

pesos permitem o “casamento” parcial entre os perfis dos usuários e são usados 

para calcular o grau de similaridade entre os perfis. O grau de similaridade varia 

entre 0 e 1. Este grau está diretamente relacionado à similaridade dos perfis, assim, 

quanto maior for o grau, maior será esta similaridade. O algoritmo adotado para 

fazer tal análise foi o co-seno (Baeza-Yates, 1999). 

 

Figura 5.1: Similaridade entre dois perfis 
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A função do co-seno (Figura 5.1) é inversamente relacionada ao ângulo entre 

os perfis p1 e p2, pois quanto menor é o ângulo entre os perfis, maior o valor co-

seno, e maior é a similaridade entre os perfis (p1 e p2) (Baeza-Yates, 1999). 

O SWEETS 1.0 recomenda apenas pessoas com interesses em comum, seja 

através da escrita ou da leitura além de não oferecer liberdade ao usuário para 

pesquisar especialistas por um assunto qualquer. Este problema, unido às falhas 

existentes em análise pura de textos planos motivou a evolução do SWEETS 1.0 

para o SWEETS 2.0. 

5.2 SWEETS versão 2.0 

SWEETS 2.0 é um sistema de recomendação de especialistas não pró-ativo que 

pode ser implantado em qualquer ambiente computacional que possua informações 

associadas aos usuários e que utilize os conceitos inerentes a folksnomia. 

Folksonomia, segundo Mika (2007) é “uma renovação lingüística para a 

categorização colaborativa, a partir do uso livre de palavras-chaves”. Ou seja, é um 

mecanismo de tagging social em que as pessoas colaboram para a sua criação. 

Esta colaboração é possível a partir de livres descrições de objetos compartilhados 

realizadas pelos usuários. 

Para Mika (2007), folksonomia aparece como uma boa alternativa para o 

surgimento de ontologias simples (lightweight ontology) e criação de metadados. 

Uma das vantagens do uso de folksonomia para a extração de simples ontologias é 

que uma folksonomia pode abranger vários domínios, diferentemente de uma 

ontologia de domínio que representa conhecimento acerca de um domínio fechado. 

Assim, o uso de ontologias simples surgidas a partir de uma folksonomia pode ser 

aplicado em vários contextos.  

Da mesma forma que em Mika (2007), para fazer modelos de redes de 

folksonomias em um nível abstrato, pode ser utilizado um sistema de grafo tripartido 

(três partes), em que o conjunto de vértices é definido em 3 (três) conjuntos 

disjuntos: { }kkk aaaA ,,..., 1−= , { }ll cccC ,,..., 11 −= , { }mmm iiiI ,,..., 1−=  em que, cada um 

desses conjuntos correspondem, respectivamente, aos atores (usuários), conceitos 

(tags) e as instâncias anotadas (por exemplo, documentos, sites, imagens, etc.). 

Dessa forma, um sistema de tagging social permite que usuários etiquetem objetos 
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com conceito, criando assim associações ternárias entre usuário, o conceito e o 

objeto. Assim, uma folksonomia (T) é definida por um conjunto de anotações 

AxCxIT ⊆ .A partir disso, segundo Mika (2007) é possível utilizar o tradicional 

modelo bipartido de ontologia (conceitos e instâncias), fundamental para a 

construção do SWEETS.  A Figura 5.2 apresenta a arquitetura do SWEETS. 

 

Figura 5.2: Arquitetura do SWEETS 

 A arquitetura do SWEETS (Figura 5.2) está dividida em três camadas.  A 

primeira (1) cria uma simples ontologia Oci, que é refletida pela co-ocorrência das 

tags (conceitos) em relação aos itens (instâncias). Os relacionamentos entre os 

termos / conceitos da ontologia Oci, são ponderados pela quantidade de instâncias (I) 

que são etiquetadas (tagged) com ambos os termos, ou seja, o número de vezes 

que os termos co-ocorrem em instâncias diferentes. Este é um método básico de 

mineração de texto, em que os termos são geralmente associados pela sua co-
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ocorrência em documentos (Cutting, 1992)  (Feldman, 1998)  e Mika (2007). A 

Figura 5.3  apresenta uma ilustração hipotética de parte de uma simples ontologia. 

 

Figura 5.3: Parte de uma ontologia Oci, hipotética. 

Uma vez que a ontologia Oci, foi criada, na segunda camada (2) da Figura 5.3, 

é realizada a extração de cada conceito que possuem relacionamentos maior que 1, 

seus relacionamentos e respectivos pesos. Sabe-se que essa quantidade mínima 

deve ser maior que 1, porém, não há uma definição exata do valor ideal. Nesta 

versão inicial do projeto, é adotado o mínimo de 4 relacionamentos – isso será 

explicado com mais detalhes no capítulo 6. É importante ressaltar que este número 

mínimo de relacionamentos é configurável e, por isso, pode ser modificado a 

qualquer instante. 

Após isso, tais informações representadas em um espaço vetorial 

[ ]
nni ttttt WoWoWoWoWo ,,...,,

121 −
= , em que tWo  representa o vetor de pesos do 

conceito chave e seus relacionamentos. O peso do conceito chave possui maior 

relevância que qualquer outro peso do relacionamento, por isso, este peso é 

determinado por ( ) 1max +Wo . Com isso, para cada conceito e seus relacionamentos 

haverá uma representação vetorial, formando assim um conjunto de vetores. A 

Figura 5.5 mostra uma situação hipotética de um conceito chave A relacionando-se 

com os conceitos B, C, D e E e a representação vetorial tWo  de equivalente. 
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Figura 5.4: Exemplo de uma representação vetorial tWo . 

Após esse processo, é realizada a indexação da base de conhecimento de 

cada usuário. Essa indexação é executada utilizando todo o conhecimento produzido 

pelos usuários no ambiente ao qual o SWEETS está sendo implantado. Com isso, 

para cada vetor tWo  haverá um vetor [ ]
mmi ttttt FuFuFuFuFu ,...,,

121 −
=  equivalente, 

com a diferença que tFu  representa a freqüência de cada termo em relação ao 

usuário e tWo  representa os pesos dos termos na Oci.  É importante ressaltar que n, 

o tamanho do vetor tWo , e m, o tamanho do vetor tFu  são iguais, sendo 
mt

Fu >=0 e 

mt
Wo >=0 . 

E, por fim, na terceira camada da Figura 5.2 é realizado o cálculo do grau 

especialidade dos usuários em relação aos conceitos. Para isso, são utilizadas as 

representações vetoriais de tFu  e tWo . O cálculo das especialidades pode ser 

realizado por algoritmos de análise de similaridade, por exemplo, co-seno, 

coeficiente de Pearson e Jaccard (Baeza-Yates, 1999).O presente trabalho adotou o 

algoritmo do co-seno, conforme mostra a Figura 5.5.. 
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Figura 5.5: Fórmula do co-seno Baeza-Yates (1999), 

A função Geuc representa o grau de especialidade do usuário em relação a 

um conceito e seu valor varia entre 0 e 1. Sendo que o valor 0 representa a não 

especialidade entre o usuário e o conceito, enquanto o 1 representa a total 

especialidade do usuário em relação ao conceito. De acordo com Baeza-Yates 

(1999), esta função é inversamente relacionada ao ângulo entre tFu  e tWo , pois 

quanto menor é o ângulo entre tFu  e tWo , maior o valor do co-seno, e maior é a 

correlação entre tFu  e tWo , e seu valor independe do tamanho do vetor. Diante da 

situação hipotética da ontologia Oci mostrada na Figura 5.3 a Figura 5.6 mostra, em 

um grafo bipartido, os especialistas. 

 

 

Figura 5.6: Grafos com especialistas e respectivos conceitos. 

A parte A da Figura 5.6 mostra um grafo bipartido: os especialistas (vértices na 

cor vermelha) ligados aos conceitos (vértices na cor azul) aos quais possuem 

especialidades. A parte B da Figura 5.6 mostra o quão os especialistas estão ligados 

um ao outro, que é o mesmo que dizer o quanto eles possuem especialidades em 

comum. Quanto maior for o número de especialidade em comum entre um 

especialista e outro, maior será o peso do relacionamento, isso justifica as diferentes 

espessuras das arestas dos relacionamentos na parte B da Figura 5.6. 

A B 
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5.2.1 Representação da Ontologia (lightweight Ontologiy)  

A ontologia Oci está representada na linguagem OWL11. Esta ontologia foi 

desenvolvida utilizando a ferramenta Protege12. O Proteger é uma ferramenta para 

criação de ontologias desenvolvida pelo grupo SCBIR (Stanford Center for 

Biomedical Informatics Research)  Como se trata de uma simples ontologia poderia 

ter sido utilizada RDF(S)13 – uma simples linguagem de representação de ontologia, 

porém, a preocupação em utilizar uma linguagem com mais recursos (OWL) foi 

motivada para dar melhor suporte a possíveis estudos futuros. A Figura 5.7 mostra 

uma representação gráfica da ontologia. 

 

 

Figura 5.7: Visualização da estrutura da ontologia Oci  

                                            

11 OWL Web Ontology Language Overview , 2004. Disponível em: < http://www.w3.org/TR/owl-features/ > 
12 Protége. Disponível em < http://protege.stanford.edu/aboutus/aboutus.html> 
13 RDF Vocabulary Description Language 1.0: RDF Schema, 2004. Disponível em: < http://www.w3.org/TR/rdf-schema/ > 
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A ontologia Oci (Figura 5.7), expressa de forma visual, possui as seguintes 

definições:   

• um Datatype weight, que define o peso para cada relacionamento entre duas 

tags.  

• duas classes  Tag  e Relationship – ambas as classes herdam de owl:Thing. 

Essa é uma característica imposta pela própria linguagem, pois qualquer 

classe criada herda de owl:Thing. 

o Tag representa as tags usadas para cada relacionamento; e, 

o Relationship, que representa o relacionamento entre as tags,  

• dois Objetos Vertex_1 e Vertex_2, que representará os dois vértices que 

comporão cada relacionamento.  

Quando Vertex_1 e Vertex_2 são definidos é atribuído, para ambos, o domínio 

(domain) Relationship - que determina em qual domínio tais definições estão 

inseridas – e o tipo (Range) Tag. Da mesma forma, o tipo weight é associado à 

classe Relationship quando o domínio Relationsship é associado ao referido tipo.  A 

representação da ontologia Oci em OWL está no Apêndice B. 

5.2.2 Exemplo do cálculo de um especialista  

Para um melhor entendimento das informações previamente apresentadas, esta 

seção mostra uma situação hipotética dos cálculos realizados para determinar o 

quanto um usuário João é especialista no tema Redes Sociais.  

 Inicialmente, é necessário conhecer na ontologia Oci, quais são os conceitos e 

respectivos pesos semânticos relacionados ao conceito-chave informado: Redes 

Sociais. Isso é possível a partir da utilização da linguagem de consulta SPARQL 

(capítulo 3). Para esta situação hipotética, tem-se os seguintes conceitos e 

respectivos pesos associados ao conceito-chave Redes Sociais: colaboração, 3; 

socialização, 3, gestão de conhecimento, 4; e ambiente colaborativo, 4. Após 

identificados, esses pesos são representados em um espaço vetorial para uma 

posterior análise. Essa representação vetorial é dada por  [ ]4,4,3,3=
it

Wo . Além 

desses, é importante ressaltar que o conceito-chave também deve ser considerado 

neste espaço vetorial e que, por se tratar do termo principal, deve possuir maior 
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relevância que qualquer outro termo relacionado a ele. Assim, definiu-se, 

inicialmente (seção 5.2) que seu peso é definido por ( ) 1max +Wo  e, com isso, neste 

caso específico receberia o valor 5. Diante disso, a representação vetorial ficará da 

seguinte forma [ ]4,4,3,3,5=
it

Wo . Não se sabe realmente o quanto o peso deste 

conceito-chave deve ser maior que os demais. Talvez, afirmar que seu peso deve 

ser maior em 1 que qualquer outro peso dos relacionamentos não seja o suficiente. 

O ideal é implantar o SWEETS 2.0 em algum ambiente e, durante alguns meses, 

realizar sucessivas análises da eficácia dos resultados a partir do incremento do 

peso deste conceito-chave, até que se chegue a um “bom” valor. 

 O próximo passo é identificar o quanto esses conceitos estão associados ao 

usuário João. Neste exemplo, têm-se: Redes Sociais, 15; colaboração, 2; 

socialização, 2, gestão de conhecimento, 2; e ambiente colaborativo, 2. Com isso, 

tem-se uma nova representação vetorial dada por [ ]2,2,2,2,15=
it

Fu . 

 De posse de ambas as representações vetoriais [ ]4,4,3,3,5=
it

Wo  e 

[ ]2,2,2,2,15=
it

Fu , a partir da aplicação da fórmula do co-seno, é possível calcular 

o grau de especialidade (GEuc) do usuário João para com o respectivo conceito-

chave, que é 0,76. O que implica dizer que João está 76% relacionado ao conceito 

chave Redes Sociais. 

 Uma vantagem dessa forma de recomendação é que o usuário que solicitou a 

recomendação (usuário alvo) pode ser informado o porquê de ter recebido um 

referido especialista como recomendação. Por exemplo, João foi recomendado 

como especialista em Redes Sociais, pois Redes Sociais tem forte relação com 

colaboração, socialização, gestão de conhecimento e ambiente colaborativo, e João 

está fortemente relacionado a estes conceitos. 

5.3 Estudo de Caso 

Acrônimo de Ambiente Multimídia para Integração de Grupos e Organizações 

Sociais, o a.m.i.g.o.s tem por objetivo prover a infra-estrutura necessária para a 

criação de redes sociais virtuais para os mais diversos fins. Dentre estes fins, pode-

se destacar o seu uso para estimular a criação e o compartilhamento do 
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conhecimento pelos seus membros, podendo estes estarem relacionados a uma 

organização social. 

 O a.m.i.g.o.s. foi construído com base nas definições de redes sociais na Web 

apresentadas no capítulo 2, em que é permitida a criação explícita das redes sociais 

através dos usuários e seus contatos. Cada contato é explicitamente adicionado por 

cada usuário, mesmo que dentro de uma mesma organização, e este 

relacionamento é navegável por qualquer outro membro da rede social. 

 Nas próximas seções são apresentadas algumas das principais 

funcionalidades com suas características e possíveis usos. Essas funcionalidades 

principais são aquelas que permitem a construção do conhecimento pertinente a 

cada usuário, além das que oferecem subsídios para a criação da folksonomia – 

premissas básicas para implantar a ferramenta SWEETS 2.0. 

5.3.1 Perfis  

Cada usuário possui um perfil no a.m.i.g.o.s. Este perfil consiste de um conjunto de 

dados preenchidos na forma de cadastro, que definem algumas propriedades 

simples do usuário, como local de residência, idiomas que possui conhecimento, 

endereço de e-mail, identificadores de aplicações de mensagem instantânea 

(Windows Live Messenger, Skype, Google Talk, dentre outros), e uma descrição de 

suas áreas de interesse. 

 Porém a parte mais relevante do perfil não é preenchida pelo usuário, e sim 

inferida pelo sistema. Assim, à medida que o usuário realiza suas atividades de 

produção ou consumo do conhecimento existentes no ambiente, este perfil é 

modificado. As atividades de produção de conhecimento gera o perfil de escrita, 

enquanto as atividades de consumo, em que o usuário lê conhecimentos produzidos 

por outros usuários e classifica positivamente, gera o perfil de leitura. Esta 

classificação positiva é dada a partir da atribuição de uma nota maior ou igual a 4, 

sendo que a nota varia de 1 a 5. A geração desses perfis são fundamentais para o 

SWEETS versão 1.0, apresentado na seção 5.1. 

 Esta abordagem pretende cobrir uma ampla gama de possibilidades de 

identificação do usuário no sistema, particularmente em termos de práticas 

emergentes e distribuídas ao longo do tempo. 
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5.3.2 Histórias  

Histórias são destinadas ao registro, compilação e apresentação de conhecimentos 

emergentes entre os participantes da rede. Construído de forma gradual, através de 

contribuições espontâneas ou induzidas, quaisquer usuários do sistema podem 

inserir no ambiente suas próprias histórias de sucesso ou dilemas, à medida que as 

considerem relevantes para o objetivo da rede social. 

 Cada história pode incluir objetos dos mais diversos tipos (imagem, arquivos 

texto, apresentações, arquivos de áudio, arquivos de vídeo), assim, o conhecimento 

depositado pode ser enriquecido por outros recursos. Da mesma forma, uma história 

também pode estar relacionada a outras histórias, permitindo que os usuários criem 

histórias maiores, compostas por várias pequenas histórias. 

 Adicionalmente as histórias podem estar associadas a uma ou mais 

comunidades, o que indica que o conhecimento além de estar associado a um 

usuário em específico (criador da história), encontra-se de alguma forma relacionado 

a esta/estas comunidade(s). 

 Além disso, cada usuário do sistema poderá atuar como um revisor do 

conteúdo inserido por seus pares, avaliando qualitativamente as contribuições 

disponibilizadas neste ambiente. Esta avaliação pode ser realizada de uma das duas 

formas: adição de comentários, que contribuam para a evolução da história, criando-

se assim uma história mais rica, com mais participantes e novos conhecimentos; e 

atribuição de uma nota às histórias que lê, conforme mencionado na seção 5.3.1. A 

partir disso é possível apresentar esse conhecimento através de um ranking que 

possa indicar quais são as histórias mais relevantes para os membros daquela rede 

social.  

5.3.3 Comunidades Virtuais  

O a.m.i.g.o.s oferece suporte à criação de manutenção de comunidades (Figura 5.8), 

que podem ser compreendidas como um universo (conjunto) de pessoas que 

compartilham interesses em comum. Para isso, os usuários podem convidar 

membros da sua lista de contato a participar das discussões ou atividades a serem 

realizadas no âmbito da comunidade. 
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Figura 5.8: Comunidade Virtual 

 São várias as possibilidades das comunidades para a criação e 

compartilhamento do conhecimento. A principal delas é  o fórum de discussão, em 

que os membros da comunidade podem iniciar discussões sobre os mais diversos 

assuntos. 

 Uma segunda forma de compartilhamento do conhecimento é a associação 

de histórias à comunidade. Esta associação pode ser realizada por qualquer 

membro da comunidade ao criar uma história no ambiente. Caso seja necessário, é 

possível até mesmo que a história esteja visível apenas aos membros das 

comunidades relacionadas, utilizando o mecanismo de controle de acesso existente 

no a.m.i.g.o.s. Uma terceira possibilidade é a associação de objetos à comunidade, 

que, assim como as histórias, podem ser associados pelo proprietário do objeto a 

qualquer uma das comunidades às quais este pertence. 

Além disso, uma comunidade pode possuir uma série de outras comunidades 

relacionadas ou afins, permitindo que comunidades que possuam focos semelhantes 

ou alguma interseção de interesses possam facilmente navegar entre si. 

5.3.4 Objetos  

É permitida também a construção de conhecimento a partir do conceito de objetos. 

Um objeto pode ser compreendido como qualquer meio eletrônico pelo qual o 
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conhecimento pode estar formalizado, ou que pode ser utilizado para a construção 

de novos conhecimentos. Desta forma, um objeto pode ser um arquivo como, por 

exemplo, documentos, artigos, apresentações, planilhas, vídeos, áudios ou um site 

externo (URL externa). Os objetos possuem permissões de acesso e controle de 

versões que podem ser definidos a partir do usuário. 

 Adicionalmente, os objetos podem receber comentários dos usuários, assim, 

é promovida uma maior colaboração entre estes. Isso torna possível o surgimento de 

diálogos relacionados ao conhecimento existente em um objeto, proporcionando, 

com isso, enriquecimento deste conhecimento. 

5.3.5 Folksonomia  

O a.m.i.g.o.s utiliza os conceitos inerentes a folksonomia para tornar possível uma 

classificação do conhecimento armazenado em seu ambiente, assim a descoberta 

de informações por parte de seus membros é facilitada. Através de folksonomia os 

usuários podem classificar, de forma social e colaborativa, o conteúdo disponível no 

ambiente, como, por exemplo, comunidades, histórias, objetos, comentários e 

discussões em fóruns. Para isto são adicionadas tags (palavras-chave) que 

identifiquem o assunto sendo tratado pelo conteúdo classificado. Adicionalmente o 

sistema permite a visualização de todos os marcadores criados pelos usuários 

através de uma tagcloud (Figura 5.9). 

 

Figura 5.9: Tagcloud - nuvem de tags 

Tagcloud é uma nuvem de tags (conjunto de tags) com uma representação 

visual (Figura 5.9), em que geralmente a tag com maior relevância é destacada, pois 

aparece com um tamanho da fonte maior (Seifert, 2008). Desta forma o usuário pode 
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acessar rapidamente todo e qualquer conteúdo associado a um determinado 

marcador. 

5.4 Tecnologias Utilizadas 

 O SWEETS, em ambas as versões, foi desenvolvido com a linguagem de 

programação Java. Para a criação da estrutura ontológica (Figura 5.7) foi utilizada a 

Ferramenta Protege, uma ferramenta desenvolvida em Java pelo grupo SCBIR, para 

criação e manipulação de ontologias. Uma vez que a estrutura ontológica está 

definida é possível criar instâncias dessa ontologia. Essas instâncias são criadas de 

acordo com os conceitos pertencentes e co-ocorrentes nos itens da folksonomia, 

através da utilização da API Jena14. A Jena é desenvolvida pela HP (Hewlett-

Packard) para a construção de aplicações Java para web semântica,  oferecendo 

assim, por exemplo, recursos para trabalhar com RDF, RDF(S), OWL e SPARQL. 

A camada que permite a visualização da ontologia na ferramenta SWEETS 

2.0 foi desenvolvida a partir da utilização do framework JUNG15 (Java Universal 

Network/Graph), que provê uma linguagem comum e extensível para modelagem, 

análise e visualização de dados que podem ser representados em um grafo ou rede. 

 Para a implantação do SWEETS no a.m.i.g.o.s. fez-se necessário o uso dos 

recursos disponibilizados pelos seguintes frameworks: 

• Apache Struts 1.2.7 16: um framework para a criação de aplicações web de 

acordo com o modelo de arquitetura em camadas MVC (Model-View-

Controller). 

• Apache Hivemind  1.1b2 17: É um núcleo (microkernel) para configuração de 

formato de dados e criação de serviços e serve para aplicações que adotam 

princípios de  padrões de projetos para promover melhorias no 

encapsulamento,  modularização, testes e reusabilidade. No Hivemind, um 

serviço é a implementação de uma interface Java. 

                                            

14 Jena Ontology API – Disponível em <http://jena.sourceforge.net/ontology/ > 
15 JUNG -  Disponível em  <http://jung.sourceforge.net/faq.html#what> 
16 Apache Struts – Disponível em <http://struts.apache.org/> 
17 Apache Hivemind – Disponível em < http://hivemind.apache.org/> 
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• Hibernate  3.0.518: é um framework de persistência e consulta para 

mapeamento objeto/relacional para a linguagem Java. Esse mapeamento é 

possível a partir da utilização da linguagem XML, que indica quais campos 

(em um objeto) serão mapeados para suas respectivas colunas (na tabela do 

modelo relacional). 

• Quartz 1.6 19: É um framework para agendar atividades em aplicações Java. 

O uso desse framework foi importante para agendar tarefas como: a criação 

do perfil do usuário (SWEETS 1.0), a criação da ontologia, a indexação da 

base de conhecimento do usuário e o cálculo dos especialistas (SWEETS 2.0) 

são realizados periodicamente a partir do agendamento possível pelo Quartz. 

 

5.5 Considerações Finais 

O SWEETS, na versão 1.0, permite a recomendação de especialistas de forma pró-

ativa, ou seja, não é necessário que o usuário forneça explicitamente um assunto 

para identificar um especialista. Os especialistas são identificados de acordo com a 

similaridade de um usuário X em relação aos demais usuários. Essa forma de 

recomendação aproxima pessoas que detenham conhecimentos similares, seja 

através da escrita ou através da leitura de conteúdos. A similaridade dos perfis é 

realizada a partir da identificação dos termos mais relevantes em conteúdos 

postados pelo usuário, ou seja, a partir da análise de textos planos. Esta análise 

pode ser ineficiente, considerando o fato que as pessoas podem tratar o mesmo 

assunto utilizando termos distintos. Além disso, dependendo de quais sejam as 

necessidades, o fornecimento explícito de um assunto para identificar um 

especialista pode ser mais útil. 

 Na tentativa de resolver o problema existente na análise sintática, podem ser 

adicionados recursos que torne possível a análise semântica dos conteúdos. Assim, 

a probabilidade de identificar um especialista corretamente aumenta. Esta análise 

semântica é possível no SWEETS 2.0, que utiliza folksonomia para a extração de 

uma ontologia e, com isso, pode ser aplicado em vários contextos. O conhecimento 
                                            

18 Hibernate – Disponível em <http://hibernate.org/> 
19 Quartz – Disponível em <http://www.opensymphony.com/quartz/> 
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representado na ontologia é utilizado para a identificação dos especialistas. A 

qualidade deste conhecimento possui relação direta com o enriquecimento da 

folksonomia ou seja, quanto mais tags pertinentes (coerentes) ao conteúdo forem 

cadastradas, melhor será a análise feita pela ferramenta. O SWEETS 2.0 permite a 

entrada explícita de um assunto para a identificação do especialista. 

 Ambas as versões do SWEETS foram implantadas na plataforma de Gestão 

de Conhecimento a.m.i.g.o.s.. Os resultados dessa implantação serão apresentados 

no Capítulo 6. 
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66  EExxppeerriimmeennttooss  ee  RReessuullttaaddooss  

Este capítulo apresenta os experimentos realizados e resultados obtidos neste 

trabalho. O experimento preliminar, apresentado na Seção 6.1, teve como objetivo 

identificar possíveis necessidades e preferências dos usuários em um SRE, além de 

verificar os possíveis benefícios que um sistema SRE poderia trazer aos usuários do 

a.m.i.g.o.s.. A Seção 6.2 apresenta o experimento e os resultados da implantação do 

SRE SWEETS no a.m.i.g.o.s.. E, por fim, a Seção 6.3, apresenta as considerações 

finais. 

6.1 Experimento Preliminar 

6.1.1 Metodologia 

Antes que o SWEETS fosse implementado e implantado, foi realizada uma 

pesquisa junto aos usuários do a.m.i.g.o.s. no c.e.s.a.r. que tinha como objetivos: 

• verificar/constatar a real necessidade de implantação de um Sistema de 

Recomendação de Especialistas de Domínio no a.m.i.g.o.s.; 

• e, o que os usuários esperam de um Sistema de Recomendação de 

Especialistas, ou seja, quais são suas preferências no momento em que 

receberão as recomendações. 

O questionário (Apêndice A) foi dividido em duas partes: a primeira visa colher 

informações que identificam os perfis dos usuários, enquanto a segunda parte busca 

informações as quais os usuários consideram mais importantes no momento de 

ordenar (estabelecer um ranking) os especialistas recomendados. 
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6.1.2 Execução do Experimento 

O questionário foi disponibilizado no a.m.i.g.o.s. e recomendado explicitamente a 

100 usuários, dos quais apenas 30 o responderam. Dentre esse universo de 

usuários que responderam as questões, 10, que representam 33,33%, possuíam 

experiência profissional de até 1 ano; 17, que representam 56,66%, possuíam 

experiência profissional de 1 a 4 anos; e, somente 3, que equivalem a 10% dos 

usuários possuíam mais de 4 anos de experiência profissional. Quanto aos cargos 

que esses usuários ocupavam no c.e.s.a.r., 50% usuários eram programadores, 

43,33% eram Analistas de Sistemas e somente 6,66% eram Gerentes de Projetos.  

Uma vez identificado o nível das pessoas pesquisadas, o próximo passo foi 

levantar quantitativamente informações de quais posturas os usuários costumam ter 

para a resolução de um determinado problema e como essas pessoas mostram-se 

interessadas em ajudar um colega na resolução de um problema. Para entender 

como os usuários se portam diante de um problema, foi feita a seguinte pergunta: 

“Quando você se depara com uma dificuldade/dúvida sobre algo relacionado ao seu 

trabalho, que postura toma para resolver o problema?”. A Figura 6.1 mostra os 

resultados obtidos. 

16,67%

20,00%

6,67%

56,67%

uso alguma ferramenta de busca na w eb
uso documentação, ou manual, ou algum livro
pergunto para um amigo
pergunto para meu chefe

 

Figura 6.1:Postura dos usuários para resolver um problema. 

Dos resultados obtidos, 26,67% pessoas responderam que procuram contato 

direto com outras pessoas na tentativa de sanar seu problema, sejam essas pessoas 

amigas ou seu chefe, enquanto 56,67% tentariam resolver o problema através de 

pesquisas pela web. 
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Além desse questionamento, foi levantada uma questão com o objetivo de 

identificar a disponibilidade/interesse das pessoas em ajudar uns aos outros. Com 

isso, constatou-se que 53,33% das pessoas sempre ajudaram seus colegas nas 

últimas 5 vezes em que foram procurados e apenas 10% dos entrevistados não 

ajudaram de forma alguma, ou porque estavam ocupados ou porque não tinham um 

contato prévio com a pessoa que detinha a dúvida.  

Diante do levantamento dos dados previamente apresentados, pode-se chegar a 

conclusão de que seria interessante disponibilizar um ambiente em que as pessoas 

pudessem colaborar entre si.  

Um incentivo para que essa colaboração surgisse seria a identificação de 

especialidades entre os usuários e serviria para oferecer subsídios para solução de 

um determinado problema. Estes foram alguns dos motivos que justificaram a 

implantação de um sistema que permita a identificação de especialistas no 

a.m.i.g.o.s.  

A identificação de especialistas no a.m.i.g.o.s. possui dependência direta com a 

produção de conhecimento por parte dos usuários e, por isso, essa foi uma das 

questões abordadas no questionário. Como resultado dessa questão constatou-se 

que 20% dos usuários produzem conhecimento constantemente, 33,3% produzem 

conhecimento entre 1 a 3 vezes por semana e a maioria das pessoas, 

representando 46,66% das pessoas raramente produziam conhecimento no 

a.m.i.g.o.s., pois, de uma forma geral, acham que mecanismo como lista de 

discussão resolvem muito bem o problema de comunicação que eles têm. 

Como forma de sanar este problema, ou seja, proporcionar um incentivo às 

pessoas produzirem conhecimento no a.m.i.g.o.s. foi levantada a seguinte questão: 

“Caso houvesse um Sistema de Recomendação de Especialistas de Domínio 

implantado no a.m.i.g.o.s., você se sentiria mais motivado a produzir conhecimento 

com uma maior freqüência no ambiente?”. 53,33% das pessoas responderam que 

sim, 36,67% responderam que talvez, pois primeiro deveriam utilizar a ferramenta 

para dar sua opinião e somente 10% das pessoas responderam que não. A grande 

maioria dos usuários que afirmaram que se sentiriam mais motivados a produzir 

conhecimento no a.m.i.g.o.s. alega que, com a implantação de um Sistema de 

Recomendação de Especialistas, uma maior geração de conhecimento seria intuitiva 
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e natural, pois os colaboradores teriam interesse em crescer na empresa e, esta, 

com certeza, seria uma excelente oportunidade para os colaboradores projetarem 

suas especialidades. Essa possibilidade de promover uma maior colaboração entre 

as pessoas é importante tanto para os colaboradores quanto para a própria 

empresa, no caso o c.e.s.a.r., pois as habilidades dos colaboradores poderiam ser 

melhor exploradas, aumentando assim a eficiência e eficácia no nível de produção. 

A segunda e última parte da pesquisa buscou identificar as preferências dos 

usuários no momento em que as recomendações são geradas, ou seja, quais 

variáveis consideram mais relevantes para ordenar as recomendações. Essas 

variáveis são: a distância social entre as pessoas na rede social, onde 63,33% dos 

entrevistados consideram relevante; a disponibilidade da pessoa no momento, em 

que 93,33% consideram importante; o grau de confiança que o especialista tem em 

relação à rede de contatos ou em relação ao usuário que faz a pesquisa, onde  

86,66% dos entrevistados consideram importante; e, por fim, o cargo que o 

especialista na organização, onde 56,66% dos entrevistados se sentiriam mais à 

vontade se estivesse tratando de uma dúvida com uma pessoa que tenha o mesmo 

nível organizacional que o dele.  

Diante das variáveis apresentadas, a maioria dos entrevistados, representando 

um total de 60% atribuiu a seguinte ordem de prioridade para elas: disponibilidade, 

grau de confiança entre seus relacionamentos, distância social, e, por último, o cargo 

que o especialista ocupa na organização. 

6.2 Experimentos e Resultados do SWEETS 

Conforme mencionado no capítulo 5, em ambas as versões 1.0 e 2.0, o sistema 

de Recomendação de Especialista SWEETS foi desenvolvido e integrado no 

ambiente a.m.i.g.o.s., uma plataforma de Gestão de Conhecimento utilizada no 

C.E.S.A.R.. Esta integração junto ao a.m.i.g.o.s. tinha os seguintes objetivos: 

1. utilizar particularidades de Redes Sociais em um sistema que identifique 

especialistas de domínio; 

2. identificar especialistas de domínio; 

3. promover melhorias na colaboração entre os usuários da plataforma 

a.m.i.g.o.s.; 
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4. incentivar uma maior produção de conhecimento dos usuários do a.m.i,g.o.s.; 

5. agilizar o processo de resolução de um determinado problema; 

6. e alocar ou re-alocar pessoas em projetos com uma maior eficácia.  

A grande maioria desses objetivos, com exceção dos objetivos 1 e 2, só poderão 

ser alcançados com a análise dos resultados gerados pelo SWEETS durante um 

período de tempo mais longo, por exemplo, 4, 5 ou 6 meses. De posse das 

informações produzidas neste período, poderão ser realizadas análises mais 

concretas a partir da comparação dessas informações com informações geradas em 

períodos anteriores.  

A análise da qualidade das recomendações geradas pelo SWEETS foi realizada 

de duas maneiras distintas. A primeira forma de análise foi aplicada em ambas as 

versões, 1.0 e 2.0, a partir da utilização de um conjunto restrito de 18 pessoas 

(colaboradores do C.E.S.A.R.). Este conjunto restrito de pessoas se deve à 

dificuldade de encontrar pessoas disponíveis para realizar tal análise, porém, 

acredita-se que este número seja o suficiente para analisar o nível de satisfação das 

recomendações geradas. Enquanto a segunda análise foi aplicada somente na 

versão 2.0, pois nesta versão há como identificar explicitamente as especialidades 

dos usuários. O objetivo de tal análise era verificar o nível de conhecimento ou 

interesse dos usuários em assuntos dos quais eles tinham sido detectados como 

especialistas. 

6.2.1 Resultados da implantação do SWEETS 1.0 

Em um primeiro momento foi implantada no a.m.i.g.o.s. a versão 1.0 do 

SWEETS, que não usa uma entrada explícita do usuário para gerar as 

recomendações. Ou seja, as recomendações são geradas de acordo com o 

conhecimento produzido (escrita) e conhecimento adquirido (leitura). A construção 

de conhecimento do usuário é possível a partir da criação de histórias, comunidades 

ou tópicos de comunidades, objetos ou comentários sobre qualquer um desses itens. 

A forma como esse conhecimento é produzido, determinando assim as 

especialidades dos usuários e como as recomendações funcionam são mostrados 

na Figura 6.2. 
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Figura 6.2: Determinação de especialidades no a.m.i.g.o.s. para serem usados no 

SWEETS 1.0.. 

De acordo com a pesquisa qualitativa realizada entre os usuários do a.m.i.g.o.s., 

dentre os 83,33% dos usuários que receberam recomendações, 86,67% desses 

usuários ficaram insatisfeitos. Provavelmente, o universo de usuários que receberam 

recomendações foi limitado a 83,33%, pois o restante, 16,67%, não produziram 

conhecimento no a.m.i.g.o.s. o suficiente para receberem as recomendações. 

Na grande maioria dos casos, as insatisfações eram por dois motivos: não 

permitir a entrada do usuário para solicitar um especialista de domínio e os 

especialistas recomendados eram sempre aqueles que detinham conhecimento 

similares ao próprio usuário. 

A não possibilidade ao usuário de entrar explicitamente com uma solicitação de 

especialistas de domínio força a aplicação a recomendar de forma pró-ativa, assim 

as recomendações são geradas a qualquer instante de tempo. Dessa forma, o 

sistema de recomendação atua da seguinte maneira: um usuário X recebe 

recomendações de outros usuários que possuem interesses comuns aos seus. 

Assim, são aproximadas pessoas que detenham conhecimentos similares (Figura 

6.2.). Tal característica proporcionou uma grande insatisfação pelos usuários, pois 

foi gerado um número demasiado de recomendações desnecessárias.  
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Para minimizar a limitação das recomendações de especialistas que detinham 

conhecimentos similares, foi inserida uma nova categoria de determinação de 

conhecimento. Com esta nova categoria, os usuários poderiam classificar 

positivamente conteúdos que leram e gostavam, assim, um novo conhecimento é 

construído: conhecimento de interesse dos usuários. A Figura 6.3 mostra o 

funcionamento das recomendações com base na leitura dos usuários. 

 

Figura 6.3: Recomendações de especialistas com base em conteúdos de interesses 

do usuário. 

 Uma vez que os usuários classificam os conteúdos de seus interesses, um 

novo perfil para cada usuário é construído: o de leitura. A partir da construção desse 

novo conhecimento, são recomendados especialistas que possuem conhecimento 

relacionado aos conteúdos de interesse desses usuários. Os conteúdos que os 

usuários podem classificar positivamente no a.m.i.g.o.s são: uma história, uma 

comunidade, ou um tópico de uma comunidade. De acordo com o que foi 

apresentado na seção 5.1, a classificação desses conhecimentos é realizada a partir 

da atribuição de uma nota, que varia de 1 a 5.  Sendo que, somente conteúdos 



6 – Resultados e Experimentos 

 

 79 

avaliados com notas 4 e 5 são considerados para construção do perfil de leitura do 

usuário.  

 Com a adoção dessa nova prática, as recomendações passaram a conter 

usuários com conhecimentos distintos aos dos usuários que recebem as 

recomendações. Como conseqüência, o nível de insatisfação dos usuários com as 

recomendações sofreu uma sutil modificação, diminuindo para 77,78%. A 

insatisfação ainda continua alta, pois o problema que os usuários têm de não 

poderem requerer um especialista quando realmente necessitam, ainda persiste. 

6.2.2 Resultados da implantação do SWEETS 2.0 

Para resolver os problemas levantados pelos usuários encontrados no SWEETS 

1.0, foi implantada no a.m.i.g.o.s. a versão 2.0. Nesta nova versão os usuários 

podem entrar explicitamente com uma requisição de especialista, a partir de uma 

palavra-chave. Tal particularidade resolve o problema das recomendações geradas 

desnecessariamente, ou seja, sem a prévia necessidade do usuário.  

Na versão 2.0 do SWEETS é utilizada folksonomia para a criação de uma 

ontologia Oci, que tem o objetivo de tornar as recomendações mais eficazes. A 

folksonomia, no a.m.i.g.o.s., surge à medida em que os usuários associam tags aos 

itens. (tagged). Esses itens são: um objeto (um documento ou site externo ao 

a.m.i.g.o.s.); uma história e comentários sobre esta história; uma comunidade, 

tópicos e comentários sobre esses tópicos.  A ontologia Oci é composta por 

relacionamentos entre conceitos (tags) associados a um determinado peso. Ambos 

são determinados pela co-ocorrência dos conceitos (tags) nos elementos utilizados 

para a criação da folksonomia. Quanto maior o peso entre os conceitos, maior a 

freqüência que eles co-ocorrem, e maior a relação semântica entre eles.  A principal 

vantagem desse mecanismo é a não pré-determinação da ontologia, pois ela surge à 

medida que os usuários interagem no a.m.i.g.o.s.. Dessa forma, a ontologia não está 

limitada a um domínio em partícular. 

A criação/atualização dessa ontologia exige um alto custo computacional, 

especialmente, se a folksonomia for extensa. É o caso da folksonomia do a.m.i.g.o.s. 

que possui em torno de 450 tags. Por isso, esse processo é realizado 

periodicamente no momento em que o a.m.i.g.o.s. não estiver ou estiver sendo 

pouco utilizado. Essa periodicidade é a cada 15 dias, e pode ser determinada pelo 
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administrador do ambiente. A Figura 6.4 mostra o resultado da ontologia gerada a 

partir folksonomia do a.m.i.g.o.s.. 

 

Figura 6.4: Ontologia Oci que surgiu no a.m.i.g.o.s. 

A ontologia Oci, emergente do a.m.i.g.o.s., possui um total de 901 

relacionamentos, por isso, o emaranhado de informações mostrado na Figura 6.4 

não está claro. Apesar disso, é possível notar, na parte destacada com uma elipse, 

evidências semânticas na ontologia Oc,i enfatizadas pelos relacionamentos dos 

termos sbtvd, interatividade, ginga-j e opentv ao termo tv digital. O Apêndice C 

mostra, no formato de tabela, todos os relacionamentos e respectivos pesos entre os 

conceitos. 

Surgiram na ontologia conceitos que têm significados idênticos representados 

em relacionamentos distintos, por exemplo, “redes sociais” e “rede social”. Tal 

problema era esperado, já que os conceitos (tags) associados aos itens são 

descritos livremente pelos usuários. Além disso, pode haver erros de digitação. A 

livre descrição é uma característica de folksonomia. Esses problemas comprometem 
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o enriquecimento da ontologia, logo, torna a identificação dos especialistas menos 

eficaz. 

Um dos caminhos para minimizar esses problemas é realizar um trabalho de 

conscientização dos usuários no enriquecimento da ontologia, ou seja, fazer com 

que os usuários se comprometam a “alimentar” a folksonomia adequadamente (de 

forma coerente). Esse trabalho de conscientização pode ser feito se for passada aos 

usuários a idéia de que esse enriquecimento é fundamental tanto para eles, quanto 

para a empresa. Pois, se o sistema puder detectar corretamente as suas 

habilidades, seus potenciais poderão ser melhor explorados, logo, os seus níveis de 

satisfação e produtividade na empresa tendem a aumentar. Com isso, ganha tanto o 

colaborador quanto a empresa. 

Além desse trabalho de conscientização, a redução da duplicidade pode ser 

possível a partir da aplicação de stteming (capítulo 3) nos conceitos. Essa aplicação 

de stemming reduz as variações morfológicas dos termos ao seu radical. Essa 

redução do termo ao seu radical está sendo trabalhada para uma próxima versão do 

SWEETS. Antes da implantação dessa nova versão, será realizada uma análise na 

qualidade das recomendações geradas pelo SWEETS 2.0 durante alguns meses. 

Após essa análise será implantada a nova camada (aplicação de stemming) e, 

então, será realizada uma nova análise. Diante de ambas as análises, poderá ser 

feito um estudo comparativo de como é a eficácia das recomendações sem e com a 

redução dos conceitos ao seu radical.  

O passo seguinte para inferir as especialidades dos usuários foi indexar a base 

de conhecimento pertinente a cada usuário. Para isso, são utilizadas as informações 

textuais associadas aos usuários, ou as informações pré-processadas dos perfis 

desses usuários, que contêm os termos mais relevantes e a frequência com que eles 

ocorrem. A diferença das informações textuais dos usuários e dos seus perfis é que 

os perfis contêm informações adicionais dos conteúdos dos objetos (.doc ou .rtf, por 

exemplo), enquanto as informações textuais possuem somente o conhecimento 

postado pelo usuário. 

Conforme apresentado no capítulo 5, para esta indexação, são considerados os 

conceitos / termos da ontologia Oci e seus respectivos relacionamentos. É importante 

ressaltar que não são considerados todos os conceitos da ontologia, pois, a 
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utilização desses conceitos está limitada à quantidade de relacionamentos que 

possuem. A quantidade mínima de relacionamentos deve ser maior que 1, Para este 

experimento foram considerados os conceitos que possuem no mínimo 4 

relacionamentos. A justificativa para tal escolha é: quando yo experimento foi 

executado com um mínimo de 3 relacionamentos foram identificados 387 

especialistas, de um total de 916 usuários – uma quantidade irreal, já que 

aproximadamente 50% desses usuários são usuários assíduos do a.m.i.g.o.s.. Em 

um segundo instante, o experimento foi executado considerando os conceitos que 

possuem no mínimo 5 relacionamentos e, como resultado, obteve-se pouco mais de 

60 especialistas, ou seja, especialistas em diversas áreas não foram englobados no 

resultado final. Com isso, chegou-se a um valor intermediário, 4. 

A partir da análise da ontologia e de seus relacionamentos, acredita-se que o 

mínimo ideal de relacionamentos para cada conceito a ser considerado seja 4. Com 

o uso do sistema, pode-se chegar a um valor mais adequado, por isso, tal valor é 

configurável.  

Para cada conceito considerado, se o mesmo for simples, é utilizado o seu peso 

no perfil pré-processado. Contrário a isso, se o termo for composto, tal como “Redes 

Sociais”, são consideradas obrigatoriamente as informações textuais dos usuários 

para o cálculo da relevância do termo, já que os perfis dos usuários não fazem 

referência aos termos compostos.  

A verificação das possíveis especialidades para cada usuário demorou 

aproximadamente 13 segundos. Como foram 916 usuários analisados, houve um 

tempo de processamento de aproximadamente 3 horas e 21 minutos. O grau de 

especialidade varia entre 0 e 1. Para que uma pessoa possa ser considerada 

especialista é preciso que este grau de especialidade esteja acima de um limiar. Não 

foram realizados testes exaustivos para determinar qual o limiar ideal, pois isso 

implicaria em sucessivas modificações e análises, isto é, os questionários deveriam 

ser aplicados e analisados a cada modificação do limiar. O limiar adotado para o 

presente experimento foi 0.8. Mais detalhes de como são realizadas a indexação do 

conhecimento do usuário e o cálculo das especialidades podem ser vistos no 

capítulo 5. A Figura 6.4 mostra um exemplo de pesquisa na interface do SWEETS 

2.0 no a.m.i.g.o.s.. 
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Figura 6.5: Interface do SWEETS 2.0 no a.m.i.g.o.s. 

A Figura 6.5 mostra um exemplo de pesquisa de especialistas em “requisitos” e 

a lista de especialistas retornada. Os nomes dos especialistas estão borrados, pois 

essas são informações confidenciais do C.E.S.A.R.. A lista de especialistas 

recomendada, por padrão, é ordenada de forma decrescente de acordo com o grau 

de especialidade. Além disso, apesar de ainda não estar disponível na interface, os 

especialistas podem ser ordenados por sua disponibilidade (online ou ocupado) ou 

pela distância social em relação ao usuário que solicitou a recomendação. Para cada 

especialista recomendado, é possível visualizar o número de pessoas intermediárias 

entre o usuário e o referido especialista. Além do número, é possível visualizar o 

caminho completo da rede social de uma pessoa a outra. Cada nome que compõe o 

caminho social pode ser um link para o perfil de cada usuário.  

Outros critérios de ordenação foram questionados aos usuários no experimento 

inicial. De acordo com esse experimento inicial realizado (a aplicação do 

questionário) a maioria dos usuários atribuiu uma ordem de prioridade a um conjunto 

de critérios que, porventura, seriam considerados para uma posterior ordenação dos 

especialistas. Esses critérios, seguindo a ordem de prioridade, são:  

• disponibilidade : se os especialistas estão online ou ocupado, por exemplo;  
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• grau de confiança : o quão o especialista é confiável entre seus 

relacionamentos ou em relação ao usuário que solicitou a recomendação do 

especialista;  

• distância social:  o tamanho do caminho que um usuário precisa percorrer 

para chegar ao especialista, por exemplo, admitindo Pedro como especialista 

de domínio e João como um usuário que solicitou a recomendação de um 

especialista. João conhece Maria, que por sua vez é amiga de Pedro. A 

distância social entre João e Pedro (especialista) é 1. Quanto menor a 

distância social, maior a tendência de um usuário se sentir confortável em 

pedir ajuda; 

• cargo:  e, por fim, o cargo que o especialista ocupa na organização. 

Apesar de serem 4 (quatro) os critérios de preferência de ordenação 

questionados aos usuários, somente 2 (dois) deles, o primeiro e o terceiro, foram 

considerados. Os critérios não considerados foram: o cargo dos colaboradores e o 

grau de confiança desses colaboradores na rede. O cargo dos colaboradores 

poderia ter sido facilmente associado ao perfil dos usuários na plataforma 

a.m.i.g.o.s., mas essa era uma decisão que poderia impactar mudanças na estrutura 

do a.m.i.g.o.s., logo, deveria ser criteriosamente analisada pela equipe de 

desenvolvimento. Já a análise do grau de confiança do usuário na rede, não foi 

adicionada por questão de tempo, pois este processo, conforme abordado no 

Capítulo 2, é mais completo e, com certeza, será uma extensão desse trabalho.  

Uma vez que essas possibilidades de ordenação (variáveis) estiverem 

disponíveis no a.m.i.g.o.s., da mesma forma que no ICARE (Petry, 2007), poderão 

ser desenvolvidas heurísticas para estabelecer o melhor ranking de ordenação dos 

especialistas. Com isso, a ordem de prioridade dos critérios considerados pelos 

usuários pode ser considerada e, assim, as recomendações passariam a se basear 

no contexto em que os especialistas estão inseridos. Maiores informações sobre 

recomendações baseada em contexto podem ser encontradas no trabalho de Petry 

(Petry, 2007), 

Outra característica importante do SWWETS 2.0 que poderia ter sido vinculada à 

sua implantação no a.m.i.g.o.s. é a visualização do porquê  um determinado 

especialista de domínio foi recomendado. Essa justificativa é possível a partir da 
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apresentação dos termos (conceitos) e respectivos pesos relacionados ao conceito-

chave (entrada para requisição de especialistas) na ontologia, e é importante para 

que os usuários possam ter uma compreensão adequada dessas recomendações. 

Uma vez que essas informações estiverem disponíveis, basta adiciona-las a 

interface do a.m.i.g.o.s. para integrar tal benefício. 

6.2.2.1 Análise da qualidade das recomendações do SWEETS 2.0 

O SWEETS 2.0 identificou 121 especialistas em variados assuntos. Diante da 

identificação dessas especialidades, foi elaborado e aplicado um questionário 

personalizado (Apêndice A) para aproximadamente 50% desses usuários com o 

objetivo de avaliar o nível de conhecimento ou interesse dos usuários nos assuntos 

aos quais foram identificados como especialistas. Desse universo de 50% de 

pessoas, aproximadamente 75% delas responderam o questionário. 

As informações adquiridas com a aplicação desse questionário foram primordiais 

para avaliar o nível de qualidade das recomendações geradas pelo SWEETS 2.0. É 

importante ressaltar que, para evitar uma avaliação tendenciosa, não foi informado 

aos usuários que esses teriam sido identificados pelo SWEETS 2.0 como possíveis 

especialistas nos assuntos apresentados em cada questionário. 

Para a análise de qualidade das recomendações foi utilizada a métrica de 

precisão (apresentada no Capítulo 3), que é medida pela razão entre os itens 

relevantes e a quantidade total de ítens. Ou seja, a quantidade de especialidades 

detectadas corretamente pelo total de especialidades detectadas. Com isso, chegou-

se a uma precisão de aproximadamente 57,26%.  

O percentual de especialidades erradas ficou em 23,08% Enquanto o restante, 

19,66%, é um percentual possivelmente justificável, pois este refere-se as 

especialidades em que os usuários têm interesse, porém, não possuem 

conhecimento. Isso implica dizer que, possivelmente os usuários costumam produzir 

conhecimento sobre esses assuntos, uma das premissas para que as 

especialidades possam ser detectadas. 

Outra avaliação realizada foi a utilização do sistema por um conjunto de 18 

pessoas (as mesmas pessoas que avaliaram a versão 1.0 do SWEETS) e, 

diferentemente da versão 1.0,  houve um nível de satisfação por parte de todos os 

usuários - na versão 2.0 -, no que tange à possibilidade de se permitir a entrada de 
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uma especialidade pelo usuário para requerer especialistas, evitando assim 

recomendações desnecessárias. Durante a realização da pesquisa houve um 

colaborador que pesquisou por um especialista em “Redes de Computadores” e nào 

obteve nenhum especialista recomendado. Isso ocorreu pois a área informada não 

constava na ontologia Oci emergente da folksonomia, logo, não há como identificar 

possíveis especialistas. 

6.3 Considerações Finais 

. Conforme o que foi apresentado neste capítulo, antes que o SWEETS fosse 

implantado no a.m.i.g.o.s., foi realizado um estudo preliminar junto aos 

colaboradores do C.E.S.A.R. e usuários do a.m.i.g.o.s.. Esse estudo teve como um 

dos objetivos, identificar o quanto a implantação de uma ferramenta que identifique 

especialistas de domínio no a.m.i.g.o.s. poderia ser útil. Assim, acredita-se que um 

SRE poderia proporcionar efetivas melhorias na colaboração entre os usuários do 

ambiente, porém, isso só poderá ser constatado depois de algum tempo de uso do 

SWEETS. 

O uso do SWEETS no a.m.i.g.o.s. pelos usuários foi restrito/breve, porém, o 

suficiente para que os usuários detectassem algumas falhas em ambas as versões, 

1.0 e 2.0. Na versão 1.0, a insatisfação dos usuários foi evidente, principalmente, 

porque nesta versão não era possível que os usuários entrassem explicitamente 

com uma requisição de especialista. Além do que, as recomendações geradas eram 

semelhantes às preferências dos usuários, pois eram realizadas utilizando o perfil do 

usuário como referência. Já na versão 2.0, os usuários ficaram mais satisfeitos, pois 

a requisição de especialistas era explícita e, com isso, as recomendações só seriam 

geradas diante da requisição de um usuário. 

Em um futuro próximo, o SWEETS estará aberto a todos os colaboradores do 

C.E.S.A.R. e, com base nesses estudos preliminares, espera-se que tal ferramenta 

de recomendação impacte diretamente no aumento de produtividade desses 

colaboradores. Pois a possibilidade de troca de conhecimento entre os 

colaboradores e o aumento na percepção para a localização de conhecimento na 

organização serão facilitados. 
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77  CCoonnssiiddeerraaççõõeess  FFiinnaaiiss  

 

De acordo com estudo apurado pela IBM20, os CEOs das organizações espalhados 

pelo mundo estão interessados em estabelecer um clima e cultura que ofereçam 

suporte que ajude as suas empresas a inovar, incluindo: desenvolvimento de novos 

produtos, serviços e mercados; a criação de novos modelos empresariais; e a 

melhoria de operações existentes. Para tanto, os CEOs têm que explorar ao máximo 

o potencial das suas empresas. Esse potencial envolve o conhecimento inerente aos 

seus funcionários (colaboradores) e os relacionamentos que esses funcionários têm 

uns com os outros, ou seja, a capacidade de encontrar e partilhar conhecimento 

tácito. Assim, prover rápido acesso a essa classificação de conhecimento é questão 

primordial para as empresas que estão constantemente preocupadas em evitar 

esforços duplicados e em inovar. 

De acordo com estimativa feita por Duhon (1998), 50 a 90% do conhecimento 

corporativo está na mente dos seus empregados - conhecimento tácito, por isso, é 

difícil de ser formalizado e documentado (Nonaka, 1995). Em decorrência de tal 

dificuldade, uma solução apropriada seria recomendar a pessoa que detenha o 

conhecimento acerca do assunto. 

 

                                            

20 IBM Global Business Services, Global CEO Study 2006, Disponível em: <http://www.ibm.com/bcs/ceostudy>. Aceso em 

15/08/2008. 
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Além disso, uma comum e bem conhecida prática entre os seres-humanos é a 

procura por informações entre pessoas de grupos que se relacionam. Isso porque as 

pessoas tendem a dar uma maior credibilidade às informações advindas das suas 

redes de contatos – colegas e amigos (Nardi, 2000), (Borgatti, 2003), (Plickert, 

2007). Segundo a análise que consta em Gartner (2002) apud Lin (2008), os 

colaboradores de uma organização obtêm 50 a 75% de suas informações 

diretamente de outras pessoas. 

Embora as redes pessoais possam atuar como um caminho para se obter 

respostas rápidas, às vezes elas não são suficientes para alcançar diretamente 

quem tem informações necessárias acerca de uma determinada área. Assim, essas 

redes têm como característica o alcance limitado. As pessoas em uma rede pessoal 

podem atuar como intermediadores, facilitando assim o contato com pessoas ainda 

desconhecidas (Ehrlich, 2008), e com isso, provendo uma maior interatividade, 

comunicação e colaboração entre as pessoas. 

Em uma ferramenta com contexto social, se alguém recebe uma determinada 

requisição de informação, é mais provável esta pessoa responder à requisição se 

esta vier de uma pessoa amiga ao invés de uma pessoa desconhecida. Assim, 

segundo Ehrlich, (2008) um sistema que identifique especialistas poderia refletir o 

contexto social em que as pessoas estão encaixadas. Segundo  Ehrlich (2008), há 

algum tempo, pesquisadores da área argumentam que todo sistema de rede social 

deveria ser adicionado de tecnologias capazes de localizar especialistas, assim a 

procura por pessoas certas para sanar um determinado problema poderia ser bem 

mais eficiente. 

Diante disso, essa dissertação mostrou a ferramenta SWEETS, que tem por 

objetivo recomendar especialistas de domínio e a sua implantação na rede social 

a.m.i.g.o.s., uma plataforma de gestão de conhecimento utilizada pelo C.E.S.A.R.. 

Antes que a SWEETS fosse desenvolvida foi realizada uma pesquisa entre os 

colaboradores do C.E.S.A.R. e usuários da plataforma a.m.i.g.o.s. para verificar a 

real necessidade de implantação de um Sistema de Recomendação de Especialistas 

de Domínio nesta plataforma, e, caso fosse positiva, compreender as preferências 

dos usuários para classificar (ranking) os especialistas recomendados. De acordo 

com 53,33% das pessoas, uma ferramenta como a SWEETS seria tão importante 

que eles se sentiriam até com uma maior motivação para produzir conhecimento no 
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ambiente, já que apenas 20% dos usuários produzem conhecimento assiduamente 

no ambiente. A construção do conhecimento no ambiente é premissa básica para 

identificar as especialidades das pessoas. A ferramenta SWEETS foi desenvolvida 

em duas versões, 1.0 e 2.0. 

A versão 1.0 não possibilita uma requisição explícita dos usuários para 

recomendar especialistas, pois utiliza os perfis dos usuários para promover as 

recomendações. Assim, são recomendados especialistas com perfis similares. 

Diante de uma pesquisa junto aos usuários, tal característica é uma desvantagem 

desa versão, pois, além de não permitir que o usuário forneça explicitamente o 

assunto ao qual queira um especialista, sempre são recomendadas pessoas que 

detenham o mesmo conhecimento do usuário que recebe a recomendação. 

Para minimizar o problema de aproximar (recomendar) somente pessoas com 

perfis similares, foi implantada à versão 1.0 uma nova forma de gerar os perfis das 

pessoas. Esta nova abordagem tinha o objetivo de identificar conhecimentos de 

interesse do usuário e não apenas conhecimento produzido pelo usuário. O 

conhecimento de interesse de uma pessoa é identificado a partir da do seu perfil de 

leitura, que é classificado a partir de informações que as pessoas leram e gostaram.   

Com o intuito de adicionar semântica às recomendações e promover assim 

melhorias na qualidade dessas recomendações, foi desenvolvida e implantada no 

a.m.i.g.o.s. a versão 2.0 do SWEETS, que permite a entrada explícita para 

requisição de especialistas e usa ontologia como forma de representação de 

conhecimento. Uma vez que o conhecimento esteja formalizado, as recomendações 

tendem a uma maior eficácia.  

Essa ontologia não é pré-definida, pois emerge a partir de uma folksonomia, 

isso torna a identificação de especialistas livre de domínio – principal vantagem 

dessa abordagem. Essa folksonomia (T), definida por um conjunto de anotações  

AxCxIT ⊆ , em que, A, C e I correspondem, respectivamente, aos atores (usuários), 

conceitos (tags) e às instâncias anotadas (por exemplo, documentos, sites, imagens, 

entre outros) possibilita o surgimento de uma ontologia a partir do tradicional modelo 

bipartido de ontologia (conceitos e instâncias - Oci,), que é refletida pela co-

ocorrência das tags (conceitos) em relação aos itens (instâncias) Mika (2007).  

Com a pesquisa realizada entre o conjunto de usuários que usou o SWEETS 

2.0, observou-se que houve uma melhora na satisfação com a forma em que as 
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recomendações são geradas, pois nesta versão não são geradas recomendações 

desnecessárias, o usuário só recebe a recomendação de um especialista quando ele 

a solicita. 

Na versão 2.0, como as especialidades são detectadas explicitamente, pode 

ser realizada uma segunda análise que verifica o nível de precisão nas 

especialidades identificadas para os usuários. Essa precisão foi de 57,26%  

enquanto o percentual de erro ficou em 23,08%. Já os 19,66% restantes podem ser 

justificados, pois, apesar dos usuários não serem especialistas nesses assuntos, 

manifestam interesse sobre eles; logo, há a probabilidade desses usuários terem 

postado informações no ambiente referentes a esses assuntos. 

7.1 Contribuições 

Um dos problemas relacionados ao uso do a.m.i.g.o.s. no C.E.S.A.R. é a 

baixa frequência com que os usuários produzem conhecimento, por isso a 

contribuição inicial deste trabalho foi verificar o quanto a implantação do SWEETS, 

Sistema de Recomendação de Especialistas, no a.m.i.g.o.s. poderia impactar 

diretamente no comprometimento que esses usuários têm para a construção do 

conhecimento. Para isso, foi realizada uma pesquisa junto aos usuários em que foi 

constatada que: 53,33% dos usuários se sentiriam mais motivados a produzir 

conhecimento caso existisse uma ferramenta capaz de identificar especialistas; 

36,67% responderam que teriam que usar a ferramenta primeiro para chegar à uma 

conclusão concreta; e somente 10% dos usuários disseram que a implantação de 

um sistema como esse não mudaria em nada o seu comportamento. 

Com o tempo, a partir da implantação do SWEETS no a.m.i.g.o.s., espera-se 

que a colaboração entre os usuários sofra consideráveis melhorias e, com isso, 

agilize o processo de resolução de possíveis problemas que as pessoas venham a 

enfrentar. Além de proporcionar facilidade para alocar ou re-alocar pessoas em 

projetos. 

Uma vez que as especialidades dos usuários são identificadas, a 

potencialidade que a rede social oferece pode ser melhor explorada. Por exemplo, o 

ranking dos especialistas recomendados pode estar de acordo com a distância 

social entre o especialista recomendado e o usuário que solicitou a recomendação. 
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Dentre todas as contribuições, a principal delas está na versão 2.0 do 

SWEETS, que, quando comparada aos Sistemas de Recomendação de 

Especialistas apresentados no Capítulo 4, nenhum permite o formalismo do 

conhecimento em domínios quaisquer, pois, os SRE apresentados que utilizam 

ontologia são limitados a um domínio específico, ou seja, a ontologia é pré-definida. 

Já o SWEETS 2.0 extrai uma ontologia a partir de uma folksonomia, com a análise 

da co-ocorrência das tags nos itens. Por isso, essa ontologia pode ser dos mais 

variados domínios, dependendo apenas da forma como a folksonomia é 

“alimentada”. Essa independência de domínio torna a ferramenta flexível e, por isso, 

principal contribuição do trabalho apresentado. 

7.2 Limitações 

O SWEETS 1.0 utiliza somente técnicas de Recuperação de Informação para 

analisar textos planos e realizar as recomendações, ou seja, não existe nenhuma 

análise semântica dos termos. Com isso, o SWEETS 1.0 tende a uma menor 

eficácia, pois conhecimentos similares podem ser expressados utilizando termos 

diferentes.  

Além disso, o SWEETS 1.0, é um Sistema de  Recomendação de Especialista 

pró-ativo, ou seja, não utiliza entrada explícita do usuário para realizar uma 

recomendação. Isso é encarado como um problema, pois sempre são 

recomendadas pessoas que detenham conhecimentos semelhantes, ainda que 

tenha sido criado o perfil de leitura do usuário para minimizar o problema. 

Na versão 2.0 do SWEETS, as limitações estão voltadas à forma como a 

folksonomia é enriquecida, pois compromete diretamente a qualidade da ontologia 

Oci gerada, logo, compromete a qualidade das recomendações.  

À medida em que os usuários interagem é criada a folksonomia, contudo, as 

entradas dos usuários podem conter erros de digitação ou podem ser inconsistentes. 

Isto é, ora o usuário associa a tag “Rede Social” a um item, ora associa uma tag 

diferente a outro item, mas que expressam o mesmo significado, por exemplo, 

“Redes Sociais”, o que compromete diretamente a qualidade da Oci.  
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7.3 Trabalhos Futuros 

Uma vez que o SWEETS entre em funcionamento definitivo no C.E.S.A.R. é 

necessário, durante um intervalo de tempo, realizar análises sobre os reais 

benefícios proporcionados. De posse dessas análises a implementação do SWEETS 

poderá ser evoluída e, assim, poderão ser realizadas novas análises. A partir disso, 

torna-se possível fazer um estudo comparativo desses resultados. As melhorias do 

SWEETS 2.0 podem ser: 

• aplicação de um algoritmo de stemming (redução do termo ao seu radical) 

para gerar a ontologia Oci e, com isso, espera-se diminuir a quantidade de 

redundâncias dos conceitos representados na ontologia e aumentar o peso 

semântico entre esses conceitos; 

• enriquecer a ontologia Oci utilizando um thesaurus como, por exemplo o 

thesauro WordNet. Para cada termo da ontologia Oci seria verificada sua 

existência no thesaurus e os respectivos sinônimos, hierarquias e 

relacionamentos entre demais termos e, caso exista, todas essas 

informações seriam agregadas à ontologia Oci; 

• utilizar técnicas/metodologias de aprendizagem de máquina para proferir 

recomendações de tags aos usuários, sempre que esses usuários estiverem 

descrevendo os itens da folksonomia; 

• implementar a análise de confiança dos usuários na rede, tanto em relação a 

um conjunto de pessoas que compõem a rede, quanto para um usuário em 

relação a outro; 

• utilizar as informações de confiança dos usuários, disponbilidade, distância 

social e o grau de especialidade para desenvolver heurísticas que realizem 

recomendações baseadas em contexto, assim como no Sistema ICARE 

(Petry, 2007); 

• agregar / implementar o conceito de marketing viral a partir de 

recomendações direcionadas de itens para usuários em específicos, 

podendo assim obter uma melhor utilização / aproveitamento das 

informações publicadas na rede social. 
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Além disso, a existência de uma ontologia emergente de uma folksonomia, que 

possibilita a identificação de especialidades das pessoas, servirá como base para 

dar continuidade nas pesquisas voltadas a uma representação geral do 

conhecimento das pessoas em uma Rede Social. Por exemplo, o vocabulário FOAF  

foi desenvolvido com o propósito de representar cada pessoa e sua respectiva rede 

de relacionamentos. Desta maneira, poderia ser desenvolvida uma forma de 

representar o conhecimento pertinente ao usuário e agregá-lo a uma representação 

do FOAF. Assim, aonde quer que esteja uma pessoa que compõe a rede, seu 

conhecimento e relacionamentos estarão agregagados com ela.  

 

. 
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AAppêênnddiiccee  AA  

Este apêndice apresenta os questionários que foram aplicados para o 
desenvolvimento deste trabalho. A aplicação destes questionários foi importante 
para validar o projeto e verificar a qualidade das recomendações  

 

Questionário para verificar a necessidade de implan tação de um 
Sistema de Recomendação de Especialistas de Domínio  no 

AM.I.G.O.S21. 

 

Comumente, durante o desenvolvimento de suas atividades no trabalho, você deve 
se deparar com alguns problemas cujos quais não têm a solução. Então, você 
procura uma solução por vários caminhos (por exemplo, ferramenta web de busca, 
pergunta para um amigo ou para o próprio chefe) e muitas das vezes não encontra a 
solução; ou leva horas – talvez dias – para encontrá-la, perdendo assim, muito 
tempo. Ainda, em outras circunstâncias, você pode ter necessitado de uma pessoa 
na empresa que detenha conhecimento sobre algum assunto específico, para poder, 
rapidamente, alocá-la em algum projeto. 

Estas são premissas básicas que motivam a aplicação deste questionário, que tem 
como objetivo entender se uma ferramenta que recomende especialistas de domínio 
pode ser útil e, caso seja, quais são as preferências dos usuários no momento em 
que receberão recomendação de especialistas.  

Este sistema de recomendação de especialistas está sendo desenvolvido por 
Edeilson Milhomem, com o objetivo de obtenção de grau de MSc em Ciências da 
Computação, pelo Centro de Informática / UFPE, sob orientação do prof. Silvio 
Romero Lemos Meira. 

                                            

21 (Petry, 2007) Este questionário utiliza como base o questionário apresentado na dissertação de Helô Petry, intitulada “ICARE: UM SISTEMA DE RECOMENDAÇÃO DE 

ESPECIALISTAS SENSÍVEL A CONTEXTO”, apresentada em 2007 no Centro de Informática / UFPE.  
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O questionário é dividido em duas  partes: a primeira visa entender informações 
gerais sobre o usuário, enquanto a segunda visa entender quais são as preferências 
do usuário no momento de receber uma recomendação. 

PRIMEIRA PARTE: Sobre o usuário 

Questão 1: Você atua como profissional de informática há quanto tempo? 

a Entre 1 e 6 meses 
  

b Entre 6 meses e 1 ano 
  

c Entre 1 e 2 anos 
  

d Entre 2 e 4 anos 
  

e Mais de 4 anos 

Questão 2: Qual cargo você ocupa no C.E.S.A.R? Caso haja alguma opção que não 
se aplique ao seu cargo, escolha aquela que mais se aproxima.  

a Programador 
  

b Analista de Sistemas 
  

c Gerente de Projetos 
  

d Diretor 

Questão 3: Nas últimas 5 vezes em que algum colega de trabalho pediu sua ajuda 
em algo, quantas vezes você pôde ajudá-lo ? 

a Todas as vezes 
  

b 3 ou 4 vezes 
  

c 2 vezes 
  

d 1 vez 
  

e Nenhuma das vezes 

Questão 4: Se na questão 3, você marcou a opção d ou e, considere essa questão. 
Por qual motivo você não pode ajudar?  

a Falta de tempo (ocupado) 
  

b Não demonstrou interesse em ajudar, pois tinha pouco contato com a pessoa que detinha a dúvida 
  

c Outra. Explique:   

Questão 5: Quando você se depara com uma dificuldade/dúvida sobre algo 
relacionado ao seu trabalho, que postura toma para resolver o problema? 

a uso alguma ferramenta de busca na web 
  

b uso documentação, ou manual, ou algum livro 
  

c pergunto para um amigo 
  

d pergunto para meu chefe 
  

c Outra. Explique:  

Questão 6: Com que freqüência você produz conhecimento no a.m.i.g.o.s.? 
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a Alta (praticamente todos os dias) 
  

b  Pouca (entre 1 a 3 vezes por semana) 
  

c Raramente 

Questão 7: Se você respondeu b ou c para a questão 6 . Caso houvesse um 
Sistema de Recomendação de Especialistas de Domínio implantado no a.m.i.g.o.s., 
você se sentiria mais motivado a produzir conhecimento com uma maior freqüência 
no ambiente? 

a Sim, com certeza 
  

b Não.  
  

c Talvez, teria que usar primeiro  

Questão 8: Se o Sistema de Recomendação recomendasse você para ajudar um 
colega com uma dúvida, acha que seria um problema ajudá-lo? 

a Não, de forma alguma 
  

b Sim, isso iria me atrapalhar bastante 
  

c 

 

Depende, se o colega estiver próximo a mim, não vejo nenhum problema. Mas, se eu não tiver nenhum contato 
direto com ele, não farei muito esforço em ajudá-lo 

\SEGUNDA PARTE: Preferências do usuário. Essa segunda parte tem por objetivo 
analisar quais as preferências dos usuários no momento em que receberão uma 
recomendação de especialistas. 

Questão 9:  Você acha relevante considerar o cargo que o especialista ocupa na 
empresa? 

a Sim. Prefiro especialistas que ocupem cargos altos, como, por exemplo, chefe de departamento ou diretor  
  

b Sim. Prefiro especialistas que ocupem cargos baixos, como, por exemplo, programador  
  

c Sim. Prefiro especialistas que ocupem o mesmo cargo que o meu na empresa. 
  

d Não. Qualquer um serve 

Questão 10: Você acha relevante considerar o grau de proximidade no AM.I.G.O.S, 
que o especialista tem em relação você, ou seja, a sua relação social com o 
especialista? 

a Sim. Sentir-me-ia mais à vontade se tratasse de uma dúvida com um contato mais próximo.   
  

b 

 

Não. Isso é irrelevante. De repente, essa seria uma excelente oportunidade para eu interagir com novas pessoas 
na empresa. 

Questão 11: Você acha relevante considerar o grau de confiança que o especialista 
tem para com os seus relacionamentos?  

c Sim.  
  

d Não. 

Questão 12: Você acha relevante considerar a disponibilidade do especialista? 
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C Sim.  
  

d Não. 

Questão 13: Dos critérios apresentados nas questões 9 a 12. Enumere-os, em 
ordem de prioridade, numa escala de 1 a 4, o que você considera mais importante. 
(obs.: a escala é ascendente, ou seja, 1 tem prioridade maior, depois 2, 3 e 4). 

A Cargo que o especialista ocupa na empresa 
  

B Distância Social na Rede 
  

C Grau de confiança entre seus relacionamentos 
  

D Disponibilidade 

 

Avaliação da qualidade do Sistema de Recomendação d e 
Especialistas SWEETS no A.M.I.G.O.S. – parte I  

 

O SWEETS é um sistema de recomendação de especialistas que foi implantado no 
A.M.I.G.O.S. para proporcionar um acesso rápido e prático aos especialistas de 
domínio. Este sistema foi desenvolvido por Edeilson Milhomem, como requisito 
parcial para a obtenção de grau de MSc em Ciências da Computação, pelo Centro 
de Informática / UFPE, sob orientação do prof. Silvio Romero Lemos Meira. 

 O objetivo dessa avaliação é verificar o nível de conhecimento dos usuários 
em determinados assuntos. Tais informações serão úteis para avaliar o nível de 
qualidade do sistema SWEETS. 

 

Obs.: Relacione o seu nível de conhecimento ou inte resse com o(s) assunto(s) 
representado(s) nas questões 1 e 2.  

Questão 1: , Qual o nível de conhecimento que você possui na área?  

 NÍVEL 
ASSUNTO Excelente Bom Regular Fraco Nenhum 
assunto1      
assunto2      

...      
assunton -1      
assunton      

 

Questão 2: , Qual o nível de interesse que você possui na área? 

 NÍVEL 
ASSUNTO Excelente Bom Regular Fraco Nenhum 
assunto1      
assunto2      

...      
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assunton -1      
assunton      

 

Avaliação da qualidade do Sistema de Recomendação d e 
Especialistas SWEETS no A.M.I.G.O.S. – parte II  

O SWEETS é sistema de recomendação de especialistas que foi implantado no 
A.M.I.G.O.S. para proporcionar um acesso rápido e prático aos especialistas de 
domínio. Este sistema foi desenvolvido por Edeilson Milhomem, como requisito 
parcial para a obtenção de grau de MSc em Ciências da Computação, pelo Centro 
de Informática / UFPE, sob orientação do prof. Silvio Romero Lemos Meira. 

 O objetivo dessa avaliação é verificar o nível de satisfação dos usuários com 
as recomendações geradas pelo SWEETS no A.M.I.G.O.S.. 

 

 

ROTEIRO DE USO DO SWEETS 

Para realizar a pesquisa dos especialistas é necessário que você entre com o 
assunto desejado. Os assuntos estão limitados às tags (conceitos) contidas na 
folksonomia, assim, se você fornecer um assunto que não esteja representado na 
folksonomia, não será possível identificar os especialistas. 

Por padrão, a lista de especialistas recomendada é ordenada de forma 
decrescente de acordo com o grau de especialidade. Além disso, os especialistas 
podem ser ordenados por suas disponibilidade (online ou ocupado) ou pela distância 
social em relação ao usuário que solicitou a recomendação. Para cada especialista 
recomendado, é possível visualizar o número de pessoas intermediárias entre o 
usuário e o referido especialista. Além do número, é possível visualizar o caminho 
completo da rede social de uma pessoa a outra. Cada nome que compõe o caminho 
social é um link para o perfil de cada usuário.  

Questão: As recomendações dos especialistas foram? 
a Muito relevantes 
  

b Relevantes 
  

c Pouco relevantes 
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AAppêênnddiiccee  BB  

Este apêndice mostra a representação da ontologia Oci em OWL. 

 
<?xml version="1.0"?> 

<rdf:RDF 

    xmlns="http://www.owl-ontologies.com/OntologyRelationship.owl#" 

    xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#" 

    xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#" 

    xmlns:rdfs="http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#" 

    xmlns:owl="http://www.w3.org/2002/07/owl#" 

  xml:base="http://www.owl-ontologies.com/OntologyRelationship.owl"> 

  <owl:Ontology rdf:about=""/> 

  <owl:Class rdf:ID="Relationship"> 

    <rdfs:comment rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string" 

    ></rdfs:comment> 

  </owl:Class> 

  <owl:Class rdf:ID="Tag"/> 

  <owl:DatatypeProperty rdf:ID="weight"> 

    <rdfs:domain rdf:resource="#Relationship"/> 

    <rdfs:range rdf:resource="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#float"/> 

  </owl:DatatypeProperty> 

  <owl:FunctionalProperty rdf:ID="Vertex_1"> 

    <rdf:type rdf:resource="http://www.w3.org/2002/07/owl#ObjectProperty"/> 

    <rdfs:range rdf:resource="#Tag"/> 

    <rdfs:domain rdf:resource="#Relationship"/> 

  </owl:FunctionalProperty> 
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  <owl:FunctionalProperty rdf:ID="Vertex_2"> 

    <rdf:type rdf:resource="http://www.w3.org/2002/07/owl#ObjectProperty"/> 

    <rdfs:range rdf:resource="#Tag"/> 

    <rdfs:domain rdf:resource="#Relationship"/> 

  </owl:FunctionalProperty> 

</rdf:RDF> 

 

<!-- Created with Protege (with OWL Plugin 3.3.1, Build 430)  http://protege.stanford.edu --> 
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AAppêênnddiiccee  CC  

Este apêndice mostra os relacionamentos e respectivos pesos entre os conceitos da Ontologia (Oci). 

PESO DO RELACIONAMENTO DA ONTOLOGIA       
2   3   4   5   6   Relacionamentos com peso > 6   

2008 subvencao   2008 sigdoc   acm sac   adobe ria   a.m.i.g.o.s fotos   Tags peso   

2008 completo   a.m.i.g.o.s comunidades   adobe actionscript   air flex   a.m.i.g.o.s almoco   adobe flash 7.0   

2008 finep   a.m.i.g.o.s livraria cultura   air ria   android 
open handset 
alliance   air adobe   reuso reuse 7.0   

2008 celta   a.m.i.g.o.s mobilizar   android motorola   apresentacao grasp   garage cesar   amigos almoco 7.0   

2008 carro   a.m.i.g.o.s apresentacao   artigos conferencias   apresentacao rdd   inovacao design   google android 7.0   

a.m.i.g.o.s 
knowledge  
management   a.m.i.g.o.s projetos   assets componentes   apresentacao 

responsability 
driven design   inovacao empresas   j2me java me 7.0   

a.m.i.g.o.s bluwhee   a.m.i.g.o.s tce   bluwhee campanha   design interface   inovacao cesar   rise reuse 7.0   

a.m.i.g.o.s roadmap   a.m.i.g.o.s greconars   bluwhee bluetooth   flex actionscript   pesquisa cesar.edu   android mobile 7.0   

a.m.i.g.o.s banco do brasil   acm conference   cesar 
ideias em 
negocios   games igda   reuso componentes   

redes  
sociais a.m.i.g.o.s 8.0   

a.m.i.g.o.s social networking   acm conferencias   empreendedorismo 
comportamento  
empreendedor   google chrome   rise riss   design usabilidade 8.0   

a.m.i.g.o.s km   acm artigos   empreendedorismo 
comportamento  
empreendedor   grasp 

responsability  
driven design   spl rise   grit teste 8.0   

a.m.i.g.o.s mostrips   artigos sac   empresas financiamento   inovacao tecnologia   usabilidade 
user 
experience   jogos games 8.0   
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a.m.i.g.o.s 
recomendacao de  
topicos   bluwhee vagas abertas   finep incubanet   inovacao pesquisa       inovacao empreendedorismo 10.0   

a.m.i.g.o.s 
mercado de  
oportunidades   c c++   flash ria   jogos igda       flash flex 10.0   

a.m.i.g.o.s recomendacao   c.e.s.a.r.edu mpes   framework javascript   rdd grasp       garage inovacao 10.0   

a.m.i.g.o.s cronograma   c.e.s.a.r.edu palestra   garage 
ideias em 
negocios   rdd 

responsability  
driven design       produtividade productivity 10.0   

acm template   caneca comida   
gestao do 
conhecimento a.m.i.g.o.s   redes sociais 

gestao do 
conhecimento       almoco fotos 10.0   

actionscript as3   caneca geladeira   google mobile   reuso produtividade       inovacao financiamento 11.0   

administracao design thinking   cin ufpe   hibernate jpa   rise componentes       flex ria 11.0   

adobe as3   comunicacao negocios   inovacao criatividade   sepg prosces       reuso sepg 11.0   

adobe interface   conference sac   inovacao fomento   spl reuso       adobe flex 16.0   

adobe web 2.0   conference artigos   inspecao revisao   tecnologia antropologia       inovacao negocios 16.0   

air web 2.0   conference conferencias   javascript ajax   teste automacao       rise reuso 19.0   

ajax html   curso qualiti   jogos mercado                

ajax apresentacao   design user experience   
knowledge 
management km                

ajax java me   design pesquisa   localizacao localize                

alternativa away3d   design processo   localize marketing direto                

alternativa 3d   design arte   localize mobile marketing                

alternativa engine   design tecnologia   marketing bluwhee                

amigos aeita   design acessibilidade   marketing localize                

android interface   design css   marketing localizacao                

android iphone   driver loader   marketing negocios                

antropologia etnografia   evento c++   mobile mobile marketing                

apple interface   evento financiamento   mobile marketing marketing direto                

aptel plc   evento silvio meira   osr driver                

aptel telecomunicacoes   financiamento incubacao   positivo dell                

aptel cpqd   finep proposta   presentation design                

aptel notre2   finep plotic   reuso oficina                

aptel celp   finep subvencao   reuso assets                

aptel fitec   finep seminario   reuso mantis                

arte som   flash actionscript   reuso sqa                

arte video   flex showcase   rise produtividade                

arte musica   framework jquery   rise assets                

arte ciencia   games recife   rise sqa                

assets component   games mercado   rise oficina                
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automation automacao   geladeira comida   riss reuso                

automatizacao integracao   ginga ncl   riss reuse                

away3d engine   igda mercado   sepg mantis                

away3d 3d   igda recife   spl reuse                

barato sub   incubanet seminario   spl riss                

barato selenium   inovacao vendas   sqa oficina                

barato woofer   inovacao estrategia   tv digital ginga                

barato bass   inovacao incubacao                    

barato falante   inovacao processo                    

baud rate usbxpress   interface ui                    

behringer washburn   interface flex                    

behringer instrumentos musicais   j2me mobile                    

behringer v-amp2   java .net                    

bluwhee oportunidades   java groovy                    

btc test  
execution bravo   java open source                    

c/c++ c++   java ruby                    

caneca engano   java me lwuit                    

caneca sumico   javascript jquery                    

caneca desaparecer   javascript web                    

carro completo   jogos recife                    

carro woofer   jquery ajax                    

carro selenium   kellyton jss                    

carro falante   licencas 
propriedade  
intelectual                    

carro bass   livraria cultura mobilizar                    

carro gol   localizacao marketing direto                    

carro sub   localizacao 
mobile  
marketing                    

carro celta   localize lbs                    

carro barato   localize geoposicionamento                    

celp notre2   localize mobile                    

cesar desaparecer   logging tracing                    

cesar roubo   lucredio kellyton                    

cesar comida   lucredio jss                    
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cesar arte   mantis tasks                    

cesar geladeira   marketing bluetooth                    

cesar sumico   marketing comunicacao                    

cesar a.m.i.g.o.s   marketing web 2.0                    

cesar caneca   marketing mobile                    

cesar.edu educacao   marketing direto geoposicionamento                    

checklist codigo   mercado recife                    

chesf fitec   mobile geoposicionamento                    

chesf aptel   mobile antropologia                    

chesf notre2   mobile iphone                    

chesf cpqd   mobile bluwhee                    

chesf telecomunicacoes   mobile marketing direto                    

chesf plc   mobile bluetooth                    

chesf celp   
mobile 
marketing geoposicionamento                    

cin premio   musica rock                    

cinema animacao   osr loader                    

citix wikicrimes   palestra evento                    

clearcase cm   paper conference                    

click mfc   paper artigos                    

click label   paper conferencias                    

cmmi 
agile project 
management   paper acm                    

comida engano   paper sac                    

completo celta   pesquisa tv digital                    

componentes component   pesquisa user experience                    

components reuso   pesquisa negocios                    

configuracao clearcase   
pesquisa de 
reuso lucredio                    

configuracao tufao   
pesquisa de 
reuso kellyton                    

cookie filter   
pesquisa de 
reuso jss                    

core rise   playstation ps2                    

core reuso   presentation powerpoint                    

cpqd notre2   produtividade java                    

cpqd celp   produtividade componentes                    
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cpqd telecomunicacoes   projeto interface                    

css interface   redes sociais mobilidade                    

css formularios   reuso tasks                    

desaparecer comida   reuso requisitos                    

desenvolvimento configuracao   reuso repositorio                    

desenvolvimento tufao   ria showcase                    

desenvolvimento cm   rise jss                    

desenvolvimento clearcase   rise component                    

design etnografia   rise pesquisa de reuso                    

design framework   rise kellyton                    

design business   rise lucredio                    

design ajax   roubo geladeira                    

design publicidade   roubo comida                    

design ppt   roubo caneca                    

design evolucao   sac conferencias                    

design formularios   sepg tasks                    

design negocios   sepg requisitos                    

design design thinking   tecnologia negocios                    

desmatamento amazonia   test automation                    

discurso apresentacoes   teste bug                    

discussao discussion   teste einstein                    

driver umdf   teste estimativa                    

driver tracing   testes grit                    

driver logging   tracing wpp                    

egr igda   tv digital mhp                    

ejb3 jpa   web 2.0 negocios                    

empreendedorismo empresa   web 2.0 a.m.i.g.o.s                    

empreendedorismo ideias   web 2.0 java                    

empreendedorismo incubadora   web 2.0 ria                    

empreendedorismo prime   web 2.0 redes sociais                    

empreendedorismo comportamento                        

empreendedorismo criatividade                        
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empreendedorismo incubacao                        

encontro reuso                        

encontro discussao                        

encontro seminars                        

encontro discussion                        

encontro meeting                        

encontro reuse                        

encontro rise                        

encontro seminario                        

energia telecomunicacoes                        

energia fitec                        

energia chesf                        

energia economia                        

energia cpqd                        

energia plc                        

energia celp                        

energia notre2                        

energia aptel                        

engine 3d                        

estimativa 
pontos de caso de 
uso                        

evangelizing usability                        

evento mfc                        

evento recife                        

evento label                        

falante bass                        

falante sub                        

ferramenta integracao                        

ferramenta automatizacao                        

ferramentas requisitos                        

financiamento incubada                        

financiamento incubadora                        
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fitec notre2                        

fitec telecomunicacoes                        

fitec celp                        

fitec cpqd                        

fitec plc                        

flash away3d                        

flash java                        

flash silverlight                        

flash alternativa                        

flash ui                        

flash 3d                        

flash papervision                        

flash interface                        

flash engine                        

flex engine                        

flex user experience                        

flex action script                        

flex papervision                        

flex photoshop                        

flex video                        

flex 3d                        

flex as3                        

flex ui                        

flex alternativa                        

flex .net                        

flex away3d                        

fomento fapesp                        

fomento bem                        

fomento lei                        

fotografia imagem                        

framework interface                        

framework ajax                        
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framework ui                        

game videogame                        

games egr                        

games palestra                        

games evento                        

garage ideias                        

garage idealizadores                        

garage localize                        

garage negocios                        

garage citix                        

gc amigos                        

geladeira engano                        

geladeira desaparecer                        
gestao do 
conhecimento km                        
gestao do 
conhecimento 

knowledge 
management                        

ginga ginga-j                        

ginga-j tvd                        

google yahoo                        

google web 2.0                        

google opensocial                        

google java                        

google redes sociais                        

grecia grego                        

grecia mitologia                        

grecia teatro                        

greenpeace amazonia                        

greenpeace desmatamento                        

grit processo                        

groovy grails                        

groovy ruby                        

guitarra washburn                        
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guitarra v-amp2                        

guitarra behringer                        

guitarra 
instrumentos 
musicais                        

guitarra ibanez                        

guitarra metal                        

hibernate orm                        

html script                        

html designers                        

html powerpoint                        
human resource 
management hrm                        

ibanez 
instrumentos 
musicais                        

ibanez washburn                        

ibanez v-amp2                        

ibanez behringer                        

igda palestra                        

igda evento                        

imagem som                        

imagem arte                        

incubada incubadora                        

inovacao lei                        

inovacao ideias                        

inovacao fapesp                        

inovacao mercado                        

inovacao grit                        

inovacao usabilidade                        

inovacao incubanet                        

inovacao talentos                        

inovacao web                        

inovacao produto                        

inovacao bem                        

inovacao empresa                        
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inovacao teste                        

inovacao microsoft                        

inovacao gc                        

inovacao administracao                        

inovacao google                        

inovacao evento                        

inspecao integracao                        

inspecao ferramenta                        

inspecao peer review                        

inspecao automatizacao                        

inspecao checklist                        

inspecao codigo                        

inspecao rastreabilidade                        
instrumentos 
musicais washburn                        
instrumentos 
musicais v-amp2                        

interface development                        

interface wireframes                        

interface ria                        

internet bittorrent                        

isdb sbtvd                        

j2me lwuit                        

j2me swing                        

j2me javame                        

j2me interface                        

java interface                        

java flex                        

java c                        

java mysql                        

java jcp                        

java ror                        

java grails                        
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java sun                        

java c++                        

java java me                        
java caching 
system jcs                        

java me swing                        

javascript interface                        

javascript profilling                        

javascript cookie                        

javascript filter                        

javascript html                        

jogos evento                        

jogos egr                        

jogos palestra                        

jpa orm                        

jquery designers                        

jquery ui                        

jquery html                        

jquery microsoft                        

jquery script                        

jsf apresentacao                        

jsf ajax                        

km 
human resource 
management                        

km hrm                        

kmdf umdf                        

kmdf registro                        
knowledge 
management hrm                        
knowledge 
management 

human resource 
management                        

latex artigos                        

linux ubuntu                        

localizacao mobile                        

localizacao geoposicionamento                        
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localize-dev localize                        

localize-dev localizacao                        

logging wpp                        

lwuit benchmark                        

lwuit swing                        

marketing user experience                        

marketing lbs                        

marketing localize-dev                        

marketing microsoft                        

marketing publicidade                        

marketing gc                        

marketing documentacao                        

marketing vendas                        

marketing inovacao                        

marketing design                        

marketing usuario                        

marketing pesquisa                        

meeting discussion                        

meeting discussao                        

mercado evento                        

mercado empreendedorismo                        

mercado palestra                        

metal washburn                        

metal behringer                        

metal ibanez                        

metal v-amp2                        

metal 
instrumentos 
musicais                        

mfc label                        

microsoft gc                        

mitologia grego                        

mobile operadoras                        
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mobile india                        

mobile social network                        

mobile java me                        

mobile java                        

mobile banda larga                        

mobile interface                        

motorola bravo                        

motorola btc test execution                        

motorola celular                        

msa 
mobile service 
architecture                        

musica behringer                        

musica guitarra                        

musica metal                        

musica 
instrumentos 
musicais                        

musica washburn                        

musica v-amp2                        

musica ibanez                        

mysql sun                        

negocios produtos                        

negocios vendas                        

netvibes uwa                        

nokia microsoft                        

nokia symbian                        

oecd innovation                        

open source jcs                        

open source oss                        

open source 
java caching 
system                        

oss jcs                        

oss 
java caching 
system                        

paginas amarelas eletronorte                        

panasonic televisao                        
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panasonic televisao tela plana                        

paper template                        

papervision 3d                        

papervision away3d                        

papervision alternativa                        

papervision engine                        

pcs dell                        

peer review integracao                        

peer review revisao                        

peer review ferramenta                        

peer review automatizacao                        

performance tuning                        

pesquisa teste                        

pesquisa grit                        

planilha tstr                        

planilha tstd                        

planilha samsung                        

playstation videogame                        

playstation game                        

plc cpqd                        

plc celp                        

plc telecomunicacoes                        

positivo pcs                        

powerpoint apresentacoes                        

powerpoint discurso                        

premio btc test execution                        

premio design                        

premio motorola                        

premio bravo                        

premio silvio meira                        

priorizacao de ibl kano                        

processo oficina                        
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processo sqa                        

processo evolucao                        

productivity 
software 
engineering                        

productivity temperatura                        

produtividade qualidade                        

produtividade ror                        

produtividade times                        

produtividade temperatura                        

produtividade desenvolvimento                        

produtividade carreira                        

produtividade criatividade                        

produtividade comportamento                        

produtividade assets                        

produto servico                        

profilling filter                        

profilling cookie                        

projeto jsf                        

proposta plotic                        

prosces release                        

prosces svn                        

prosces pre-venda                        

ps2 videogame                        

ps2 game                        

python programacao                        

rastreabilidade integracao                        

rastreabilidade peer review                        

rastreabilidade ferramenta                        

rastreabilidade revisao                        

rastreabilidade automatizacao                        

recomendacao greconars                        

recomendacao 
recomendacao de 
topicos                        
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recomendacao de 
topicos greconars                        

rede social socializacao                        

redes sociais 
knowledge 
management                        

redes sociais amigos                        

redes sociais facebook                        

redes sociais social network                        

redes sociais km                        

redes sociais gc                        

redes sociais open source                        

redes sociais gartner                        

redes sociais colaboracao                        

registro umdf                        

repositorio sepg                        

repositorio requisitos                        

requisitos itreq                        

reuse 
software product 
line                        

reuse discussao                        

reuse seminario                        

reuse seminars                        

reuse meeting                        

reuse discussion                        

reuso processo                        

reuso seminario                        

reuso component                        

reuso discussao                        

reuso seminars                        

reuso discussion                        

reuso meeting                        

reuso wire                        

revisao integracao                        

revisao checklist                        
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revisao codigo                        

revisao ferramenta                        

revisao automatizacao                        

ria javafx                        

rise discussion                        

rise wire                        

rise meeting                        

rise components                        

rise seminars                        

rise seminario                        

rise processo                        

rise discussao                        

rise 
software product 
line                        

rise cesar                        

rock guitarra                        

rock ibanez                        

rock metal                        

rock behringer                        

rock 
instrumentos 
musicais                        

rock washburn                        

rock v-amp2                        

ror groovy                        

ror ruby                        

roubo engano                        

roubo desaparecer                        

roubo sumico                        

samsung tstr                        

sbc computacao-brasil                        

science oecd                        

science innovation                        

script designers                        
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scrum cmmi                        

scrum 
agile project 
management                        

seguranca informacao                        

selenium falante                        

selenium sub                        

selenium bass                        

selenium woofer                        

seminario meeting                        

seminario discussion                        

seminario seminars                        

seminario discussao                        

seminars discussion                        

seminars meeting                        

seminars discussao                        

sepg apresentacoes                        

sepg pre-venda                        

sepg treinamento                        

sepg epf                        

serial paralela                        

servicos produtos                        

servicos vendas                        

simplicity 
user-centered 
innovation                        

soa web services                        

soa 
service oriented 
architecture                        

social networking government                        

social networks kmworld.com                        

social software kmworld.com                        

software arte                        

som carro                        

som sub                        

som falante                        
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som barato                        

som woofer                        

som selenium                        

som bass                        

sony ericsson                        

spl 
software product 
line                        

sub bass                        

subvencao prospeccao                        

sumico comida                        

sumico desaparecer                        

sumico geladeira                        

surf prancha                        

surf surfing series                        

surfing series prancha                        

tat interface                        

teatro grego                        

teatro mitologia                        

technology oecd                        

technology innovation                        

technology science                        

tecnologia empreendedorismo                        

tecnologia arte                        

tecnologia interface                        

tecnologia comunidade                        

telecomunicacoes celp                        

telecomunicacoes notre2                        

televisao televisao tela plana                        

televisor televisao                        

televisor tv                        

televisor televisao tela plana                        

televisor panasonic                        
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template conferencias                        

template sac                        

template conference                        

template artigos                        

tempo gerenciamento                        

test automacao                        

teste 
pontos de caso de 
uso                        

teste planilha                        

teste tstr                        

teste automation                        

teste samsung                        

teste test                        

teste tstd                        

tics lucro                        

treinamento epf                        

treinamento prosces                        

tstd tstr                        

tstd samsung                        

tufao cm                        

tufao clearcase                        

tv televisao                        

tv televisao tela plana                        

tv panasonic                        

tv cesar simplesmentes                        

tv digital ncl                        

tv digital sbtvd                        

tv digital interatividade                        

tv digital ginga-j                        

tv digital opentv                        

usabilidade ihc                        

usabilidade flex                        
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usabilidade etnografia                        

usabilidade interface                        

usabilidade ppt                        

user experience acessibilidade                        

users accessibility                        

vagas abertas oportunidades                        

v-amp2 washburn                        

vendas clientes                        

vendas produtos                        

vendas 2008                        

vendas subvencao                        

vendas prospeccao                        

vendas 2009                        

vendas indicadores                        

vendas estrategia                        

vendas agosto                        

video bittorrent                        

video internet                        

web ajax                        

web profilling                        

web performance                        

web cookie                        

web front-end                        

web html                        

web filter                        

web musica                        

web 2.0 blog                        

web 2.0 flex                        

widget netvibes                        

widget uwa                        

wimax guia tecnico                        

windows driver                        



Apêndice B 

 

 129 

woofer falante                        

woofer sub                        

woofer bass                        

 


