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Resumo 

 

Nos últimos anos, pôde ser observado um significativo crescimento na 

produção de conteúdos multimídia, valendo salientar, ainda, que grande parte 

da disseminação desse conteúdo ocorre através da Internet. No entanto, 

algumas características do acesso ao referido conteúdo têm tornado sua busca 

e recuperação uma tarefa não trivial. 

Esta dificuldade de acesso apresenta-se ainda mais clara ao passo que 

os conteúdos multimídias são utilizados durante a formação de recursos 

humanos, todavia, sua utilização está cada vez mais comum, uma vez que 

oferece variados recursos que auxiliam, também, na aquisição do 

conhecimento. 

Deve-se, ainda, ressaltar a presença crescente dos arquivos multimídia 

em ambientes que tem por objetivo, promover e facilitar a Gestão do 

Conhecimento Organizacional (GCO), permitindo armazenar informações 

relevantes como palestras, manuais normativos, vídeo conferência, áudio de 

reuniões, dentre outros. O armazenamento de tais informações ao longo do 

tempo compõe a Memória Organizacional, que pode, futuramente, auxiliar 

tomadas de decisões. 

Todavia, para que isso ocorra, faz-se necessário que esse conteúdo 

possa ser eficientemente articulado e manipulado através de uma estrutura que 

possibilite seu armazenamento e permita sua recuperação de maneira rápida e 

simples. 

Na literatura atual, várias pesquisas buscam auxiliar o processo de 

gerenciamento do conhecimento dentro das organizações através de recursos 

computacionais, como, por exemplo, as Redes Sociais baseadas na web, 
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oferecendo assim, funcionalidades que permitem aos próprios usuários 

alimentar o sistema de maneira colaborativa. 

No presente estudo, um dos resultados obtidos consiste no 

desenvolvimento do sistema RAVE, um ambiente multimídia interativo que 

minimiza as dificuldades encontradas na recuperação de conteúdos multimídia, 

permitindo, assim, o suporte à gestão do conhecimento organizacional, cujo 

objetivo não é apenas tornar tais conteúdos acessíveis, mas, também, realizar 

automaticamente recomendações personalizadas. Este ambiente possibilita, 

ainda, outras formas de recuperação de conteúdo multimídia como a busca por 

palavras-chave, através dela, o ambiente automaticamente consulta os 

arquivos do seu acervo e, quando encontrada, exibe para o usuário no tempo 

exato onde tal palavra-chave foi pronunciada. 

Ao longo desta dissertação são apresentados os conceitos utilizados no 

desenvolvimento do ambiente RAVE e os resultados por ele obtidos. 

 

Palavras-chave: Gestão do Conhecimento, Multimídia, Sistemas de 

Recomendação, Filtragem Colaborativa, Filtragem Baseada em Conteúdo, 

Filtragem Híbrida. 
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Abstract 

 

In recent years, we have observed a significant growth in the production of 

multimedia content. It is remarkable to highlight that much of such content is 

spread out using the Internet infrastructure. However, some characteristics of 

the content access have made non-trivial the process of lookup for and retrieval 

of content. 

     Difficulties to access multimedia content turn out to be even more 

perceptible when that content is applied for human resource training in 

organizations. In spite of this, the utilization of the multimedia content is 

increasingly common nowadays, since it contributes in many senses to support 

the acquisition of knowledge. 

     The crescent presence of multimedia files in corporative environments 

deserves emphasis. It supports the promotion and management of corporate 

knowledge, while forming a base for the storage of information, such as 

lectures, normative manuals, video conference, audio of meetings, and so on. 

This sort of information storage consists of the company memory, contributing 

to future decision making. 

In the sense of making corporative decisions, it is mandatory the 

possibility to manipulate the content in an efficient manner throughout an 

structure that allows the storage and retrieval of the content in a fast and simple 

way. 

There are several research works in literature that strive to contribute to 

the management of organizational knowledge, such as social networks, which 

stimulate and allow the collaborators themselves to feed the system up. 
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This Master’s dissertation presents the concepts involved in the 

development of the RAVE environment, which is a multimedia interactive 

environment that minimizes the difficulties encountered when retrieving 

multimedia content. The objectives of the RAVE environment are not only 

making out the content available, rather than making automatic and customized 

content recommendations, using also alternative forms to retrieve multimedia 

content, such as a keyword search that returns the exactly time frame at which 

that word was pronounced. 

The core of this work is the content retrieval mechanism, which is a non-

trivial and high cost task, in terms of communication and knowledge 

management requirements. The main concepts associated to the development 

of the RAVE environment and the results obtained in the performance 

evaluation are presented throughout this thesis.  

 

Keywords: Knowledge Management, Multimedia, Recommendation Systems, 

Collaborative Filtering, Content-Based Filtering, Hybrid Filtering. 
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___Capítulo___ 

11..   
Introdução 

 

“O homem torna-se o que ele trabalha em si.” 

Divaldo Franco 

 

ste trabalho envolve a aplicação de conceitos existentes nas áreas de 

Gestão do Conhecimento (GC), aliados aos conceitos de Recuperação 

da Informação (RI) e Sistemas de Recomendação, viabilizando a recuperação 

e recomendação de informações contidas em arquivos multimídia como forma 

de auxílio à aquisição e expansão do conhecimento. 

 

1.1. Motivação 

Pesquisas realizadas em [Chapman, 2004] definem que um conteúdo 

multimídia é produzido através da combinação e união de pelo menos um tipo 

de mídia dinâmica (e.g. vídeo, áudio ou animação) com pelo menos um tipo de 

mídia estática, como: texto, gráficos ou imagens.  

Para tanto, o presente estudo considera o áudio um recurso 

imprescindível para a caracterização de arquivos multimídia. Sendo assim, 

quando for citada a característica multimídia, deve-se considerar que, trata-se 

de algum tipo de mídia que possua ao menos áudio. 

Em um cenário de crescimento e popularização acelerada da Internet, 

surge uma ampla oferta de conteúdos multimídia, o que torna ainda mais 

evidentes as carências existentes na recuperação de informações contidas 

neste tipo de conteúdo. Todavia, permitir de maneira satisfatória a busca e 
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recuperação de conteúdos multimídia não é uma tarefa simples, existem 

ferramentas que utilizam apenas descrições de arquivos feitas manualmente, 

de maneira pessoal e informal.  

Como exemplo dessa dificuldade, pode-se destacar o ambiente Modular 

Object-Oriented Dynamic Learning Environment (Moodle1), que consiste em um 

sistema de gestão de cursos largamente utilizado em Educação a Distância 

(EaD), no qual é possível armazenar diversos conteúdos multimídia sobre 

variados assuntos, como vídeo-aulas, palestras, podcast, entre outros. No 

entanto, a recuperação desses arquivos se restringe apenas às descrições 

manuais feitas pelos próprios produtores de conteúdo, usuários, ou outros 

colaboradores. 

No Brasil, o ambiente Moodle já se faz presente na educação, diante de 

projetos como PodEscola  [Barros, 2007], que visa inserir em escolas públicas 

brasileiras a produção e utilização de poscasts com apoio ao material didático, 

ou seja, arquivos digitais de áudio ou vídeo, que normalmente são 

disponibilizados livremente pela Internet. 

Os arquivos multimídia, bem como os demais arquivos digitais de 

quaisquer formatos, podem possuir em seu conteúdo diversas informações 

acerca de inúmeras áreas de conhecimento. Neste estudo, essas informações 

abrangentes são denominadas “grande tema” de um arquivo multimídia. 

Dependendo da sua produção, estes podem possuir diversos grandes temas, 

tais quais: economia, tecnologia ou aquecimento global. No entanto, cada 

grande tema pode ser composto por vários “temas específicos”. 

Para que se possa explicitar a dificuldade de acesso às informações 

existentes em arquivos multimídia, apresenta-se, como exemplo, um arquivo 

multimídia cujo grande tema refere-se ao “Aquecimento Global”, sendo, 

portando, composto por diversos temas específicos como: desmatamento, 

poluição, ilhas de calor, espalhados em períodos de tempo distintos, durante 

toda a sua duração. Uma vez que exista a necessidade de identificar um tema 

específico de interesse do usuário, não existe a possibilidade de delimitá-lo de 

                                                
1
 http://moodle.org/ 
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imediato, o usuário necessita ouvir o áudio até encontrar o tema específico de 

seu interesse, o que pode variar entre segundos e horas, dependendo da 

duração do áudio.  

Na  

Figura 1.1, é ilustrada a dificuldade do processo de busca e recuperação 

de conteúdos de arquivos multimídia. 

 
 

Figura 1.1: Dificuldades Encontradas na Recuperação de Arquivos Multimídia. 

Assim, as dificuldades encontradas em um processo de recuperação das 

informações contidas em arquivos multimídias podem ser resumidas em dois 

principais focos: 

• localização do arquivo multimídia - consiste na ação de procurar 

de forma manual arquivos multimídia referentes a um 

determinado assunto, dentro de um conjunto de arquivos de 

assuntos variados; 

• localização por um tema específico – consiste no trabalho manual 

de verificar a existência de um determinado tema relevante para o 
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usuário, entre os diversos temas específicos que podem existir 

em um único arquivo multimídia. Para isso, faz-se necessário que 

o usuário ouça o arquivo em sua totalidade a procura deste tema 

relevante, correndo o risco de não encontrá-lo. Caso não o 

encontre, o trabalho despendido com a localização do tema se 

repete nos demais arquivos do acervo. 

Existem ferramentas que auxiliam no processo de descrição ou 

catalogação manual de arquivos multimídia, porém, mesmo através da 

utilização de tais ferramentas, descrever integramente uma fala contida em um 

arquivo multimídia torna-se um trabalho árduo, pois necessita de um usuário 

responsável por ouvir e digitar tudo o que é narrado, ou seja, mão-de-obra 

qualificada que pode representar um custo adicional significativo. Além disso, 

há problemas comumente encontrados em todos os trabalhos manuais, como a 

possibilidade de: erros de digitação, demora no processo de elaboração de sua 

descrição ou erros de interpretação do conteúdo transcrito.  

Segundo o relatório da Sociedade Brasileira de Computação (SBC) 

[SBC, 2006], com a expansão da Internet é possível observar claramente o 

crescimento exponencial de conteúdos multimídia e de seus produtores. O 

relatório afirma ainda que existe uma forte demanda sobre meios que 

possibilitem seu armazenamento de maneira que viabilize maneiras de 

recuperação de suas informações, tanto para indivíduos quanto para 

organizações. 

O mesmo relatório assegura a fundamental necessidade de que, até o 

ano de 2016, sejam desenvolvidas novas pesquisas sobre o aperfeiçoamento 

de técnicas para soluções de gerenciamento, extração, recuperação e métodos 

eficientes de disseminação de conteúdo multimídia. Dentre os desafios 

definidos neste relatório, dois dentre eles possuem algumas características que 

se assemelham a esta pesquisa, como: 

• elaboração de pesquisas visando desenvolvimentos de meios 

alternativos de disponibilização da informação multimídia e 

pesquisas em novos tipos de interfaces; 
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• elaboração de novos modelos, estruturas e algoritmos capazes de 

auxiliar tanto na construção de bibliotecas digitais distribuídas, 

quanto no gerenciamento da informação multimídia. 

Em [Kompatsiaris, 2006] é previsto para os próximos anos um 

crescimento referente a produção de conteúdo multimídia, entre 1 e 2 

exabytes, ou seja, 1000 ou 2000 terabytes. Diante deste panorama, têm se 

desenvolvido diversas pesquisas voltadas para a filtragem dessa volumosa 

variedade de informações, visando uma recuperação mais fácil, rápida e 

eficiente. 

Há muitos anos que os sistemas de informação multimídia são 

largamente reconhecidos como a gestão da informação mais promissora 

[Baeza-Yates, 1999]. Esse reconhecimento se estende até os dias atuais, 

tendo em vista a forte demanda apresentada neste capítulo. 

 

1.2. Objetivos 

Diante da necessidade de diminuir a carência existente na recuperação de 

conteúdos multimídia, esse projeto tem por objetivo o desenvolvimento de um 

ambiente responsável por disponibilizar meios automáticos de disseminação de 

informações contidas em arquivos multimídia, ou seja, áudio e vídeo, 

estruturando-as, e efetuando automaticamente seu direcionamento 

personalizado para cada usuário, em prol do processo de recuperação de 

informações multimídia e a expansão do conhecimento de seus usuários, como 

um auxílio no processo de GC organizacional. 

Diante disso, os principais objetivos específicos desta pesquisa são: 

• analisar as dificuldades encontradas na aquisição de conteúdos 

multimídia e suas possíveis soluções; 

• elaborar uma estrutura que auxilie no acesso as informações de 

arquivos multimídia através de técnicas de recuperação da 

informação; 
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• auxiliar no processo de aquisição e expansão do conhecimento 

individual e organizacional, através do acesso facilitado as 

informações existentes nos arquivos multimídia.  

Para isso são implementadas funcionalidades, como: busca de arquivos 

por palavras-chave e três técnicas de recomendação automática de conteúdo.  

Esta pesquisa pretende verificar a veracidade das seguintes hipóteses: 

1. é possível realizar recomendações relevantes com base no 

conteúdo transcrito dos arquivos multimídia, apesar da conhecida 

taxa de erro existente em ferramentas de transcrição automática 

de áudio (speech-to-text); 

2. um ambiente que utiliza conceitos de GC capaz de centralizar e 

disponibilizar conteúdos multimídia, pode diminuir a carência 

existente na recuperação desse tipo de conteúdo; 

3. técnicas híbridas de recomendação de conteúdo são eficientes 

quando utilizadas na recomendação de arquivos multimídia. 

 

1.3. Organização do Trabalho 

Além deste capítulo introdutório este trabalho possui sua estrutura dividida em 

sete capítulos, que são distribuídos conforme explicado a seguir. 

No Capítulo 2 são relatados conceitos de Gestão do Conhecimento, ao 

passo que foram levantados os mais relevantes trabalhos publicados e 

relacionados ao contexto desta pesquisa.  

O Capítulo 3 exibe o estado da arte dos principais trabalhos voltados à 

extração de informações de conteúdos multimídia, bem como os sistemas que 

realizam a recomendação desse formato de conteúdo. 

No Capítulo 4 são detalhadas as principais técnicas de recomendação 

utilizadas na literatura e portanto, adotadas neste projeto. 



 

 

 

7 

No Capítulo 5 são detalhadas as técnicas, tecnologias, conceitos e as 

ferramentas utilizadas no desenvolvimento do ambiente denominado 

Recomendação Automática de Vídeo (RAVE). 

Em seguida, no Capítulo 6 serão explanados tanto os procedimentos 

utilizados na realização do experimento do ambiente desenvolvido neste 

projeto, como também, os resultados coletados sobre sua eficiência. 

E, por fim, no Capítulo 7, serão apresentadas as conclusões obtidas 

nesta pesquisa e possíveis trabalhos futuros. 
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___Capítulo___ 

2.  

Gestão do 

Conhecimento 

 

"Conversando, dialogamos, dialogando, aprendemos." 

Chico Xavier 

 

 competitividade do mundo globalizado, torna a informação no contexto 

organizacional fundamental para empresas que pretendem permanecer 

fortes na disputa com seus concorrentes.  

Em [Davenport, 1998], define-se que uma organização é um conjunto de 

indivíduos coordenados que tem como objetivo em comum oferecer um serviço 

ou desenvolver produto. Em se tratando dos variados tipos de registros de 

conhecimento, dentro do ambiente organizacional, o autor destaca, ainda, três 

conceitos básicos: 

• dados - compostos por um conjunto de eventos, são capazes de 

revelar uma característica individual de um acontecimento específico. 

Porém, isoladamente, um dado não possui um significado relevante 

para seu receptor; 

• informação - é formada por um conjunto de dados que possuem 

algum significado dentro de um determinado contexto, contendo 

relevância e objetivo. Sendo ainda fundamental que a informação 

seja compreendida fielmente pelo seu receptor. 

• conhecimento - é composto por uma junção de informação, valores e 

experiências pessoais. Assim, para que isso ocorra, é preciso que 

A 
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haja a interação entre a informação e a capacidade de raciocínio do 

ser humano, que, segundo o autor, possuem como principais 

características: a comparação de informações, as conseqüências, a 

conexão ou relação de informações e a conversação, que revela o 

ponto de vista de outras pessoas mediante a uma informação 

específica. 

Para viabilizar a interação entre informação e a capacidade de 

raciocínio, a informação pode ser disponibilizada em diferentes mídias de 

comunicação. 

 

2.1. Informações e a Comunicação 

A comunicação pode ocorrer através de diversas mídias, como: textos, 

imagens, gráficos, sinais, áudio, vídeo e animação. Podem ainda ser 

disponibilizadas e disseminadas através de diferentes estruturas, como: 

revistas, rádio, televisão, sistemas computacionais, e Internet.  

Até o momento, a televisão é o meio mais intensamente utilizado de 

acesso a conteúdos multimídia. O telespectador da televisão aberta no Brasil, 

ou seja, o sinal gratuito difundido em broadcast, ainda é passivo, pois não 

possui um meio de interação onde possa interferir na grade de programação, 

pois o conteúdo é enviado pelas emissoras de maneira unilateral, não 

ocorrendo troca de informações, apenas recepção passiva de sinal pelo 

telespectador. A Internet, ao contrário da televisão atual, oferece vários meios 

de interação e um vasto acervo de conteúdos multimídia, permitindo que seus 

próprios usuários sejam também produtores e disponibilizadores desse 

conteúdo, tornando este ambiente ainda mais atraente. 

Neste novo cenário, a comunicação e o acesso aos conteúdos podem 

ocorrer através de diversos recursos, como: blogs, wikis, fóruns, e-mails, sites, 

web services e agentes inteligentes. Estes recursos possuem peculiaridades, 

possibilitando que sua utilização não ocorra apenas para o entretenimento, pois 
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podem ser aplicados como auxílio na aquisição de informações, tanto para 

usuários, como também para organizações.  

Tais peculiaridades são distintas na maneira como são utilizadas, bem 

como suas possibilidades de aplicações atribuídas a cada um delas, o que 

transforma a Internet numa rica ferramenta de comunicação e aquisição de 

informações, 

Para viabilizar e facilitar manipulação de informações na Internet, faz-se 

necessário utilizar alguns padrões para descrição de dados, como: 

• Extensible Markup Language (XML) - publicado no World Wide 

Web Consortium (W3C2), utilizado para gerar dados semi-

estruturados, elaborando uma estrutura de catalogação 

semelhante ao que acontece no mundo real [Goldfarbm, 2001]; 

• os padrões International Standards Organization (ISO) e a 

International Electrotechnical Commission's (IEC) - acrônimo para 

ISO/IEC de metadados MPEG-7 e MPEG-21, ambos 

desenvolvidos pelo Moving Picture Experts Group (MPEG), e 

também o padrão TV-Anytime (TVA)3, analisadas e comparada 

em [Alves, 2006]; 

• Really Simple Syndication (RSS) - voltado para informações 

direcionadas [Niclas, 2005]; 

Diante da diversidade dos meios de auxílio à comunicação, alguns 

deles, com o RSS, surgem como opção de filtragem das informações, podendo 

ser utilizados como meio de acompanhamento instantâneo voltado para 

atualizações dinâmicas de conteúdo. Porém, segundo Niclas (2005), grande 

parte dos usuários comuns, isto é, aqueles que não possuem conhecimento 

técnico, desconhecem o funcionamento do RSS, o que pode acarretar uma 

lacuna entre a implantação e utilização satisfatória dessa tecnologia como meio 

de auxiliar a comunicação interna em uma organização. 

                                                
2
 http://www.w3.org/ 
3
 http://www.tv-anytime.org 
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Cabe, também, ressaltar a existência de estruturas capazes de tornar 

possível a comunicação automática, bem como a troca de informações ou 

serviços existentes entre diferentes aplicações computacionais, como por 

exemplo, a arquitetura Service Oriented Architecture (SOA) que, segundo 

Newcomer (2004), tem o objetivo de viabilizar as funcionalidades disponíveis 

transformando-as em serviços, através de interfaces de comunicação, que 

poderão ser utilizadas também por outros sistemas, permitindo, assim, sua 

implementação ou utilização. 

Como suporte a estas arquiteturas, muitas vezes, são utilizados web 

services, ou seja, uma estrutura que responsável pela integração sistemas, 

possibilitando a comunicação entre aplicações automáticas distintas através de 

uma camada de abstração [Kalani, 2003]. Deste modo, independente da 

plataforma em que foi desenvolvida, a compatibilidade e as interações entre 

diferentes aplicações é viabilizada, uma vez que a comunicação é feita através 

de um padrão universal, habitualmente o formato XML, permitindo um acesso 

de modo claro e preciso. 

É possível acessar um web service como Amazom.com4, no qual são 

disponibilizados serviços que permitem, entre outras funcionalidades, o acesso 

de sistemas clientes automáticos, desenvolvidos a fim de atuar como meio de 

aquisição automática de informações sobre produtos, a partir de suas 

características individuais. Contudo, para que a interação entre esses sistemas 

efetivamente ocorra, é mister obedecer os padrões de comunicação adotados. 

Associar estes recursos supracitados com as técnicas de sistemas de 

recomendação de conteúdo, pode ser visto como uma possível  tentativa de 

auxiliar a precisão e a eficiência do processo de busca e recuperação de 

conteúdos multimídia, entretanto, é latente a necessidade primária de tornar 

mais acessíveis e estruturadas as características contidas nesses arquivos. 

Deste modo, um ponto fundamental no desenvolvimento dos sistemas 

que visam à aquisição automática de informações é a forma como seus dados 

estarão estruturados, uma vez que estes devem possibilitar a acessibilidade via 

                                                
4
 http://www.amazon.com/ 
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sistemas computacionais, podendo, para isso, ser utilizados metadados, entre 

outros recursos. 

 

2.2. Metadados 

Os metadados podem ser conceituados resumidamente como dados capazes 

de estruturar outros dados, tornando possível a utilização dessas informações 

para uma posterior classificação e recuperação de conteúdos através de 

sistemas computacionais. Formalmente, Baeza-Yates (1999), conceitua 

metadados como sendo: “informações sobre a organização de dados, os 

diversos domínios de dados, e o relacionamento entre eles”. 

Um exemplo desse tipo de organização é demonstrado na Figura 2.1, na 

qual, utilizou-se a linguagem Extensible Markup Language (XML), a fim de 

realizar a estruturação dos metadados. 

 

Figura 2.1: Exemplo Simples de uma Estrutura de Metadados. 

No exemplo supracitado, as informações sobre um documento, como um 

arquivo multimídia, por exemplo, são estruturadas de maneira hierarquizada, 

possibilitando assim, a recuperação ou comparação com outros documentos, e 

ainda, um detalhamento de suas características específicas descritas pelos 

metadados, a despeito da data, locutor, sexo, ou qualquer outra informação 

rotulada através dessa estrutura. 

É possível associar a estrutura XML recursos como Extensible Style 

Sheets (XSL), responsável por auxiliar na definição de um estilo, utilizado para 
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modelar a forma como um documento será visualizado. Este estilo pode ser 

utilizado em uma aplicação, como por exemplo, em Rich Text Format (RTF), ou 

em páginas na Internet, onde através de um navegador web (browser), como o 

Internet Explorer e o Mozila Fire Fox, torna-se possível interpretá-los, 

realizando sua apresentação para o usuário. 

 Em [Alves, 2006] são analisados três padrões de descrição de dados 

multimídia baseados em metadados: MPEG-7 [ISO/MPEG-7, 2004] e MPEG-21 

[ISO/MPEG-21, 2002] - desenvolvidas pelo Moving Picture Experts Group – e, 

ainda, TV-Anytime. Após uma análise comparativa, o autor conclui que estes 

dados são complementares em diversos aspectos, sendo assim, faz-se 

necessário analisar o contexto onde cada um deles será aplicado, a fim de 

elaborar a escolha de um padrão mais adequado a cada realidade.  

As principais características desses padrões são: 

• MPEG-7 - padronização do grupo de trabalho ISO/IEC, cujo 

objetivo é descrever as características de conteúdos multimídia, 

facilitando a recuperação desses documentos. Para isso, o 

MPEG-7 oferece um conjunto de metadados em arquivos de 

formato XML, permitindo, ainda, transmissão via streaming e a 

compressão em até 98% das descrições [Tarouco, 2005]. 

• MPEG-21 - composto por 16 partes, tem como objetivo uma 

padronização aberta através da definição de um framework, que 

pode ser utilizado por todos os processos da estrutura de 

distribuição de conteúdo multimídia. O principal foco está nos 

produtores e gerenciamento de conteúdo, privacidade, acesso 

não autorizado e nos direitos autorais; 

• TVAnytime (TVA) - criado por uma associação de organizações, 

utiliza algumas especificações do padrão MPEG-7, no entanto, 

tem como objetivo, desenvolver especificações abertas voltadas 

para sistemas integrados e interoperáveis, permitindo que 

provedores de serviços, usuários, desenvolvedores de conteúdo, 

entre outros, possam utilizar o conteúdo digital em dispositivos 
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que permitam o armazenamento dessas informações, o que 

possibilita seleção, busca, captura e aquisição de conteúdo. O 

TVA possui quatro focos de trabalho: 1) padrão de negócios; 2) 

metadados; 3) referência ao conteúdo, interface de transporte e 

sistema; 4) controle de direitos autorais. Para isso, faz uso do 

XML como padrão de representação de metadados, e na 

definição da sintaxe e da estrutura utiliza XML Schema5, utilizado 

para expressar um conjunto de regras que um determinado 

documento XML deve seguir para que possa ser considerado 

válido. 

É oportuno citar, também, o padrão Synchronized Multimedia Integration 

Language (SMIL) [Baeza-Yates, 1999], [W3C, 2005], onde podem ser 

especificadas a posição e o tempo de diferentes objetos existentes em um 

documento multimídia. Este padrão utiliza XML para referenciar tais objetos.  

Salienta-se, ainda, que visualizadores de conteúdos multimídia (players), 

como Quicktime e o Real Player, são capazes de utilizar os recursos do SMIL, 

propiciando a criação de apresentações interativas, integradas a texto, áudio e 

gerenciando a transmissão destes arquivos para o usuário. Seus recursos 

permitem, também, a sincronização de pequenas imagens ou palavras-chave 

no ponto onde essas ocorrem. 

Tais padrões de descrição de conteúdos multimídia são alvos de 

diversas pesquisas e produtos desenvolvidos sobre catalogação, descrição e 

recuperação de conteúdo multimídia como: Sistema de Recomendação de 

Mídias Baseado em Conteúdo Nebuloso (SisRMi-CN ) [Serrano, 2003], Virage 

Video Engine6 (V.V.E.) [DIMITROVA, 2002], Community of Pratice (CoP) 

[Klamma, 2003]. Este último está voltado para descrever arquivos multimídia, 

utilizando o padrão MPEG-7, permitindo a anotação e recuperação de mídias, 

utilizando para isso conceitos de metadados, implementados através da 

linguagem XML. 

                                                
5
 http://www.w3.org/TR/xmlschema-0/ 

6
 http://www.virage.com/ 
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Quanto aos produtos comerciais, como a ferramenta IBM VídeoAnnEx 

[Kosovic, 2002], pode-se dizer que utilizam XML como auxílio para realizar 

anotações de arquivos multimídia adotando o padrão MPEG-7 para geração 

dos metadados. A adoção de tais padrões permite a descrição de cenas, 

objetos, eventos e áudio. No entanto, é fundamental a existência de um 

usuário, pois a descrição de classificação é feita manualmente para cada 

arquivo multimídia. 

As diversas técnicas de catalogação e estruturação de conteúdos 

multimídia foram estudadas de modo que, quando possível, tivessem alguns 

conceitos associados ao ambiente RAVE desenvolvido nesta pesquisa. Pois 

para o desenvolvimento deste, é fundamental extrair os dados dos arquivos 

multimídia e estruturá-los a fim de realizar sua disseminação, viabilizando 

assim, a aquisição e expansão do conhecimento dos colaboradores de uma 

organização que adote este ambiente. 

 

2.3. Conhecimento e Aprendizagem 

A comunicação é um meio fundamental para aquisição, expansão e 

disseminação do conhecimento, podendo ocorrer por diversos meios, conforme 

mencionado anteriormente (Seção 2.1). 

Entretanto, na analise da palavra “conhecimento” em sua essência, 

pode-se perceber uma série de similaridades entre os conceitos apresentados, 

porém, quando analisados em profundidade, é possível perceber sutis 

diferenças.  

No intuito de definir a palavra “conhecimento”, após pesquisas nos 

dicionários Aurélio7 e Michaelis8, foi levantado um conjunto variado de palavras 

relacionadas a definição deste termo em questão, porém, tais palavras 

                                                
7
 Novo Dicionário Aurélio da Língua Portuguesa. 3ª. ed., editora: Positivo. 

8 Michaelis Dicionário Escolar Português, editora: 1ª. ed., editora: Melhoramentos. 

 

 



 

 

 

16 

possuem referências mútuas, o que, algumas vezes, podem ocasionar um loop 

infinito de significados, conforme ilustrado na Figura 2.2 a seguir: 

 

Figura 2.2: Definições da Palavra Conhecimento Segundo Dicionários. 

De modo que, pode se dizer que os resultados das pesquisas foram 

similares, uma vez que ambos os dicionários têm definições que geram um 

fluxo de referências, apontando diretamente à palavra conhecimento, que foi a 

origem da pesquisa. De uma maneira bastante simplória, seria possível supor e 

demonstrar que encontrar uma definição objetiva para a palavra conhecimento, 

não é trivial. 

Na ânsia por um conceito claro, científico e fortemente aceito no 

ambiente acadêmico-científico, pode-se destacar o conceito adotado por 

Nonaka e Takeuchi (1995), acerca da expressão know-how, originada da 

língua inglesa, podendo ser traduzida como uma “habilidade” ou 

“conhecimento” sobre um determinado processo de produção.  

Segundo os autores, o know-how é um tipo de conhecimento pessoal 

inerente a cada indivíduo. Este é adquirido através das relações entre as a sua 

experiência de vida e o nível cultural ao qual este indivíduo teve acesso. Com 

base no conceito de know-how, Nonaka e Takeuchi (1995) afirmam que cada 

colaborador pode contribuir com a Gestão do Conhecimento Organizacional 

(GCO), independente da função que ocupa, desde que seja possível a ele 

expor o conhecimento implícito existente no know-how que possui, através de 

um meio de interação e comunicação, direta ou indireta, entre diferentes 

colaboradores, viabilizando assim, não apenas a criação, como também, o 

desenvolvimento de novos conhecimentos pessoais e individuais.  
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Ainda conforme Nonaka e Takeuchi (1995), uma organização que utiliza 

algum tipo de repositório de conhecimento que torne possível formalizar, 

centralizar e disseminar o conhecimentos entre os demais colaboradores, 

poderá aumentar seu potencial de inovação e produção perante seus 

concorrentes, através de um incentivo à interação e à troca, resultando em um 

possível meio de aprendizagem para aqueles que compõem a organização. 

É preciso ponderar que cada indivíduo possui características próprias e 

ímpares de aprendizagem, quando estas forem empregadas adequadamente, 

podem otimizar o processo de aprendizagem, tanto individual, quanto coletivo. 

Em estudo desenvolvido por Cunha (2008), realizaram-se análises sobre as 

metodologias envolvidas no processo de ensino e aprendizado do indivíduo e 

pôde-se concluir que, entre as diferentes maneiras de aquisição do 

conhecimento, é possível destacar quatro preferências de assimilação de 

novas informações como meios de aprendizado: 

• audição – assimilação adquirida através do discursos, dos áudios 

das aulas, ou outros meios que utilizem o sentido auditivo; 

• leitura – processo no qual o conhecimento é assimilado através 

da análise de palavras ou textos escritos de modo geral, em sua 

forma estática, o que também pode ser considerado como de 

utilização do sentido visual; 

• icônico – ocorre através da associação do conteúdo a filmes ou 

ilustrações, ou outros meios gráficos, que, para alguns indivíduos, 

apresentam-se visualmente mais claros do que os demais 

recursos utilizados para descrever o conteúdo; 

• experimentação direta – é a experiência prática propriamente dita, 

como os laboratórios ou as aulas de campo. 

Em [Cunha, 2008], é proposto que cada indivíduo recebe, processa e 

apresenta informações de maneira pessoal, levando em consideração suas 

características e seus estilos próprios de aprendizado. 
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Diante do exposto, é interessante ressaltar que a utilização de recursos 

multimídia podem auxiliar, significativamente, a assimilação, transmissão e 

disseminação do conhecimento, uma vez que tais recursos permitam a unificar, 

simultaneamente, em um único arquivo, mais de uma mídia. 

Pode-se dizer, portanto, que um recurso multimídia contempla diferentes 

meios de repasse de informações, pois abrangem três preferências de 

aquisição do conhecimento (audição, leitura e associação icônica), das quatro 

preferências citadas anteriormente. Tornando o conteúdo multimídia um 

significativo meio de aprendizagem, pois oferece uma variedade de estímulos 

que podem ser combinados entre si, com o objetivo de transmitir uma 

determinada informação, contemplando, assim, diferentes percepções do ser 

humano. 

Existem, trabalhos voltados ao desenvolvimento de materiais didáticos 

multimídia, como em [Blank, 2002], onde se desenvolve um framework 

multimídia - Constructive and Collaborative, Inquiry-based Multimedia E-

Learning (CIMEL) - que auxilia no processo de produção de materiais didáticos 

aplicados em cursos de nível superior. A disponibilização desses materiais para 

os alunos ocorre através da Internet e os materiais possuem rico conteúdo 

disciplinar em formato multimídia, cujos recursos são, entre outros, animações 

e áudios contendo narrações. 

 

2.4. Gestão do Conhecimento Organizacional 

No trabalho diário realizado em uma organização são gerados 

Experimentações Diretas, conforme citado em [Cunha, 2008], nas quais os 

colaboradores envolvidos na realização de um determinado trabalho adquirem, 

paulatinamente, uma série de conhecimentos, que, a partir de então serão 

inerentes a cada colaborador. No entanto, existe a necessidade de que estes 

conhecimentos adquiridos dentro de uma organização sejam mantidos nesta 

organização, fazendo parte do conhecimento organizacional, tornado-se ainda 

fundamental sua disseminação para seus demais colaboradores. Para que isso 
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ocorra, existem metodologias de GC que vislumbram a diminuição da carência 

existente na permanência do conhecimento organizacional.  

No trabalho de Hellstrom (2001), são comparadas metodologias 

centralizadas e descentralizadas de GC, em função da busca por uma 

metodologia que se mostrasse mais indicada para cada situação 

especificamente. De modo que, concluiu-se que uma metodologia 

descentralizada, além de mais atual, é, também, mais adequada às 

organizações que possuem como característica primordial a inovação. 

Permitindo que qualquer colaborador possa contribuir para o processo de 

construção do conhecimento organizacional. 

O autor faz referência, ainda, a uma metodologia tradicional utilizada no 

contexto de GC organizacional, conhecida como "top-down". Esta metodologia 

permite emergir algumas carências durante o processo de criação e 

compartilhamento do conhecimento, pois sua visão é formada apenas pela alta 

gerência (cúpula) das organizações, deixando alheios e não contemplando os 

demais níveis, mais próximos da base da organização, como funcionários 

“chão de fábrica”, envolvidos diretamente na produção industrial. Idéia esta 

corroborada pelo estudo apresentado por Ariely (2003), no qual se entende o 

capital humano de uma organização, não visto simplesmente como uma forma 

de mão-de-obra para desenvolver uma determinada atividade, mas, também, 

como mais uma forma de aprimorar produtos e serviços desenvolvidos pela 

organização, utilizando para isso, o ponto de vista de cada colaborador. 

Este ponto de vista, semelhante ao know-how, apresentado 

anteriormente (Seção 2.3), formado por um conjunto de conhecimentos 

implícitos na mente de cada indivíduo. Sendo assim, sua formalização, 

documentação e acessibilidade, não ocorrem de maneira simples e/ou direta. 

Segundo Nonaka e Takeuchi (1995), esse tipo de conhecimento é classificado 

como conhecimento tácito. 

No modelo do conhecimento definido pelos autores supracitados, são 

apresentados e comparados dois tipos de conhecimento distintos: 
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1. conhecimento explícito – aquele que se caracteriza por ser formal 

e sistêmico, podendo ser desenvolvido e formalizado de maneira 

que outro indivíduo possa ter fácil acesso a ele e interpretá-lo 

sempre que necessário. Pode ser armazenado de várias 

maneiras: manuais, livros, vídeos, gravações de áudio, software, 

entre outros. E, assim, é possível torná-lo acessível e disseminá-

lo entre os membros da organização; 

2. conhecimento tácito – tem como característica primordial ser 

fortemente pessoal, intransferível, e intrínseco ao indivíduo. Parte 

deste conhecimento está baseado na habilidade, know-how ou 

aptidão pessoal que encontra-se implícita na mente do indivíduo, 

os quais possuem diferentes percepções do mundo e níveis 

culturais variados. Portanto, este tipo de conhecimento, por ser 

mais subjetivo do que prático, mais implícito que explícito, é de 

difícil formalização e disseminação dentro da organização. 

Nonaka e Takeuchi (1995) ressaltam ainda que é possível que o 

conhecimento individual seja criado ou expandido através de um meio que 

proporcione a conversão do conhecimento tácito para o explícito. Todavia, para 

que essa criação ou expansão do conhecimento possa ocorrer, é necessária a 

utilização de iniciativas que possibilitem e incentivem a interação social entre 

seus colaboradores, tornando factível a troca de opiniões, e a exteriorização do 

conhecimento tácito, que, sendo socializado e compartilhado, possa ser 

disseminado e acoplado à cultura organizacional na forma de conhecimento. 

A necessidade de interação social torna-se, indubitavelmente, clara e 

imprescindível, quando se define modelo de espiral do conhecimento 

organizacional em [Nonaka e Takeuchi, 1995], em cuja base estão associados 

o conhecimento explícito e o conhecimento tácito, ou seja, a interação entre o 

conhecimento acessível em alguma forma de documento e o conhecimento 

previamente adquirido e armazenado na memória de um funcionário. 

Neste modelo, são definidos quatro processos de conversão do 

conhecimento – socialização, articulação, internalização e combinação - que, 
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por sua vez, exercem um importante papel dentro das organizações, já que 

através de sua interação dinâmica forma-se a Espiral do Conhecimento 

organizacional, conforme ilustrado na Figura 2.3 abaixo: 

 

Figura 2.3: Espiral do Conhecimento [Nonaka e Takeuchi, 1995]. 

Os quatro processos que compõem a Espiral do Conhecimento definida 

por Nonaka e Takeuchi (1995), possuem principalmente, as seguintes 

características: 

• socialização - é a forma de compartilhar experiências entre 

indivíduos, gerando o conhecimento tácito de um colaborador a 

partir do conhecimento tácito do outro, como por exemplo, no ato 

de observar um indivíduo que possui grandes habilidades sobre 

seu trabalho. Este processo de conversão gera um tipo de 

conhecimento chamado de conhecimento compartilhado, no qual 

os conhecimentos individuais podem ser postos em sociedade, de 

modo que outros indivíduos possam, espontaneamente, 

apropriar-se deles; 

• articulação - é a transformação do conhecimento tácito em 

conhecimento explícito, desenvolvida através da exteriorização ou 

disseminação do conhecimento adquirido anteriormente entre os 

colaboradores. Este processo de conversão gera um tipo de 

conhecimento chamado de conhecimento conceitual; 
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• internalização - é a transformação do conhecimento explícito  em 

conhecimento tácito. A internalização é gerada a partir de 

experiências e trabalhos desenvolvidos, onde foram assimilados 

conhecimentos explícitos, seja através de documentos ou de 

maneira verbal. Este processo de conversão é considerado pelos 

autores como o início de uma nova espiral do conhecimento, 

responsável por gerar um tipo de conhecimento chamado de 

conhecimento operacional. É o momento em que um 

conhecimento até então externo ao indivíduo é absorvido pela 

subjetividade deste indivíduo, sendo internalizado; 

• combinação - é a transformação do conhecimento explícito em 

um outro conhecimento explícito, como uma forma de padronizar 

o conhecimento e registrá-lo em um manual, e ainda incorporá-lo 

a um produto desenvolvido pela organização. Este processo de 

conversão gera um tipo de conhecimento chamado de 

conhecimento sistêmico. 

A espiral do conhecimento começa, portanto, no momento em que 

ocorre a mudança entre os processos de conhecimento citados anteriormente. 

A expansão do conhecimento de um funcionário é iniciada na medida em que 

as interações entre tais processos ocorrem, e o conhecimento que era 

intrínseco somente a ele, paulatinamente, torna-se de propriedade coletiva, é 

assimilado e absorvido pelos demais indivíduos e, mais adianta, institui-se 

enquanto conhecimento propriamente explícito. 

Deste modo, é plausível se pensar que através do aumento do 

conhecimento de cada indivíduo membro de uma organização, atrelado à 

utilização de conceitos levantados nos trabalhos [Nonaka e Takeuchi, 1997], 

[Ariely, 2003], [Mohrman, 2002] e [Bohn, 1994], é possível fortalecer e expandir 

tanto o conhecimento individual a cada colaborador, como, progressivamente, 

também, o conhecimento organizacional, fortalecendo, concomitantemente, o 

núcleo de competência (core competence) desta organização.  
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Segundo Bohn (1994), cada organização possui um próprio core 

competence, construindo em conjunto com os seus colaboradores, um 

conhecimento específico em sua área de atuação. 

No entanto, é interessante ter um conhecimento claro sobre o core 

competence no momento de definir uma metodologia de GC em uma 

organização, para que sejam adotados meios mais adequados às suas 

demandas específicas. Segundo o autor, quando técnicas de GC são 

implantadas de maneira a estimular seu core competence, o resultado pode ser 

um diferencial competitivo bastante significativo e relevante, permitindo 

vantagens diante das demais organizações concorrentes. 

Segundo Mohrman (2002), as metodologias utilizadas para gerar, aplicar 

e disseminar o conhecimento, podem ser definidas por meio da observação 

dos seguintes comportamentos: 

• utilização de tecnologias específicas; 

• formalização de um processo sistêmico pela organização; 

• compartilhamento do conhecimento gerado;  

• busca e verificação da eficiência de novas metodologias.  

Segundo o autor, tais comportamentos devem ser envolvidos e 

viabilizados, para que, assim, possivelmente, o resultado de um processo de 

implantação de GC obtenha maior relevância e solidez dentro da organização. 

No trabalho realizado por Choi e Lee (2003), podem ser observadas 

complementares às anteriormente apresentada, ao passo que se levantou 

algumas características de GC utilizadas pelas organizações. Com base na 

relação entre o conhecimento explícito e o conhecimento tácito, foram definidos 

alguns estilos de gerenciamento do conhecimento, que possuem suas 

características e aplicabilidades fortemente definidas, como: 

• passivo - encontrado em organizações pouco interessadas em 

administrar o conhecimento institucional, não possuindo infra-

estrutura tecnológica nem administrativa capaz de fomentar sua 

viabilidade;  
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• orientado ao humano - visa a criação e compartilhamento do 

conhecimento tácito;  

• orientado à sistema - formaliza e armazena o conhecimento, 

permitindo seu reuso utilizando como meio a tecnologia da 

informação; 

• dinâmico - utilizam métodos “Orientado à Sistema” em conjunto 

com métodos “Orientado ao Humano”, e incentivam uma 

constante pesquisa por novos meios mais eficientes para a GC.  

Traçando uma correlação entre as duas teorias anteriormente 

apresentadas - a de Nonaka e Takeuchi (1995) e a de Choi e Lee (2003), os 

estilos utilizados no processo de GC, quando relacionados com os 

conhecimentos tácito e explícito, podem ser demonstrados na Figura 2.4. 

 

Figura 2.4: Relação entre os Estilos de GC, Traduzido de [Choi e Lee, 2003]. 

Diante dos quatro estilos, é possível verificar que o estilo Orientado à 

Sistema tem predominância de características voltadas ao conhecimento 

explícito. No entanto, o estilo Passivo possui poucas características voltadas 

tanto ao conhecimento Explícito como ao conhecimento Tácito. Já no estilo 

Orientado ao Humano, existem poucas características envolvendo o 

conhecimento Explícito, pois são mais voltadas ao conhecimento Tácito. 

Contudo, o conhecimento Dinâmico, possui fortes características existentes 

tanto no conhecimento Explícito, como no conhecimento Tácito. 

Para uma organização, é compreensível que o estilo Dinâmico seja tido 

como o modelo ideal, no entanto, para a implantação do mesmo, é inevitável 

considerar o fato de sua natureza ser abrangente, o que, muitas vezes, torna 
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necessário uma adaptação da cultura da gerência da organização na qual será 

implantada. Deste modo, faz-se relevante a análise da realidade do ambiente 

organizacional, bem como do quanto a organização está disposta a efetuar 

mudanças em sua administração. Para que, assim, seja encontrado o melhor 

método a ser aplicado em cada organização. 

Uma grande preocupação organizacional, está relacionada a 

possibilidade real de um importante colaborador deixar a organização, ou seja, 

alguém que realiza um trabalho relevante, e que possui know-how sobre ele, e, 

saindo do ambiente, levará consigo esse conhecimento se este não estiver 

disseminado ou armazenado na memória organizacional. Para tanto, a idéia é 

manter o conhecimento organizacional mesmo diante de modificações em seu 

quadro de funcionários. Cross (2001), reforça a importância de abordagens de 

GC voltadas à formalização do conhecimento, promovendo assim a geração do 

conhecimento explícito, e desenvolvem uma memória organizacional acessível, 

minimizando, deste modo, as perdas de conhecimento relacionadas à saída de 

funcionários relevantes. 

Em [Goldoni, 2006] são analisadas as metodologias de GC, observando-

se cada uma de suas fases, e, diante disso, são propostas pelos autores uma 

metodologia e métricas utilizadas para acompanhar e avaliar o benefício 

adquirido em cada fase das metodologias levantadas, conforme exibido na  

Figura 2.5. 
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Figura 2.5: Relação entre Fases de GC, Traduzido de [Goldoni, 2006]. 

O autor analisou conjuntamente nove metodologias de GC, 

discriminando cada uma das fases que as compõe, relacionando e unificando 

as fases que possuem objetivos em comum, e, assim, procurou elaborar uma 

nova proposta, composta agora por cinco fases – criação, armazenamento, 

disseminação, utilização (local de aplicação do conhecimento) e mensuração - 

produzida através de uma síntese de conceitos levantados entre as nove 

metodologias analisadas.  

A fase de criação envolve o processo propriamente dito de produção das 

informações. O Armazenamento pode ser visto como a estruturação e tentativa 

de centralização de tais informações criadas. Por conseguinte, a disseminação 

é responsável por fazer com que a informação armazenada seja facilmente 

recuperada, acessada, e co-produzida pelos usuários. A utilização envolve a 

forma de exibição e interação entre o usuário e o conteúdo. E, por fim, a fase 

de mensuração, cuja função é analisar e medir as fases anteriormente 

apresentadas, visando possíveis melhorias. 
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As fases de Armazenamento, Disseminação e Utilização são 

trabalhadas fortemente nessa pesquisa, através de recursos implementados no 

ambiente RAVE, como as técnicas de recomendação e a visualização dinâmica 

sincronizada, explanadas posteriormente. 

Estas fases propostas por Goldoni (2006) são exploradas largamente em 

soluções emergentes voltados para GC, como as Redes Sociais baseadas na 

Web. Tais sistemas completam fortemente essas fases, além de serem um 

meio mais atraente e estimulante para os usuários. 

Todavia, é importante considerar, ainda, que, todo esse processo de GC 

dentro de uma organização conta com a participação e colaboração 

espontânea das pessoas que a compõem. Para tanto, Lesser (2006) destaca a 

importância de uma Rede Social dentro das organizações, com o intuito de 

centralizar, disseminar e consolidar seu próprio conhecimento, e não apenas 

dos indivíduos isoladamente. 

 

2.5. Redes Sociais Baseadas na Web e a Gestão do 

Conhecimento 

Segundo Lesser (2006), a partir do crescimento organizacional, tanto no âmbito 

comercial, quanto na disposição geográfica de sua estrutura, é natural a 

demanda por comunidades relacionadas ao foco de cada grupo de interesse, 

ou de um conjunto de membros pertencentes a setores distintos. Segundo o 

autor, para que uma comunidade possa incutir um valor organizacional, é 

preciso que seja propiciado um meio que fomente o desenvolvimento do capital 

social dessa organização, gerando um possível aumento de desempenho. 

Deste modo, grande parte das organizações busca estratégias que viabilizam a 

criação, compartilhamento e distribuição do conhecimento.  

Profissionais de Gestão dos Recursos Humanos (RH) enfrentam 

dificuldades no processo de transferência dos conhecimentos explícitos e 

tácitos, para os colaboradores alocados em equipes, departamentos, e divisões 

de uma organização. Diante disso, Parise (2007) realizou uma pesquisa 
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envolvendo mais de 80 organizações, objetivando auxiliar o a gestão no 

departamento de RH, para isso utilizou os recursos e características de uma 

Web-Based Social Network (WBSN), redes sociais baseadas em ambientes 

web, na gestão e na formação de RH em organizações. 

O ambiente utilizado pelo autor possui entre suas características, um 

perfil de especialidade para cada colaborador. Deste modo, é oferecido aos 

profissionais de RH ferramentas de diagnóstico, transformando a informação 

oferecida em tomada de decisão organizacional de maneira eficiente. 

O autor propõe três possíveis formas de uma WBSN auxiliar o 

desenvolvimento de RH: 1) Criação do conhecimento e inovação; 2) memória e 

transferência do conhecimento; e 3) Conhecimento associado ao trabalho e 

planejamento.  

Staab (2005) ratifica o exposto ao acrescentar que uma WBSN pode 

auxiliar de maneira eficiente à formalização e centralização do conhecimento 

explícito, no compartilhamento e disseminação das informações, viabilizando o 

relacionamento entre os membros de uma organização que adota tal recurso 

como um meio de criação de sua memória organizacional e GC.  

Desde 2001, as WBSN são fortemente adotadas como ferramenta de 

GC nas organizações, o que pode ser corroborado por trabalhos como o de 

Erickson (2001), que demonstram através da utilização de um ambiente multi-

usuário, com funcionalidades que permitem a interação entre seus membros, 

viabilizando a comunicação entre um grupo de pessoas, formalizando o 

conhecimento tácito, transformando-o assim em conhecimento explícito, e 

deixando-o acessível para os demais usuários. 

Golberck (2005) define, ainda, características essenciais que devem 

compor uma WBSN: 

• ser totalmente acessível pela web através de um navegador (web 

browser) padrão, sem necessidade de ferramentas específicas; 

• permitir que usuários demonstrem seu nível de relacionamento 

com outros usuários; 
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• possibilitar a visualização e navegação entre tais 

relacionamentos. 

Os recursos existentes em uma WBSN - utilizados para realizar 

atividades de maneira colaborativa; a utilização de fóruns para efetuar a troca 

de opiniões sobre um determinado tema; e a elaboração de comunidades 

virtuais sobre um assunto incomum - podem ser utilizados como forma de 

converter o conhecimento tácito em conhecimento explícito, e, deste modo, 

pode ser produzido, compartilhado e disseminado. 

O Centro de Estudos Avançados de Recife (CESAR), organização 

inovadora, focada no desenvolvimento de diversas soluções tecnológicas, 

adota, desde o ano de 2006, a WBSN denominada Ambiente Multimídia para 

Integração de Grupos e Organizações Sociais (AMIGOS). Atualmente, este 

ambiente é utilizado por seus colaboradores espalhados entre todas filiais 

espalhadas pelo Brasil [Costa, 2008]. 

Pesquisas como a de Silva (2008c), objetivam encontrar melhorias que, 

de maneira complementar a um WBSN, possam se transformar em um 

Personal Learning Environment ou Ambiente Pessoal de Aprendizagem (APA), 

no qual cada usuário possa organizar seu próprio conteúdo de aprendizagem, 

permitindo, ainda, que sejam associados conteúdos e funcionalidades que 

possibilitem compartilhar e construir conhecimento de maneira colaborativa e 

co-produtiva. Para isso são utilizados processos de Social Matching ou 

Combinação Social, permitindo que um conjunto de usuários, com interesses 

comuns, possam compartilhar preferências entre si, facilitando a localização de 

perfis similares de usuários. 

 

2.6. Conclusões 

Indubitavelmente, a informação tornou-se uma riqueza fundamental no 

contexto organizacional. Seu armazenamento contribui com o seu core 

competence de maneira extremamente relevante, pois no decorrer da 

existência de uma organização, essas informações são, paulatinamente, 
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transformadas em memória organizacional, auxiliando seus colaboradores a 

adquirir conhecimentos sobre experiências anteriores, fortalecendo a tomada 

de decisão e o crescimento organizacional. 

Para tanto, convém acrescenta que conhecimentos armazenados em 

formatos multimídia podem guardar informações fundamentais, como vídeos e 

áudio-conferências, reuniões, palestras, entre outros. Todavia, estes formatos 

são, ainda, muito difíceis de ser recuperados, uma vez que necessitam de uma 

complexa manipulação de conteúdo. 

No entanto, para viabilizar a GCO, é preciso armazenar, formalizar e 

estruturar as informações contidas em tais conteúdos multimídias, tornando-os 

acessíveis a todos os colaboradores da organização, através de sistemas 

computacionais, para que, assim, seja possível expandir e adquirir novos 

conhecimentos. 
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___Capítulo___ 

3.  
Estado da Arte 

 

"A irritação é o meio de congelar os próprios interesses." 

Chico Xavier 

 

  presente estudo envolve diferentes áreas do  conhecimento, a 

despeito de: metadados, Gestão do Conhecimento, Automatic Speech 

Recognition (ASR), disseminação do conhecimento através de Técnicas de 

Recuperação de Informação, Sistemas de Recomendação, e ferramentas de 

extração de conteúdo multimídia. Diante da diversidade de áreas de 

conhecimento que fundamentam o estudo, foi necessário e importante levantar 

e relacionar os trabalhos mais relevantes nas respectivas áreas, de modo que 

estes serão descritos a seguir. 

 

3.1. Extração e Catalogação de Conteúdos Multimídia 

Nesta seção, destacam-se alguns projetos desenvolvidos com o intuito de 

viabilizar a recuperação de informações existentes em arquivos multimídia. 

Para tanto, apresentam-se duas vertentes de pesquisa na literatura atual, a 

primeira adota soluções manuais e a segunda, soluções automáticas. 

Entretanto, ambas buscam oferecer funcionalidades tais quais: extração de 

conteúdo, sincronização de texto com áudio, classificação de conteúdo através 

de metadados, importação de descrições de documentos relacionados, dentre 

outros recursos.  

Estas soluções são encontradas tanto em versões comerciais quanto em 

trabalhos acadêmicos, como no estudo de Tarouco (2005) que utiliza a vertente 
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manual. Alguns autores denominam esse tipo de solução de semi-automática, 

entretanto, normalmente, não são capazes de reconhecer automaticamente o 

que é transmitido verbalmente pelo locutor. 

Com o intuito de diminuir as dificuldades encontradas na catalogação e 

recuperação de conteúdos multimídia - detalhadas na Seção 1.1 -, e, também, 

como auxílio a o usuário durante a visualização e navegação entre vídeos, 

foram desenvolvidas na literatura algumas ferramentas, a despeito de:  

VideoStreamer and CollageSpace, Annotations in Video (AntV), Vannotator, 

Microsoft Research Annotation System (MRAS), Intelligent Video Annotation 

Server (iVAS). 

Estas ferramentas apresentam interfaces que viabilizam a descrição 

manual dos arquivos multimídia, conforme exposto em [Correia, 2006], através 

das quais é possível elaborar descrições de conteúdo, como uma relação 

abstrata e subjetiva de temas, ou palavras-chave relacionadas a um 

determinado arquivo multimídia. 

É importante lembrar, também, que a vertente manual torna-se pouco 

viável quando adotada em um contexto no qual exista a necessidade de 

transcrever uma grande quantidade de arquivos, e onde esse número pode 

aumentar constantemente. Assim, é necessário que exista uma grande equipe 

de funcionários bem treinados e disponíveis a ouvir e transcrever, literalmente, 

a locução para texto, o que pode acarretar em um indesejado custo de mão-de-

obra para a organização que utilizar esse tipo de recurso.  

Eis o porquê da importância do desenvolvimento de uma vertente 

automática de utilização deste recurso que, ainda aquém da demanda do 

mercado, promove grandes esforços através de pesquisas acadêmicas que 

objetivam diminuir as carências encontradas na resolução do problema, como, 

por exemplo, o desenvolvimento de ferramentas disponibilizadas pelo 

Massachusetts Institute of Technology (MIT)9 e Google Elections Video 

Search10. Além de outros projetos como o sistema de transcrição de notícias 

difundido em broadcast utilizado por organizações francesas, que busca formas 
                                                
9
 http://web.sls.csail.mit.edu/lectures/ 

10
 http://www.google.com/educators/videosearch.html 
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otimizar a qualidade de transcrição dos arquivos explorados, possuindo, para 

isso, dois componentes principais: o particionamento de áudio e o 

reconhecimento de palavras [Gauvain, 2002]. 

O particionamento de áudio é utilizado para dividir o stream - fluxo de 

áudio contínuo dentro do segmento homogêneo -, associando o grupo, gênero 

e largura de banda rotulada com cada segmento do áudio [Gauvain, 1998; 

2002]. Em se tratando do reconhecimento de palavras, são executadas etapas 

consecutivas através das quais o recurso de particionamento de áudio é 

utilizado como meio de decodificação dos passos do um modelo de linguagem 

(Language Model), na seqüência, a tarefa consiste em criar uma hipótese 

inicial, usada para adaptação do modelo acústico baseado em cluster. 

Posteriormente, é criado o gráfico de palavras, e, por fim, são utilizados 

Modelos de Linguagem para gerar as hipóteses finais e modelos acústicos. 

Segundo Barras (2002), o Instituto Nacional de Audiovisual (INA)11, 

localizado na França, desenvolve estudos que envolvem os níveis de 

anotações de documentos, tais quais: data, duração, tema, identificação do 

locutor. No mesmo, os trechos dos documentos que contém fala sobreposta, 

fala estrangeira, sons, ruídos ou condições acústicas desfavoráveis foram 

descartados. Essas transcrições são concomitantemente realizadas e 

sincronizadas, e, posteriormente, passarão por uma avaliação de conteúdo de 

transcrição. Em suma, o processo é manual e ocorre como forma de verificar 

os resultados da transcrição, e, assim, corrigir eventuais falhas de utilização da 

ferramenta Trascriber [Barras, 2001].  

Em um outro momento, pode-se constatar um aprimoramento de 

utilização da ferramenta apresentada anteriormente, ao passo que o projeto 

Virtual Adaptative Learning Architecture [VALA, 2004] visa uma catalogação 

automática de todo o conteúdo de arquivos de áudio e vídeo, e não mais um 

processo manual. Este projeto utiliza o software VIRAGE12 para análise, 

identificação e localização no tempo de palavras-chave no instante em que são 

pronunciadas. O resultado do projeto permite que, ao realizar uma consulta 

                                                
11 
 http://www.ina.fr/ 

12
 http://www.virage.com/home/index.en.html 
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através de uma ou mais palavras-chave, seja retomado um conjunto de 

ponteiros representando os caminhos que direcionam para vídeos 

armazenados no sistema, permitindo, também,  o acesso direto ao ponto no 

qual a palavra-chave foi encontrada no vídeo. 

Existe ainda o Sistema Automático de Catalogação de Conteúdo 

Audiovisual (SACCA) [Tarouco, 2005], desenvolvido na Universidade Federal 

do Rio Grande do Sul, cujo objetivo é catalogar e descrever arquivos 

multimídia, disponibilizados pelo programa da secretaria de educação à 

distância, denominado TV Escola13, implantado pelo Ministério da Educação 

(MEC)14. 

O sistema SACCA segue as descrições do padrão MPEG-7, escritas em 

XML e integradas a um repositório de conteúdos audiovisuais. O objetivo do 

mesmo não envolve apenas a localização ágil de conteúdos multimídia, mas, 

também, almeja a utilização como ferramenta de navegação multimídia. 

Todavia, o projeto visa a transcrição dos arquivos multimídia ainda de forma 

manual, possibilitando ao usuário assistir a um determinado vídeo e selecionar 

as palavras-chave associadas a cada cena. Segundo a autora, não existia, até 

o ano de 2005, nenhum software de reconhecimento automático de áudio 

apropriado para o português falado no Brasil. 

Para realização do projeto SACCA, foi utilizado o software IBM 

Annotation Tool, possibilitando assim, utilizar arquivos multimídia em formatos 

de compressão MPEG-1 ou MPEG-2, e descrevê-los criando uma descrição 

XML, no padrão de descrição MPEG-7. A visualização do vídeo utiliza em sua 

interface um applet15- aplicação desenvolvida na linguagem de programação 

JAVA16, uma linguagem de Programação Orientada a Objetos (POO) 

desenvolvida pela empresa Sun Microsystems, onde normalmente são 

acessíveis através de estações clientes. Tal applet, utiliza funcionalidades do 

Java Media Player, adaptado ao padrão MPEG-7. 

                                                
13
 http://www.mec.gov.br/seed/tvescola/ 

14 http://www.mec.gov.br 
15
 http://java.sun.com/applets/ 

16
 http://java.sun.com/ 
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 Dutra (2005) pressupõe futuras versões do projeto SACCA, onde se 

pretendem adotar o padrão MPEG-4 e a ferramenta Quicktime, desenvolvida 

pela empresa Apple17, devido ao seu auxílio significativo na construção do 

padrão MPEG-4. Destacando-se, ainda, a existência de um módulo do player 

implementado que se baseia na API Quicktime, possibilitando criar aplicações 

multimídia com recursos de fluxo (streaming) de áudio e vídeo introduzidas em 

applets através da utilização da linguagem de programação Java. Para efetuar 

testes neste novo módulo, o autor pretende utilizar o servidor de vídeo Darwin 

Streaming Server (DWS), uma versão de código aberto do Quicktime 

Streaming Server, bastante versátil, uma vez que pode ser utilizado em 

servidores diversos como Windows, Unix, e Linux. 

A International Business Machines (IBM)18 possui pesquisas voltadas à 

recuperação da informação multimídia em uma quantidade significativa de 

projetos, como o Unstructured Information Management Architecture (UIMA), 

ambiente voltado à pesquisa semântica que possibilita a integração com 

aplicações desenvolvidas em JAVA, permitindo, também, a análise dos 

formatos multimídia.  

No projeto Multimedia Analysis and Retrieval System (MARS) [Mehrotra, 

1997], são utilizados conceitos de Inteligência Artificial para inferir conceitos 

semânticos a partir de modelos pré-definidos. 

Em [Kosovic, 2002] são analisadas ferramentas de descrição e 

catalogação de conteúdo multimídia envolvendo ferramentas como: IBM 

Multimodal Annotation Tool19, Ricoh MovieTool20, ZGDV VIDETO21, EPFL 

Coala -LogCreator22, Wizard MAVIS23 e DSTC FilmEd. Sua análise levanta 

diversas características e comparações entre tais ferramentas, algumas 

relevantes características podem ser destacadas: 

                                                
17 http://www.apple.com/ 
18
 http://www.ibm.com/ 

19
 http://www.alphaworks.ibm.com/tech/videoannex 

20
 http://www.ricoh.co.jp/src/multimedia/MovieTool/ 

21 http://www.zgdv.de/zgdv/zgdv/departments/zr4/Produkte/videto 
22
 http://coala.epfl.ch/demos/demosFrameset.html 

23
 http://www.wizardis.com.au/general/products/mavis/index.html 
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• nenhuma das ferramentas é capaz de recuperar automaticamente 

informações do conteúdo multimídia com base em suas 

características; 

• nenhuma das ferramentas permite a anotação colaborativa de 

arquivos multimídia; 

• quanto a busca de arquivos multimídia, apenas o EPFL Coala - 

LogCreator, Wizard Mavis e DSTC FilmEd, oferecem esta 

funcionalidade. 

 

3.2. Sistemas de Recomendação de Conteúdos Multimídia 

Alguns trabalhos clássicos como [Shardanand e Maes, 1995] marcaram por 

inovar com contribuições fundamentais para a literatura, tendo seu foco está na 

recomendação personalizada de músicas. Para isso, os autores utilizaram 

quatro diferentes algoritmos de recomendação agregados a Filtragem 

Colaborativa (FC). Seus resultados foram obtidos através do sistema Ringo, 

contendo mais de 2000 usuários. O funcionamento desse sistema ocorre a 

partir do momento em que os usuários descrevem suas preferências, formando 

assim, o perfil de cada usuário, em seguida, este sistema correlaciona estes 

perfis a procura de usuários semelhantes ao usuário-alvo. 

O sistema Ringo realiza suas recomendação através da predição de 

uma música desconhecida do usuário-alvo, ou seja, uma estimativa do quanto 

o usuário pode desejar uma música ou artista que ainda não foi avaliado por 

ele. Essa predição ocorre através do cálculo da média ponderada de todas as 

classificações atribuídas a essa música pelos demais usuários que possuem 

perfil semelhante. Este trabalho trás consigo uma grande contribuição, pois 

seus resultados servem de base para diversos trabalhos posteriores. 

Outros sistemas como MovieLens24 e CollaboraTV [Nathan, 2008] são 

fruto de pesquisas desenvolvidas pelo grupo GroupLens Research25, da 

                                                
24 http://movielens.umn.edu/ 
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Universidade de Minnesota, no intuito de atuar no contexto de recomendação 

de vídeos através da interação entre o conteúdo e os usuários do sistema. 

Para isso, os autores adotam a FC como meio de implementar recomendações 

de conteúdos multimídia. 

Na pesquisa [Good et al, 1999] foi desenvolvido um sistema que utiliza a 

filtragem colaborativa, mais profundamente detalhada na Seção 4.2, para 

realizar recomendações de filmes para usuários. Neste sistema, faz-se 

necessário que o usuário realize algumas avaliações para que os filmes 

comecem a ser recomendados. Estas avaliações são representadas por 

critérios que variam entre “0” e “5” sobre filmes já assistidos, de modo que o 

sistema calcula perfis similares a fim de efetuar recomendações relevantes e 

condizentes com as necessidades do usuário, mostrando-o um prognóstico de 

qual nota, provavelmente, ele atribuirá a um filme recomendado. 

Pandora Media26, sistema de recomendação de músicas, vinculado ao 

projeto Music Genome Project®, não utiliza formas automatizadas de extração 

de dados, faz uso da descrição de 400 características, elaboradas 

manualmente, para realizar a recomendação através da Filtragem Baseada em 

análise de Conteúdo (FBC) [Pampalk, 2006], técnica detalhada mais adiante, 

na Seção 4.1. Suas descrições são catalogadas manualmente através de 50 

músicos experientes e treinados, responsáveis por analisar as músicas e colher 

suas características. Esses profissionais conseguem avaliar, em média, 15.000 

músicas por mês. Cada canção demora aproximadamente 25 minutos para que 

sejam anotadas suas características - melodia, harmonia, instrumentação, 

ritmo, voz e letras. A recomendação realizada neste sistema ocorre a partir da 

busca de pelo menos uma música ou cantor. Assim, o sistema torna-se capaz 

de buscar cantores e músicas similares às avaliações existentes no seu perfil, 

podendo ser positivas ou negativas. 

Já o sistema de recomendação de filmes denominado CinemaScreen 

[Salter, 2006], consiste em um agente inteligente responsável por realizar suas 

recomendações, aplicando uma combinação entre a Filtragem Colaborativa 

                                                                                                                                          
25
 http://www.grouplens.org/ 

26
 http://www.pandora.com 
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(FC) e a Filtragem Baseada em Conteúdo (FBC), esta última sendo 

responsável pela comparação das características do filme -  atores, diretores, e 

gênero dos filmes -, com outros filmes que possuam características 

semelhantes, presumindo, assim, que os usuários irão gostar de filmes com 

características semelhantes aos já assistidos anteriormente. Então, sua 

similaridade é fundamentada nas características dos filmes. 

Segundo Salter (2006), se utilizadas isoladamente, as duas técnicas, FC 

e FBC, apresentam algumas deficiências. Motivo pelo qual foram criados dois 

métodos responsáveis por combinar características positivas de ambas as 

técnicas. Um dos métodos é responsável por gerar duas recomendações, 

sendo uma de cada técnica, e a combinação dos seus resultados. O outro 

método compara a avaliação de cada filme do usuário, com o conteúdo dos 

filmes dos demais usuários, através da FC. 

Diante disso, o agente inteligente – software ou aplicação que realiza um 

determinado procedimento de maneira automática – utiliza uma técnica que 

reverte a colaboração através do conteúdo. Assim, executa uma filtragem de 

conteúdo baseado em um conjunto de resultados gerados através da FC, 

utilizando o algoritmo de Pearson para encontrar a correlação entre os filmes 

avaliados pelo usuário-alvo e os filmes avaliados pelos demais usuários. 

Outras pesquisas iniciadas em 1997 estavam voltadas para Topic 

Detection and Tracking (TDT), o que, segundo Dharanipragada (2002), pode 

ser definido como paradigma de avaliação que tem por objetivo a organização 

de eventos de notícias (broadcast news) compostos por conteúdos similares. 

Segundo Allan (2002), o objetivo do TDT é monitorar notícias on-line, 

agrupando-as por tópicos, a partir de um stream de notícias. Para isso, é 

utilizado um áudio transcrito para detectar notícias novas, ou seja, ainda não 

veiculadas anteriormente, e aquelas que estão associadas a algum tópico já 

existente, que serão agrupadas ao mesmo, fenômeno também chamado de 

clusterização de tópicos por alguns autores. 

As pesquisas sobre TDT partem da iniciativa de doze instituições de 

pesquisa no âmbito industrial e acadêmico impulsionadas pelo patrocínio da 
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U.S Government’s Defence Advanced Research Projects Agency (DARPA), 

nas quais cada instituição busca a forma e as técnicas mais eficientes para 

realizar o monitoramento e a detecção dos tópicos de notícias. Sua realização 

envolve cinco atividades: segmentação, detecção da primeira notícia, 

monitoramento de tópico, detecção de tópico e detecção de link: 

• Segmentação - recebe como entrada um stream de notícias, 

podendo ser uma fonte de áudio ou texto transcrito. Para realizar 

essa transcrição foi formada uma parceria com a Dragom 

Systems27, que concordou em fornecer transcrições geradas 

automaticamente por cerca de 1000 horas de gravações 

Broadcast News, com palavras e marcações de seus respectivos 

tempos, como um serviço para a comunidade de investigação 

[Gillick, 1998]. A segmentação tem por objetivo detectar as 

fronteiras entre as narrações contidas nesse stream, o que pode 

ser feito de diferentes formas, como, por exemplo, procurando por 

mudanças no vocabulário, pausas, palavras, frases ou qualquer 

outra informação detectada próximo à fronteira entre duas 

histórias. 

• Detecção da primeira notícia - visa encontrar notícias que não 

foram discutidas anteriormente, ou seja, uma notícia inédita. Uma 

forma de resolver esse problema é comparar uma notícia de 

entrada com todas as outras já identificadas, podendo ser feita ao 

se extrair os termos da nova notícia para montar um modelo 

Espaço Vetorial, detalhado na Seção 4.1 mais adiante, muito 

utilizado em técnicas de RI como a FBC [Eichmann, 2002]. 

• Monitoramento de tópico - uma notícia-alvo é composta por um 

tópico inicial juntamente com um conjunto de sub-tópicos que 

discutem sobre o mesmo. Esse conjunto, quando se refere à 

tarefa Topic Tracking, é denominado de conjunto de treinamento. 

O objetivo desta tarefa é justamente utilizar esse conjunto de 

                                                
27
 http://www.nuance.com/ 
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treinamento para conseguir agrupar histórias que ainda não foram 

associadas a tópicos. Esta tarefa utiliza o conjunto de treinamento 

para habilitar o sistema, com o intuito de classificar corretamente 

a notícia alvo. 

• Detecção de tópico - tem por objetivo detectar assuntos que são 

considerados novos ainda não discutidos, dado um stream de 

notícias como entrada, além de detectar aqueles que discutem o 

mesmo tópico. Essa tarefa é análoga ao problema de detecção de 

cluster, onde novos clusters podem ser formados a partir de um 

novo tópico. 

• Detecção de Link - Essa tarefa pode ser considerada a base para 

realização da tarefa de monitoramento e detecção de tópicos. 

Segundo Allan (2002), dado um sistema de detecção de link 

eficiente, as tarefas de monitoramento e detecção também serão 

eficientes. Sua finalidade é detectar se duas histórias discutem 

sobre um mesmo tópico. 

Deste modo, durante a realização do TDT é analisado todo o conteúdo 

das transcrições disponibilizadas pela Dragon System, e, assim, verifica-se se 

o assunto é novo, ou se já foi veiculado anteriormente. Caso inédito, será 

criado um novo tópico, caso já exista algum assunto relacionado, será 

realizada uma associação entre eles. 

 

3.3. Conclusões 

Em suma, os trabalhos mapeados na literatura evidenciam que, apesar do 

significativo avanço das pesquisas voltadas para a recomendação de 

conteúdos multimídia, esta área ainda apresentam-se com carências 

significativas e as principais soluções encontradas até o momento. 

É evidente que elaborar um eficiente sistema de recomendação de 

conteúdos multimídia é, ainda, um grande desafio, pois, diante das 
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características e dificuldades existentes na recuperação desse tipo de 

conteúdo, é preciso que em seu desenvolvimento sejam supridos os critérios 

fundamentais para se implementar cada uma das técnicas levantadas na 

literatura, para que, assim, seja possível realizar a recomendação de tais 

conteúdos. 

Associar os resultados obtidos através das ferramentas de extração ou 

catalogação de conteúdos multimídia, com técnicas de filtragem e 

recomendação de conteúdo, viabiliza o desenvolvimento de um sistema de 

recomendação de tais conteúdos, levando em consideração diversas variáveis 

que podem agregar um significativo valor ao resultado de suas recomendação. 
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______Capítulo______ 

4.   

Técnicas de 

Recomendação e 

Conteúdos Multimídia 

 

"A língua revela o conteúdo do coração." 

Chico Xavier 

 

s recomendações estão presentes no cotidiano de todos os membros 

que compõem uma sociedade. Diariamente, estes se deparam com 

recomendações informais para otimizar o tempo dedicado a uma determinada 

tarefa, como, por exemplo, a procura de um funcionário com habilidades 

específicas, um bom livro ou filme. 

Muitas organizações adotam algum tipo de sistema de recomendação 

para auxiliar no processo de disseminação do conhecimento, tendo em vista a 

grande e crescente quantidade de informações disponíveis e a importância de 

manter os colaboradores conscientes sobre o andamento dos processos 

corporativos. Segundo os trabalhos [Nonaka e Takeuchi, 1995] e [Duffy, 2000], 

a propagação do conhecimento entre os colaboradores de uma organização é 

fundamental para que ocorra o crescimento organizacional. É possível 

ultrapassar os obstáculos encontrados nas organizações, fortalecendo a 

comunicação e compartilhando o conhecimento que muitas vezes ficam 

isolados em setores. 

A disseminação do conhecimento situa-se entre as vertentes do escopo 

da GC. Seu objetivo maior de uma organização está no compartilhamento e 

transmissão de informações para todos os seus colaboradores, visando 

diminuir as barreiras de acesso às informações e possibilitando o crescimento 
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organizacional [Nonaka e Takeuchi, 1995]. Segundo o autor, empresas bem 

sucedidas são aquelas capazes de criar constantemente novos conhecimentos 

e divulgá-los rapidamente para todos os membros da organização. 

Bose afirma que a necessidade da disseminação do conhecimento é 

reforçada pela definição de um processo cíclico de gerenciamento do 

conhecimento, composto por: criar, capturar, refinar, armazenar, gerenciar e 

disseminar o conhecimento [Bose, 2004]. A disseminação do conhecimento 

visa permitir que este esteja acessível por qualquer membro de uma 

organização, conforme publicado em trabalhos anteriores [Silva, 2008b] e 

[Silva, 2008a]. 

A disseminação do conhecimento em uma organização pode ocorrer por 

diversos meios, como: mural, revista interna, reuniões formais e informais, 

manuais normativos, entre outros. Contudo, é crescente o uso de recursos 

tecnológicos para viabilizar e incentivar a disseminação do conhecimento, 

conforme mencionado na Seção 2.5. Para auxiliar nesse objetivo, existem 

diversos recursos baseados em sistemas computacionais de recomendação de 

conteúdo que podem atuar tanto através da intervenção de um usuário, 

solicitando ou recomendando manualmente uma determinada informação, 

como também, através da utilização de sistemas automáticos de 

recomendação [Terveen, 2001]. 

Os sistemas de recomendação automáticos utilizam técnicas que são 

capazes de encontrar interesses específicos a cada usuário ou a um conjunto 

de usuários. Neste último caso, podem ser utilizadas medidas de 

direcionamento de recomendações baseados em broadcast, ou seja, 

recomendações distribuídas para todos os membros de um grupo de usuários. 

 As recomendações personalizadas normalmente são baseadas na 

identificação de cada usuário. Algumas técnicas, por sua vez, adotam a 

construção de um perfil onde são armazenadas as características pessoais de 

cada membro cadastrado no sistema. A principal característica para o sucesso 

de um sistema de recomendação personalizada, é a apresentação de um 

ranking de documentos relevantes para o usuário-alvo [Herlocker, 2000]. 
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Nas propostas dos trabalhos de Terveen (2001) e de Herlocker (2000), 

os usuários interagem com o sistema de recomendação de maneira 

transparente, ou seja, não necessariamente conhecem sua existência ou 

funcionamento, o sistema é o único responsável pela captura das informações 

relevantes a cada usuário. Assim, este, não necessita conhecer os processos 

responsáveis pela captura de informações fundamentais para seu 

funcionamento. Deste modo, existem várias técnicas que podem ser adotadas 

para viabilizar o funcionamento de um sistema de recomendação, como: 

Filtragem Baseada em Conteúdo (FBC) e Filtragem Colaborativa (FC), 

ilustradas de maneira simples abaixo. A Figura 4.1 descreve o funcionamento 

básico de um sistema de recomendação baseado em algumas características 

apresentadas em [Terveen, 2001] e [Herlocker, 2000]. 

 

Figura 4.1: Modelo Genérico de um Sistema de Recomendação. 

A FBC, ilustradas na Figura 4.1, utiliza apenas o perfil do próprio usuário 

associado a todos os documentos existentes na base de dados, ignorando a 

existência dos demais usuários do sistema. Já a FC, se baseia na comparação 

entre o perfil do usuário alvo com os perfis dos demais usuários, ignorando o 

conteúdo dos documentos existentes na base de dados. 

Existe ainda uma terceira técnica, chamada Híbrida. Sua implementação 

adota duas técnicas de recomendação de maneira conjunta. Esta junção pode 

ser realizada de diferentes maneiras. Os principais conceitos e características 

referentes a tais técnicas serão detalhados nas próximas seções. 
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4.1. Filtragem Baseada em Análise de Conteúdo 

A FBC parte do princípio que, caso um usuário tenha gostado do conteúdo de 

um determinado documento no passado, provavelmente irá gostar novamente 

de um documento similar. Uma aplicação que adote essa filtragem, deve ser 

capaz de elaborar o perfil do usuário-alvo contendo suas preferências 

individuais com base na descrição textual dos documentos classificados como 

relevantes, com base nisso, realizar uma comparação entre os demais 

documentos existentes que poderão ser recomendados. 

As preferências do usuário-alvo podem ser obtidas por meio de 

informações transmitidas pelo próprio usuário de maneira direta, como uma 

enquete, na qual seja questionado se um determinado documento foi ou não 

relevante para ele.  

Baeza-Yates (1999) relata que os modelos clássicos de recuperação da 

informação consideram que cada documento é descrito por um conjunto de 

termos chamado de “Índice de Termos”. Estes são encontrados através de um 

processo de indexação, responsável por classificar informações textuais de um 

determinado documento. Os índices dos termos podem representar palavras 

ou frases responsáveis por ajudar a descrever o tema principal de um 

documento. As informações são, então, organizadas, classificadas e vinculadas 

aos seus documentos, possibilitando sua recuperação. O autor ressalta ainda a 

existência de três modelos clássicos utilizados no processo de Recuperação da 

Informação (RI), são eles: Booleano, Probabilístico e o Vetorial. Tais modelos 

definem diferentes formas de realizar a recuperação de documentos relevantes 

a uma determinada requisição (query). Os modelos Booleano e Probabilístico, 

contudo, não fazem parte do escopo desta pesquisa. A seguir, são relatadas 

breves descrições para esses modelos baseadas nos conceitos encontrados 

em [Baeza-Yates, 1999]. 

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

Booleana. Cada documento é representado por um vetor de termos, no 

momento da comparação entre dois vetores, seus termos apenas podem 
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assumir dois valores, “1” ou “0”, representando respectivamente sua presença  

ou ausência. Sendo assim, sua existência no vetor é determinada através de 

pesos binários “0” ou “1”. Neste modelo a recuperação de documentos ocorre 

através de termos que satisfazem uma expressão lógica determinada em uma 

query. Esta query é formada através de uma expressão Booleana que podem 

conter os seguintes conectivos lógicos: and, not e or. 

No modelo Probabilístico são atribuídos pesos binários que demonstram 

a existência ou inexistência de termos em um documento. Um vetor resultante 

baseado na probabilidade de um documento ser relevante para uma 

determinada query é gerado. Esta relevância é calculada com base no 

Probability Ranking Principle, ou princípio probabilístico de ordenação, que 

parte da premissa que é possível encontrar sua relevância independente de 

outros documentos.  

O modelo Vetorial, também conhecido como modelo Espaço Vetorial, é 

o modelo mais comumente encontrado na literatura com resultados 

satisfatórios, e por isso, adotado nesta pesquisa. Ele se caracteriza por ser um 

modelo algébrico, onde cada documento está representado por um vetor 

composto por uma lista de termos associados ao seu peso não-binário, como 

números reais, diferentemente do modelo Booleano e Probabilístico que 

adotam pesos binários.  

Os pesos dos termos utilizados no modelo Vetorial são responsáveis por 

classificar os valores de cada termo dentro de um conjunto de termos contidos 

em um documento, viabilizando o cálculo do grau de similaridade entre o 

documento armazenado no sistema e uma determinada query. Após a 

classificação dos pesos ser feita, o resultado é um ranking com os documentos 

mais similares [Baeza-Yates, 1999] e [Herlocker, 2000]. 

Os termos contidos em um documento podem passar por um processo 

de seleção e filtragem de seu conteúdo, normalmente utilizados no contexto de 

RI. Esse processo é realizado geralmente por meio de Processamento de 

Linguagem Natural (PLN), profundamente estudado como uma sub-área da 

Inteligência Artificial (IA). 
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O processo de filtragem de conteúdo tem o intuito de otimizar o 

resultado da recuperação de documentos similares. Para isso, podem ser 

utilizadas técnicas como Stemming ou Stopwords, largamente implementadas 

e citadas na literatura [Baeza-Yates, 1999]. Segundo o autor, tais técnicas 

atuam no pré-processamento de um texto, sendo responsáveis por analisar o 

conteúdo de um documento e, sobre ele, preparar o texto, excluindo seus 

termos irrelevantes. 

A técnica Stemming atua na diminuição de variações de um termo, 

sendo responsável por reduzir uma palavra encontrada no texto ao seu radical. 

Essa técnica caracteriza-se por unificar termos que possuem um significado 

similar, comumente são eliminados seus sufixos, conforme mostrado na Tabela 

4.1. 

 
Tabela 4.1: Resultado da Utilização de Stemming. 

Termo Stemming 

1) Learn 1) Learn 

2) Learned 2) Learn 

3) Learning 3) Learn 
 

A aplicação de Stemming elimina sufixos como "ed" e "ing", pois no 

idioma Inglês tais sufixos indicam, respectivamente, particípio e gerúndio de um 

mesmo termo. Essas variações dificultam as comparações entre termos que 

possuem alguma similaridade semântica. Para diminuir essa dificuldade, 

muitas vezes é utilizada esta técnica para eliminar os sufixos indesejados. 

A técnica Stopwords é responsável por remover conteúdos textuais não 

relevantes, como: artigos, preposições e conjunções. Como pode ser 

observado na Tabela 4.2. 
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Tabela 4.2: Exemplo da Utilização de Stopwords. 

Stopwords 

1) Daniel 

2) Steinberg 

3) interviewed 

4) emerging 

5) telephony 

6) conference 

7) latest 

8) distributing 

9) future 

Daniel Steinberg 

interviewed me after the 

emerging telephony 

conference for his latest 

distributing the future 

podcast. 

10) podcast 

Após a aplicação desta técnica, são excluídos os termos não relevantes 

e mantidos apenas os prováveis termos relevantes, que normalmente são 

caracterizados por serem substantivos ou alguns verbos, pois os substantivos 

possuem um significado, independente de outra palavra.  

Os adjetivos e conectivos, são menos usados como termos relevantes, 

pois sua utilização é dependente de outras palavras para completar seu 

significado. Porém, segundo Baeza-Yates (1999), é possível utilizá-los em 

casos específicos, para construir uma coleção de termos relevantes. 

Deste modo, a aplicação de stopwords possibilita a redução do tamanho 

da estrutura de indexação em torno de 40%, proporcionando a redução do 

recall, que será mais detalhado na Seção 4.4. 

Após aplicadas as técnicas de filtragem de conteúdo, é possível 

mensurar o peso de cada termo, através da freqüência da sua ocorrência 

dentro de um mesmo documento, chamado de fator Term Frequency (TF) 

[Baeza-Yates, 1999]. A formalização do cálculo TF é demonstrada na equação 

(1). 

freq

freq
tf

max
=  

(1) 
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Para realizar o cálculo de “tf” exibido na equação acima, temos a 

variável "freq", que representa a freqüência de um termo específico em um 

documento; e a "max freq", que representa a maior quantidade de vezes que 

um termo aparece no texto do documento, ou seja, número de ocorrências do 

termo mais freqüente. Tais valores são obtidos baseados em todos os termos 

relevantes de um documento. 

É possível também encontrar o inverso do peso do termo através do 

fator Inverce Document Frequency (IDF), calculando o inverso da freqüência da 

ocorrência do termo, também chamado de dissimilaridade de um termo, em 

relação a um conjunto de documentos. O IDF é calculado devido aos termos 

comuns que ocorrem em uma grande quantidade de documentos, pois estes 

termos não são úteis o suficiente para auxiliar na diferenciação de um 

documento relevante de outro não relevante [Baeza-Yates, 1999].  

O cálculo do fator IDF, considera a quantidade total de documentos "N" 

existentes na base, e a quantidade de documentos "n" que ocorrem no 

determinado termo, conforme formalizado na equação (2). 

n

�
idf log=  

(2) 

O que motiva a utilização do fator IDF é que, no momento de se calcular 

um termo comum, ou seja, aquele que aparece em diversos documentos, seus 

pesos são diminuídos no cálculo de diferenciação entre um documento 

relevante e outro não relevante. 

Assim, é possível calcular uma relação do Term-Frequency - Inverse 

Document Frequency (TF-IDF), que pode ser determinado através da 

multiplicação da freqüência do termo pela sua freqüência inversa. O que pode 

ser formalmente definida pela equação (3). 

idftfw .=  

(3) 

Após o cálculo dos pesos dos termos de um documento, é possível 

calcular a similaridade entre dois documentos de diversas maneiras, porém, a 
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forma mais utilizada é através da fórmula do co-seno [Baeza-Yates, 1999].  

Esta fórmula compara a similaridade entre dois documentos representados por 

dois vetores n-dimensionais, onde n representa a quantidade de dimensões 

que o vetor possui. Cada vetor é composto pelos pesos dos termos existentes 

em cada documento. Tais pesos já devem estar calculados, conforme 

explicado anteriormente, para isso, pode ser utilizado o cálculo do TF-IDF. A 

fórmula do co-seno pode ser formalizada pela equação (4). 

∑∑

∑
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(4) 

Para realizar o cálculo da similaridade através da fórmula do co-seno, 

mostrada na equação acima, é calculado o produto escalar, formado pela soma 

da multiplicação de todos os n  pesos jiw ,  e qiw ,  referentes aos termos contidos 

nos vetores jd e q . Dividido pelo módulo dos vetores jd e q , ou seja, a soma 

do quadrado dos n  pesos existentes nos vetores. 

Este cálculo utiliza dois vetores de termos e seus respectivos pesos, 

resultando no valor do co-seno de um ângulo formado pela direção destes dois 

vetores, determinando o grau de similaridade entre os dois vetores de termos. 

O resultado do cálculo do co-seno de um ângulo retorna valores reais 

entre “0” e “1”. Quanto mais próximo de “1”, mais similares serão os vetores, 

isso não quer dizer que sejam idênticos. Assim, quanto menor for o ângulo, seu 

co-seno estará mais próximo de “1”, portanto, haverá maior similaridade entre o 

vetor jd  em relação ao vetor q . 

A Figura 4.2 demonstra as etapas que compõe o processo utilizado para 

calcular a similaridade entre dois documentos, envolvendo desde a extração de 

termos de um documento até a análise de similaridade através do cálculo do 

co-seno entre dois vetores. 
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Figura 4.2: Processos Existentes no Cálculo da Similaridade utilizando co-seno. 

Na Figura 4.2, primeiramente é aplicada a técnica stopwords, com o 

intuito de retirar palavras irrelevantes do conteúdo do documento, como 

explicado anteriormente, são excluídos os sufixos, reduzindo as palavras ao 

seu radical. Logo após, são calculados os pesos dos termos através do cálculo 

TF-IDF, gerando assim dois vetores jd e q , contendo os termos de seus 

documentos respectivamente associados aos seus pesos, representando 

assim seus documentos. 

Após a criação dos vetores jd e q , temos um exemplo da representação 

gráfica destes vetores, onde jd  é o vetor que contém os termos de um 
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documento avaliado pelo usuário-alvo, e o vetor q  contém os termos de um 

segundo documento existente no sistema. O vetor jd  contém três termos: 

“mundial”, “econômica” e “crise”, cada termo possui um determinado peso que 

são respectivamente: 0,3, 0,3 e 0,4. Tais pesos são utilizados para formar as 

coordenadas de seu vetor, formando assim a direção de um vetor dentro de um 

espaço tridimensional. Com base nisso, é encontrada a similaridade entre dois 

documentos através do cálculo do co-seno de um ângulo formado por esses 

dois vetores jd e q . 

A utilização da filtragem baseada em conteúdo, semelhante a outras 

técnicas de filtragem, apresentam pontos fortes e pontos fracos, [Adomavicius 

e Tuzhilin, 2005] e [Burke, 2002]. A seguir estão destacados seus principais 

pontos fortes: 

• não possui problemas com o primeiro avaliador, pois o sistema é 

capaz de realizar recomendações através da análise do perfil do 

usuário-alvo; 

• todos os documentos existentes no sistema podem ser 

recomendados, pois, no processo de similaridade entre 

documentos, a FBC compara todos os documentos existentes 

com o perfil do usuário-alvo; 

• a precisão da recomendação é independente da quantidade de 

usuários, pois o perfil do usuário-alvo é comparado com os 

termos relevantes encontrados em cada documento existente na 

base do sistema, sendo, deste modo, indiferente a quantidade de 

usuários do sistema; 

• possibilidade de retornar resultados relevantes para usuários 

incomuns, conhecidos como “ovelha negra”, ou seja, aqueles que 

possuem preferências diferenciadas dos demais usuários também 

poderão ser alvo de recomendações relevantes. 

Principais pontos fracos encontrados na utilização da FBC: 
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• ignoram a relevância do autor e a qualidade do texto, pois esta 

filtragem considera palavras isoladas e não o contexto; 

• sua análise de conteúdo é limitada ao conteúdo textual 

responsável por descrever o documento. Dificultando assim, a 

recomendação de conteúdos multimídia como vídeo e áudio; 

• sua recomendação é limitada aos itens semelhantes àqueles já 

consumidos pelo usuário-alvo. Isso ocorre devido ao fato desse 

tipo de filtragem se basear nos itens já avaliados como relevante, 

assim, é possível que exista um conteúdo desconhecido do 

usuário que seja de seu interesse, deste modo, essa técnica não 

é capaz de inovar quanto ao conteúdo recomendado, pois não é 

possível a recomendação de um item não semelhante a aqueles 

já consumidos. Este problema é conhecido como super 

especialização; 

• a análise de similaridade diferencia palavras sinônimas, como 

“casa” e “residência”, pois verificam se a comparação entre estas 

strings é idêntica, assim, palavras sinônimas não são computadas 

no momento cálculo do peso dos termos. 

Deste modo, antes de escolher a técnica de filtragem de conteúdo, é 

preciso comparar seus pontos fortes e pontos fracos, para que assim, seja 

escolhida a técnica mais adequada a cada contexto. 

 

4.2. Filtragem Colaborativa 

A Filtragem Colaborativa (FC), também conhecida como Filtragem Social, 

começou a ser fortemente pesquisada em [Goldberg et al, 1992]. Seu foco é 

voltado para a realização de recomendações, tendo como base apenas a 

preferência do usuário-alvo co-relacionada com as preferências dos demais 

usuários do sistema de recomendação. 
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As informações necessárias para que sejam realizadas as 

recomendações na FC, são adquiridas através da análise entre os perfis dos 

usuários. Portanto, esta técnica pode ser utilizada como uma forma de 

recomendação de itens não textuais, como áudio e vídeo, que, segundo 

Adomavicius (2005), são conteúdos difíceis de serem recomendados, 

principalmente pelo fato das informações existentes em seu conteúdo não 

serem facilmente acessíveis. 

A implementação da FC pode utilizar tanto algoritmos baseados em 

modelo, quanto algoritmos baseados em memória. Os algoritmos baseados em 

modelo necessitam essencialmente da construção prévia de um modelo a ser 

utilizado. Esse modelo é formado através de um processo de agrupamento das 

preferências do usuário, para isso é necessário certo esforço computacional, 

normalmente é agendado para ser gerado em background, resultando em um 

modelo condensado. Esse agrupamento precisar ser reprocessado no 

momento em que são geradas novas avaliações, acarretando assim em um 

custo computacional elevado, por isso, os algoritmos baseados em modelo não 

fazem parte do escopo desta pesquisa. 

Por outro lado, existem algoritmos baseados em memória, que utilizam a 

base de dados dos usuários para calcular a predição do item a ser 

recomendado, e realizar a recomendação baseada na analise da similaridade 

entre usuários. O método mais utilizado pelos algoritmos baseados em 

memória é chamado K Nearest Neighbors (KNN), ou, conjunto de vizinhos mais 

próximos [Burke, 2002], [Herlocker, 2000] e [Sarwar, 2001]. Segundo Sarwar 

(2001), dentre os vários métodos utilizados na implementação da FC, os que 

mais ressaltam são baseados em KNN, quer utiliza o desenvolvimento de uma 

vizinhança que tenha um perfil similar ao usuário-alvo. 

O método KNN parte do princípio que as recomendações mais eficientes 

podem ser geradas a partir de outras pessoas que tenham preferências 

similares as do usuário-alvo. Para isso, é necessário calcular o grau de 

similaridade entre o usuário-alvo e os demais usuários, e ainda, verificar o grau 

de influência de cada usuário sobre o documento que será recomendado. E 
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assim recomendar itens que os vizinhos mais próximos avaliaram como mais 

relevantes, desde que o usuário-alvo não tenha consumido esse item. 

Para viabilizar o processo de recomendação através do método KNN, é 

preciso primeiramente montar o perfil dos usuários, permitindo que 

demonstrem seu grau de interesse pelos itens disponibilizados no sistema. O 

sistema deve ser capaz de armazenar tais avaliações, e as vincular ao 

documento referente. Essas avaliações podem ser tanto positivas quanto 

negativas. Normalmente são notas dadas aos itens, que podem variar entre “1” 

e “5”, representando respectivamente documentos não relevantes até 

documentos com a máxima relevância. Muitos sistemas adotam em sua 

implementação, que apenas as notas “3”, “4” e “5”, são, proporcionalmente, 

consideradas positivas, sendo as notas 1 e 2, documentos irrelevantes, 

conforme adotado em [Carneiro, 2008] e [Good et al, 1999]. 

O perfil do usuário-alvo é montado a partir das avaliações dos seus 

documentos consumidos, após isso, é realizada a correlação entre o perfil do 

usuário-alvo os perfis dos demais usuários. Desta forma, são comparados os 

documentos avaliados pelo par, usuário-alvo e usuário n, para mensurar os 

perfis mais próximos, para isso, são analisadas as avaliações dos arquivos 

desconhecidos pelo usuário-alvo, gerando o valor da predição dos arquivos 

desconhecidos. Assim, o sistema forma sua vizinhança, e gera a 

recomendação dos documentos com base no cálculo da sua predição. 

A criação da vizinhança do usuário-alvo é feita através da correlação das 

avaliações existentes no perfil do usuário-alvo, com os perfis dos demais 

usuários, ou seja, uma matriz composta por um conjunto k de usuários com 

perfis similares ao usuário-alvo, contendo suas respectivas avaliações, como 

mostrado na Tabela 4.3 abaixo: 

Tabela 4.3: Matriz Montada através da Técnica KNN. 

 

 

 

  Documento 1 Documento 2 Documento 3 Documento 4 

Simone 1 5 4 ? 

Regina 2 5  5 

Júnior  2 2 1 
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A tabela acima demonstra uma matriz de comparação entre um conjunto 

de vizinhos do usuário-alvo “Simone”. O sistema deve ser capaz de co-

relacionar seu perfil com os demais usuários, podendo assim, recomendar ou 

não o “Documento 4” para o usuário-alvo, dependendo do grau de similaridade 

entre seus vizinhos: “Regina” e “Júnior”. 

Para isso, o sistema deve realizar a análise das avaliações sobre os 

demais documentos (1, 2 e 3), e assim diagnosticar o grau de similaridade de 

cada um de seus vizinhos. As avaliações dos demais usuários não precisam, 

necessariamente, ser idênticas as que o usuário-alvo avaliou, porém, quanto 

mais próximas são as notas, maior será o peso durante o processo de análise 

de similaridade.  

Desse modo, ao analisar a Tabela 4.3, é possível perceber que entre os 

usuários vizinhos, a usuária “Regina” um perfil mais similar ao perfil do usuário-

alvo “Simone”, quando comparadas com as avaliações do usuário “Júnior”. 

Desta forma, o “Documento 4” deve ser recomendado ao usuário-alvo, tendo 

em vista que seu vizinho mais próximo “Regina” avaliou positivamente este 

documento.  

Diante da mesma tabela, fica claro que não é preciso que todos os 

documentos avaliados pelo usuário-alvo sejam avaliados também pelos demais 

usuários, no entanto, quanto maior for a quantidade de documentos 

comparados, maior será a possibilidade de realizar recomendações precisas. 

Podemos notar ainda que, na avaliação dos demais documentos 

registrados no perfil do usuário “Júnior”, é constatado alto grau de 

dissimilaridade com o usuário-alvo, por isso, sua avaliação negativa do 

“documento 4” não teve maior peso que a avaliação positiva dada pela usuária 

“Regina”. 

A análise de similaridade pode ser usada tanto para classificar um 

conjunto k de vizinhos, quanto para avaliar a influência de cada usuário na 

predição de um determinado documento, ou seja, o cálculo de uma estimativa, 

revelando o quanto que um documento poderá ser relevante para o usuário-

alvo. Para realizar essa análise de similaridade, a técnica mais utilizada é a 
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correlação de Pearson, que segundo Herlocker (2000), apresenta os melhores 

resultados quando adotada em um sistema de FC. O cálculo utilizado para 

realizar a correlação de Pearson está representada na equação (5) a seguir: 
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Nesta equação, “Wa,u” resulta o grau de similaridade entre dois usuários, 

esta similaridade é encontrada através do cálculo de suas correlações, como 

por exemplo, um usuário-alvo “a” e um determinado usuário “u” cadastrados no 

sistema e suas respectivas avaliações. Onde em “ra,i” é encontrada a avaliação 

do documento “i” pelo usuário-alvo “a”. Já, “ra” representa a média dos 

resultados das avaliações efetuadas pelo usuário-alvo “a”. A expressão “ru,i” 

representa o conjunto de avaliações efetuadas por seu usuário vizinho “u”. 

Assim que calculada a similaridade entre os usuários é gerada a 

vizinhança. Após esse processo, é preciso realizar a combinação de avaliações 

entre as notas dos vizinhos e as notas do usuário-alvo, gerando assim a 

predição do ponto de vista do usuário-alvo, sobre a nota referente ao 

documento que possivelmente será recomendado a ele.  

A combinação entre as avaliações pode ser realizada simplesmente 

através do cálculo da média das avaliações feitas pelos vizinhos mais 

próximos, no entanto, segundo Herlocker (2000), é possível também realizar 

outros cálculos para isso, conforme mostrado na equação (6). 
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O cálculo da equação acima resulta na média ponderada das avaliações 

dos documentos “i”, realizadas pelos n vizinhos “u” com maior grau de 

correlação, ou seja, mais similares ao usuário-alvo “a”. Onde “Wa,u” é o peso da 
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similaridade entre um determinado usuário “u”, conforme definido pela 

correlação de Pearson, detalhado anteriormente na equação (5). 

Desta forma, é estimada uma predição sobre qual nota o usuário-alvo 

daria caso o documento fosse recomendado a ele. Permitindo assim, que o 

sistema de recomendação efetue a recomendação do documento caso a 

predição seja positiva, ou então, o documento pode ser ignorado caso a 

predição não atinja um valor relevante o suficiente. 

Da mesma forma que a FBC, a FC também apresenta algumas 

vantagens e desvantagens, segundo os trabalhos [Sarwar, 2001], [Miller, 2004], 

[Burke, 2002] e [Adomavicius e Tuzhilin, 2005]. Dentre seus pontos fortes, 

podem ser destacados: 

• indiferença do sistema quanto ao conteúdo do documento que 

será recomendado, assim, não é necessário ter conhecimento 

sobre os atributos que o compõe; 

• possibilidade de gerar recomendações de documentos relevantes 

para o usuário-alvo, mesmo que este ainda não tenha consumido 

um documento similar. Assim, este sistema permite inovar, 

recomendando documentos não relacionados a aqueles já 

avaliados e, ainda assim, relevantes; 

• a recomendação pode envolver características como: reputação e 

qualidade do documento, do ponto de vista de um outro usuário, 

ou seja, utilizando capacidades humanas para avaliar a qualidade 

do documento. 

No entanto, é possível encontrar também alguns pontos fracos na FC, 

dentre eles pode-se destacar: 

• custo de processamento - no momento de calcular os vizinhos 

mais próximos do usuário-alvo. Sobre uma grande quantidade de 

usuários é necessário um alto poder de processamento; 
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• documento novo - não é possível recomendar um documento 

novo, até que algum usuário o avalie, permitindo assim, que este 

documento seja incluído na matriz de similaridade; 

• usuários novos - não é possível realizar recomendações para um 

usuário que não possui avaliações, pelo fato de não existir dados 

para montar a matriz de similaridade entre este usuário e seus 

vizinhos; 

• usuário “ovelha negra” - nome dado ao usuário-alvo que possui 

preferências peculiares, inviabilizando que ocorram 

recomendações relevantes; 

• dispersão de dados - ocorre em ambientes que possuem grande 

quantidade de itens, como sites de e-commerce, necessitando 

assim, que um usuário avalie uma grande quantidade de itens 

para adquirir vizinhos realmente similares. 

• mudança de interesse - é comum que com o passar do tempo um 

usuário mude seu interesse sobre um determinado assunto. Isso 

pode ocorrer por diversos fatores, como por exemplo, caso ele 

seja alocado em uma função diferente da qual ele atua 

profissionalmente. 

No entanto, a qualidade da recomendação está diretamente ligada à 

seriedade utilizada pelos usuários no momento das avaliações dos itens 

[Burke, 2002], o que pode ser uma vantagem caso os usuários os avaliem de 

um modo fiel ao seu ponto de vista. Porém, caso os usuários não o façam, esta 

pode ser considerada uma desvantagem dessa técnica. 

 

4.3. Filtragem Baseada em Técnicas Híbridas 

Sistemas de recomendação baseados em uma abordagem Híbrida, 

normalmente são compostos pela combinação estratégica de duas técnicas 

distintas de RI, como a FBC e a FC, objetivando assim que seus resultados 
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sejam mais relevantes para o usuário-alvo do que, apenas, o resultado obtido 

através de uma dessas técnicas de forma isolada [Burke, 2002] e [Adomavicius 

e Tuzhilin, 2005]. 

Diante dos pontos fracos apresentados nas técnicas FBC e FC, 

detalhadas respectivamente nas seções 4.1 e 4.2, a abordagem Híbrida visa 

minimizar seus principais problemas, e unir os pontos fortes existentes nas 

técnicas envolvidas. 

Para isso, existem várias categorias utilizadas para implantar modelos 

que adotam uma abordagem Híbrida, de modo que possam ser envolvidas as 

principais vantagens de cada uma das técnicas que a compõem. Diante da 

análise feita em [Burke, 2002] sobre os modelos existentes adotados para 

desenvolver sistemas Híbridos de recomendações, são propostos sete 

categorias discriminadas a seguir: 

• alternado - é baseado em diferentes critérios que possibilitam que 

o sistema efetue uma troca entre as técnicas adotadas; 

• aumento de características - os resultados recuperados por uma 

das duas técnicas de recomendação são re-processados, pois 

servirão de entrada para a segunda técnica adotada; 

• cascata - após gerado um conjunto de resultados de uma das 

técnicas adotadas, a outra técnica torna-se responsável por 

refinar tais resultados obtidos; 

• combinação de características - são escolhidas características 

relevantes a um determinado contexto e combinadas através de 

uma rotina de programação; 

• meta-level - o mesmo modelo existente em uma das duas 

técnicas, utilizado como método de entrada para a outra técnica 

adotada; 
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• mista - é montado um conjunto contendo resultados das duas 

técnicas, retornando uma classificação misturada para o usuário-

alvo; 

• ponderado - são atribuídos pesos diferentes a cada uma das 

técnicas de recomendação envolvidas, visando aumentar o peso 

de técnicas mais relevantes em um determinado contexto. 

Tendo em vista que neste trabalho foram adotadas a priori as 

abordagens FBC e FC, as categorias Cascata e Mista foram escolhida para 

implementar uma técnica híbrida, por estar de acordo com o escopo do projeto, 

permitindo gerar um refinamento dos resultados já obtidos, para realizar uma 

análise posterior entre tais resultados. 

Na Figura 4.3, temos uma ilustração do objetivo de uma aplicação 

Híbrida ideal, ou seja, excluindo todos os pontos fracos existentes em cada 

uma das técnicas adotadas. 

 

Figura 4.3: Ilustração da Abordagem Híbrida Sobre as Técnicas FC e FBC. 
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Conforme demonstrado na Figura 4.3, a balança utilizada para ilustrar a 

relação da união entre os conjuntos de pontos fortes existentes na FC e na 

FBC, define uma abordagem Híbrida denominada “Combinação de 

Características”. Deste modo, pretende-se excluir o máximo de pontos fracos 

existentes em ambas as técnicas, buscando maior precisando nos resultados. 

 

4.4. Avaliação dos Resultados de um Sistema de 

Recomendação 

É interessante ter conhecimento sobre a eficiência da técnica utilizada no 

sistema de recomendação implantado, para isso, é preciso avaliar a qualidade 

do que é recomendado ao usuário-alvo. Para isso, existem dois pontos de 

fundamental importância para determinar se tais recomendações são ou não 

relevantes: 

• necessidade de que seja retornada a maior quantidade de 

documentos relevantes possível; 

• obter apenas o que for relevante, deste modo, qualquer 

documento recomendado que não seja relevante para o usuário, 

implica proporcionalmente em baixa eficiência de um sistema de 

recomendação. 

Quando a quantidade de documentos irrelevantes é elevada, pode 

inviabilizar a recuperação de documentos relevantes, inutilizando o sistema de 

recomendação. Assim, o ideal seria que o usuário-alvo não recebesse 

documentos irrelevantes, porém, este é um objetivo que os sistemas de 

recomendação ainda não atingiram. Normalmente o que ocorre é a 

minimização destes resultados indesejados.  

A análise do resultado das recomendações ocorre através do ponto de 

vista do próprio usuário-alvo. Esta possui como base as seguintes 

características:  



 

 

 

63 

• subjetivas e cognitivas, pois dependem do ponto de vista do 

próprio usuário;  

• contextual, pois estão associadas às necessidades atuais do 

usuário; 

• dinâmica, pois pode ser alterada com o passar do tempo.  

No entanto, existem técnicas utilizadas para calcular a relevância de tais 

resultados obtidos por um sistema de recomendação, como por exemplo, o 

cálculo do Retorno (Recall) e Precisão (Precision) [Baeza-Yates, 1999], 

ilustrado na Figura 4.4.  

 

Figura 4.4: Precision e Recall, Traduzido de [Baeza-Yates, 1999]. 

A figura acima demonstra que no resultado do processo de 

recomendação é formado um conjunto de documentos recuperados “A”, que 

pode conter tanto documentos relevantes, como documentos irrelevantes para 

o usuário-alvo. A eficiência da recomendação está diretamente relacionada 

com a proporção dos documentos relevantes recuperados, comparado com o 

conjunto “R”, que contem o total de documentos relevantes existentes para um 

determinado usuário-alvo. 
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Assim, na intersecção entre o conjunto “R” e o conjunto “A”, é gerado um 

novo subconjunto “Ra” contendo a quantidade de documentos relevantes 

recuperados pelo sistema. 

Diante disso, o autor define que Precision é a fração do conjunto de 

documentos recuperados relevantes. Representado pela equação (7). 

A

Ra
precision =  

(7) 

O Recall é a fração do conjunto de documentos relevantes recuperados 

pelo sistema. Representado pela equação (8). 

R

Ra
recall =  

(8) 

O autor adota ainda uma medida F-Measure, baseada na média 

harmônica entre a Precision e o Recall. A vantagem da média harmônica sobre 

a média aritmética se deve ao fato de, tanto o Recall, quanto a Precision, 

devem ter seus valores elevados para que a média harmônica seja elevada. 

Tal medida é formalizada na equação (9). 

recallprecision

recallprecision
FMesure

+

××
=
2

 

(9) 

Diante disso, um sistema de recomendação ideal, deve buscar aumentar 

sua Precision e diminuir seu Recall, retornando assim, mais informações 

relevantes “Ra”, e a menor quantidade possível de informações irrelevantes 

para o usuário-alvo. 
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4.5. Recuperação de Conteúdo Multimídia 

A FBC e alguns métodos de abordagens Híbridas apresentam deficiências na 

realização da recomendação de documentos multimídia, pois, segundo 

Adomavicius (2005), são conteúdos difíceis de serem recomendados, 

principalmente pelo fato de não possuírem conteúdos textuais que permitam 

sua manipulação. 

Diante disso, em [Baeza-Yates, 1999] é afirmado a possibilidade de 

definir uma estrutura de metadados que possua um estilo próprio (detalhado na 

Seção 2.2) pode auxiliar na manipulação da exibição de arquivos multimídia. 

Segundo o autor, diferente do conteúdo textual, o conteúdo visual existente em 

arquivos multimídia é parcialmente binário, ou seja, bit-mapped ou pixel-based, 

que são exibidos em formatos como: X BitMap (XBM), Bitmap (BMP) ou 

Paintbrush Exchange (PCX). Permitindo assim, que imagens existentes em 

arquivos multimídia sejam processadas por um computador. Deste modo, a 

apresentação de seu estilo pode ser quase completamente definida, talvez com 

a exceção de alguns atributos. 

 Segundo o autor, a característica mais importante de um sistema de 

informação multimídia é a variedade de dados que este é capaz de gerenciar, 

permitindo armazenar, recuperar, transportar e apresentar várias 

características heterogêneas, como texto, áudio e vídeo. O que torna o 

desenvolvimento de um sistema multimídia, mais complexo quando comparado 

a um sistema de informação tradicional, que operam apenas sobre tipos de 

dados simples, como inteiros (Integer) e seqüências de caracteres (Strings). 

Diferentemente de um sistema tradicional, para a implementação de um 

sistema de recuperação de documentos multimídia é importante a manipulação 

de metadados responsáveis por descrever o conteúdo multimídia existente no 

sistema. Deste modo, o sistema deve ser capaz de adotar técnicas de extração 

de características existentes nos conteúdos multimídia, e sobre tais 

características, elaborar dados estruturados responsáveis por viabilizar a 

recuperação de um documento. O autor cita ainda técnicas como o algoritmo 

Generic Multimídia Objetct Indexing (GEMINI), utilizado para extrair 
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informações como: distância entre dois pontos e as cores existentes em 

documentos multimídia. 

Neste sentido, é possível aliar a estruturação de metadados com 

técnicas e ferramentas existentes, utilizadas para extração de conteúdo de 

áudio, como Automatic Speech Recognition (ASR), estruturando as 

características extraídas de forma acessível, e assim, diminuir a carência 

existente na recomendação de conteúdos multimídia. 

Técnicas de ASR podem realizar entre outras funcionalidades: 

reconhecimento de locutor, reconhecimento de voz (utilizado em biometria), 

transcrição de fala para texto, entre outros recursos detalhados na seção 

seguir. 

  

4.6. Automatic Speech Recognition 

Diante da dificuldade encontrada na recuperação de informações existentes em 

conteúdos multimídia, pesquisas voltadas à técnicas que utilizam Automatic 

Speech Recognition (ASR), atuam sobre algumas focos específicos. Dentre as 

principais aplicações que envolvem tecnologias de processamento de fala 

ASR, é possível encontrar: 

• biometria e comandos de voz - utilizados para controle de 

dispositivos, aplicativos e diversos meios de interação homem-

máquina;  

• ditado - onde uma aplicação reproduz em texto o que é falado 

pelo usuário;  

• transcrição automática de fala para texto (speech-to-text) - onde o 

conteúdo falado pode ser tanto em tempo real, como através de 

arquivos com gravações de narrativas. Para isso, pode ser 

utilizado como entrada de áudio, tanto um microfone, como 

também, arquivos digitais de áudio. 
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Aplicações de software baseadas em ASR são desenvolvidas levando 

em consideração um determinado idioma, devido a grande variação das 

pronúncias encontradas nos diversos idiomas em todo o mundo. Assim, o 

software reduz uma narração, em sílabas e fonemas, reconhecendo-os e 

transcrevendo-os em palavras escritas. Para isso, é necessário que essas 

aplicações construam um banco de fonemas associado às palavras existentes 

no vocabulário [Huang, 2001]. Esse é um dos motivos pelo qual, ferramentas 

de ASR, normalmente, focam sua aplicação em um idioma especifico. 

Hoje, infelizmente, não existe uma ferramenta da ASR que realize suas 

transcrições de maneira totalmente eficiente. É muito comum encontrar 

palavras transcritas de maneira errônea. Com o intuito de diminuir essa taxa de 

erros, algumas aplicações utilizam um dicionário do idioma em questão 

associado aos resultados, pois durante sua transcrição poderão surgir palavras 

similares em sua pronúncia como “palito”, “palmito” e “pálido”. Internamente, a 

aplicação, poderá então efetuar uma comparação entre tais palavra que 

apresentam essa similaridade, pontuando pesos para cada sílaba, escolhendo 

a palavra que se aproxima mais da transcrita. 

Existem recursos que podem ser utilizados para desenvolver aplicações 

baseadas em ASR, como: Hidden Markov Models (HMM) [Maskey, 2006]; 

Linear Predictive Coding (LPC) ou Codificação Preditiva Linear, baseado na 

diferença entre os tipos de sons [Alencar, 2008]; Modelo Gaussiano, baseado 

em classes vocais individuais [Fonseca, 2006]; Fast Fourier Transform (FFT), 

utilizado em modelagem do sinal de palavras isoladas [Alsteris, 2004]. 

Existem duas Application Programming Interface (API) bastantes 

conhecidas na literatura, Speech API (SAPI) desenvolvida pela Microsoft28, e 

Java Speech API (JSAPI)29, desenvolvida pela empresa Sun Microsystems, 

que tem como objetivo auxiliar no desenvolvimento de aplicações que utilizam 

técnicas de ASR, como por exemplo, a transcrição automática de fala. 

Para um reconhecimento mais eficiente, a maioria das ferramentas 

permite previamente a transcrição, o treino e o reconhecimento da voz do 
                                                
28
 http://msdn.microsoft.com/en-us/library/ms723627(VS.85).aspx 

29
 http://java.sun.com/products/java-media/speech/ 
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locutor. Onde a aplicação tentará diminuir algumas carências como sotaque, 

timbre, velocidade da fala, entre outros. 

 

4.7. Conclusões 

O levantamento de diversas técnicas de RI utilizadas na literatura para realizar 

recomendação de conteúdo, possibilitou a identificação de vantagens e 

desvantagens de tais técnicas. No entanto, quando observadas as 

peculiaridades existentes em conteúdos multimídia, faz-se necessário associar 

recursos adicionais, como aqueles encontrados em ASR, que permitem 

diminuir algumas carências, através da extração de informações contidas em 

tais conteúdos, permitindo que além da FC, comumente utilizada como sistema 

de recomendação, seja implementada uma outra abordagem, como a FBC que 

necessita de conteúdo textual para realizar a analise de similaridade e, com 

base nisso, realizar recomendações baseadas na narração existentes em 

conteúdos multimídia. 
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___Capítulo___ 

5.  
Projeto RAVE 

 

"Minuto de queixa é minuto perdido, arruinando 
talentos preciosos para a solução do problema." 

Chico Xavier 

 

projeto de Recomendação Automática de Vídeo (RAVE), representa um 

ambiente interativo desenvolvido para viabilizar a recuperação e 

disseminação de conteúdos multimídia de modo a auxiliar no processo de GC. 

Este ambiente oferece um repositório para tais arquivos, permitindo a 

navegação em seu acervo, tanto de áudio como de vídeos, de maneira 

sincronizada com seu respectivo texto, que é transcrito automaticamente com 

base nas narrações presentes nos arquivos multimídia. Entre suas 

funcionalidades estão a busca por arquivos multimídia através de palavras-

chave e a recomendação automática de trechos específicos e arquivos 

multimídia.  

A implementação das recomendações foi desenvolvida utilizando três 

técnicas distintas, de modo a se adaptarem às características peculiares dos 

arquivos multimídia, como a dificuldade de acesso e manipulação de seu 

conteúdo. 

Os recursos disponíveis neste ambiente visam auxiliar a recuperação de 

informações e a disseminação do conhecimento existente em arquivos 

multimídia. De acordo com Davenport (1998), uma organização que visa 

implantar uma metodologia de GC deve dedicar atenção a tais atribuições, 

tornando-as funcionais, conforme citado no Capítulo 2. 

O 
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Deste modo, o ambiente RAVE atua inteiramente em duas fases - 

Armazenamento e Disseminação do conhecimento - dentre as cinco definidas 

pela metodologia de GC proposta em [Goldoni, 2006], descritas na Seção 2.4. 

A implementação de tais fases, aliadas a um conjunto de funcionalidades que 

serão detalhadas no decorrer deste capítulo. 

O ambiente RAVE oferece ao usuário a possibilidade de adquirir 

conhecimento através da audição, leitura e recursos icônicos, de maneira 

simultânea e sincronizada. Alcançando deste modo, três dentre as quatro 

preferências de aquisição do conhecimento definidas em [Cunha, 2008], 

detalhadas na Seção 2.3. 

Diante das dificuldades de recuperação de conteúdos multimídia 

destacadas em [SBC, 2006], este ambiente foi projetado e implementado 

visando processar o texto transcrito a partir de arquivos multimídia, e gerar uma 

estrutura padronizada no formato XML, como base para a implementação da 

busca por palavras-chave e das técnicas de recomendação. 

Como meio de extração do conteúdo existente em um arquivo 

multimídia, foi adotada uma ferramenta que baseada em técnicas de ASR que 

realiza a transcrição automática de fala para texto, como detalhado na Seção 

4.6. Após esta transcrição, é realizada automaticamente a estruturação do 

conteúdo extraído e padronizada na forma de metadados, indexando o texto 

extraído ao arquivo de áudio e disponibilizando uma interface web para a 

navegação sincronizada e busca de tais conteúdos multimídia. 

Conforme visto na Seção 2.4, existe um consenso entre as opiniões 

levantadas nas pesquisas [Ariely, 2003], [Mohrman, 2002], [Bohn, 1994] e 

[Nonaka e Takeuchi, 1995]. Nelas é defendido que uma determinada 

organização que utiliza algum tipo de repositório de conhecimento que torne 

possível formalizar, centralizar e disseminar esses conhecimentos entre os 

demais colaboradores, poderá aumentar seu potencial de inovação e produção.  

O ambiente RAVE integra estas funcionalidades, visando auxiliar tanto 

no processo de aquisição do conhecimento individual, ou seja, inerente a cada 

colaborador, como também no fortalecimento do conhecimento organizacional. 
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A visão abstrata do funcionamento deste ambiente, bem como sua relação com 

entidades externas, encontra-se no Diagrama de Contexto, exibido na Figura 

5.1. 

 

Figura 5.1: Diagrama de Contexto do Ambiente RAVE. 

O ambiente RAVE está especificado ao longo deste capítulo por meio de 

diagramas UML (Unified Modeling Language) e ainda, documentações 

estruturadas, partindo de diversas perspectivas complementares, como: 

Diagrama de Contexto, Arquitetura, Diagrama de Classes, Diagrama de 

Pacotes, Diagrama Funcional, Diagrama de Transição de Estados e Modelo 

Entidade Relacionamento do Ambiente RAVE. Foram especificados também, 

um Diagrama Funcional referente a cada uma das técnicas FCB, FC e da 

abordagem Híbrida, de acordo com os padrões especificados em [Pompilho, 

1995].  

Na Figura 5.2 é exibida uma visão subdividida em etapas do Diagrama 

de Contexto exibido anteriormente, demonstrando que o ambiente RAVE utiliza 

como entrada de dados arquivos de vídeo ou de áudio e suas respectivas 

transcrições no formato de arquivos de texto. A concepção deste ambiente 

visou uma estrutura de arquitetura modularizada, facilitando entre outros 

fatores, futuras expansões e aprimoramentos. 
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Figura 5.2: Interação do Ambiente com as Entidades Externas. 

Na etapa (1) é permitido que seus usuários enviem através de um 

formulário web, arquivos áudio ou vídeo, alimentando o repositório do ambiente 

RAVE. 

A etapa (2) pode ocorrer de duas maneiras. Os arquivos de áudio 

enviados pelos usuários serão utilizados diretamente pela ferramenta de 

transcrição. Porém, os arquivos de vídeo enviados, precisarão passar por um 

processo de extração de áudio. Para isso, foi utilizada a ferramenta freeware, 

Pazera Free Audio Extractor30, escolhida por dar suporte a vários dos formatos 

de vídeo (AVI, FLV, MP4, MPG, MOV, RM, 3GP, WMV, VOB), extraindo o 

áudio contido, para os formatos MP3, AAC, AC3, WMA, FLAC, OGG ou WAV, 

sem perda significativa de qualidade. 

Os arquivos enviados devem conter narrações no idioma inglês. Este 

idioma foi adotado devido a variedade de ferramentas disponíveis para realizar 

a etapa (3). Nesta etapa, ocorre a transcrição de fala para texto, gerando um 

arquivo de texto, que é armazenado no acervo de transcrições, na etapa (4). 

                                                
30
 http://www.pazera-software.com/ 
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Vale lembrar ainda que, atualmente, as poucas ferramentas de 

transcrições baseadas no idioma português, estão somente em fases iniciais 

de pesquisa. 

Na Figura 5.3 é exibida a arquitetura dividida em três camadas, do ponto 

de vista da implementação do ambiente RAVE. 

 

Figura 5.3: Arquitetura do Ambiente RAVE. 

A figura acima, padronizada com base na arquitetura Model-View-

Controller (MVC). Realizando a separação entre a camada de interface (View), 

e a camada de persistência de dados (Model), através de uma camada 

responsável por realizar manipulação das informações e aplicar as regras de 

negócio (Controller). Deste modo, é possível realizar uma futura modificação na 

camada de persistência, sem alterar a camada de visão. Facilitando uma 

evolução ou expansão das funcionalidades deste ambiente, como por exemplo, 

a adoção de outra ferramenta de transcrição. 

 O Modelo Conceitual exibido na Figura 5.4, demonstra a colaboração 

entre os objetos do sistema, exibido através do aspecto estrutural estático 

descrito em UML. Tais classes são responsáveis pela manipulação da base de 

dados utilizada neste ambiente. 
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Figura 5.4: Diagrama de Classes do Ambiente RAVE. 

Diante da figura acima, podemos observar a relação entre as classes 

utilizadas na implementação da FBC e da FC no ambiente RAVE, como: 

• um usuário pode avaliar “0” ou “n” trechos (Stretch), no entanto, 

um trecho só existe se um arquivo existir; 

• a similaridade do trecho (SimilarityStretch) ocorre através do 

cálculo entre os termos existentes em dois trechos, para isso, são 

utilizados recursos disponíveis na API Lucene31; 

• através da classe Nota, um usuário pode gerar diversas 

avaliações de arquivos (File), no entanto, uma Nota só existe se 

um arquivo existir. 

A organização do desenvolvimento deste ambiente pode ser observado 

no diagrama de pacotes exibido através da Figura 5.5 a seguir. 

                                                
31
 http://lucene.apache.org/ 
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 Figura 5.5: Diagrama de Pacotes do Ambiente RAVE. 

O diagrama exibido na Figura 5.5 é fundamental para observar a 

comunicação das classes implementadas no ambiente RAVE, com as três API 

externas: Lucene, Dom e Sax. Existem precisamente três classes que 

importam diretamente as funcionalidades da API Lucene, responsável por 

realizar os cálculos necessários para realizar a FBC, são elas: Documet, 

IndexFactory e IndexModify. 

As classes do pacote “Servlet” são utilizadas para processar as 

informações passadas pelos formulários web, existentes nas páginas JSP, 

realizando consultas, validações do usuário e armazenando essas informações 

no banco de dados. 
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No pacote “commons” são implementadas as funcionalidades comuns 

para a maioria das classes, como conexão como a banco de dados, 

manipulação de arquivos de texto e vetores. 

No pacote “processingXml” estão as classes necessárias para realizar a 

transformação dos arquivos transcritos, para metadados XML, utilizando para 

isso a API DOM, que realiza um varredura no arquivos transcrito seguindo o 

layout do arquivo de texto previamente definido. 

No pacote “contentFilter” estão as classes responsáveis por realizar o 

processamento da FBC, para isso, são utilizados métodos importados da API 

Lucene, que analisam os trechos relevantes previamente estruturados em XML 

através da API SAX, realizando a leitura do conteúdo do trecho relevante, e a 

API DOM, para gerar um novo arquivo XML, contendo apenas os termos deste 

trecho e o tempo no qual é pronunciado. 

Uma visão detalhada do diagrama funcional que compõe o ambiente 

RAVE é mostrada na Figura 5.6. Diante dela, é possível observar os fluxos de 

dados e os processos responsáveis pela sua manipulação. 
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Figura 5.6: Diagrama Funcional do Ambiente RAVE. 

Após o usuário acessar (1) o sistema, é atualizado seu perfil (3) através 

de sua identificação. Processos automáticos (Auto-Run) são responsáveis por 

exibir suas informações personalizadas e carregar em seu perfil, o resultado 

das três técnicas de recomendações (FBC, FC e Híbrida), estes processos são 

mais detalhadamente nas próximas Seção 5.3.  

Para que ocorram as recomendações, é necessário que o usuário avalie 

trechos (8) e arquivos (7). Depois de realizada esta avaliação, a aplicação 

torna-se responsável por realizar novas recomendações, sem necessidade de 

intervenções por parte dos usuários. 

Para que o usuário possa navegar no acervo multimídia, o ambiente 

permite a listagem de todos os arquivos existentes, e ainda possibilita a busca 

de arquivos por palavras-chave (5). A aplicação compara cada string fornecida 

pelo usuário, com o conteúdo da tag “palavra”, existente na estrutura do XML 

previamente gerada. Esta comparação ocorre sobre todo o acervo de 
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metadados XML, retornando diretamente os trechos multimídia onde estão 

localizadas tais palavras-chave. Cada arquivo multimídia é posicionando no 

tempo exato em que a palavra-chave é pronunciada. 

Para que o usuário possa visualizar os conteúdos multimídia, foi 

desenvolvida uma interface de sincronização entre o texto transcrito, e o 

conteúdo multimídia. Isso ocorre através do processo de sincronização (6), o 

qual será mais detalhado na Seção 5.2.  

Complementando o diagrama funcional exibido anteriormente, foi 

definido o Modelo de Controle sobre os processos responsáveis pelas três 

técnicas de recomendação, que é exibido na Figura 5.7, onde é possível 

observar os processos responsáveis pela transição entre estados. 

 

Figura 5.7: Diagrama de Transição de Estados 

Os estados (a esquerda) da Figura 5.7, representam a fase de transição. 

Os processos que são precedidos do comando “Ativar” (abaixo da linha 

horizontal), é responsável por realizar a transição de um estado para outro, e o 

fluxo de informações (acima da linha horizontal) representa a causa necessária 
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para que ocorra a transição entre os estados, assim, é possível visualizar as 

dependências entre as requisições e respostas e os processos envolvidos. 

Para que o usuário tenha acesso a tais funcionalidades de maneira 

amigável, foi utilizada a linguagem Java Server Pages (JSP), para implementar 

uma interface responsável por centralizar os recursos do ambiente RAVE, e 

exibir o resultada de suas recomendações, conforme é mostrado na Figura 5.8. 

 

Figura 5.8: Tela de Perfil do Usuário no Ambiente RAVE. 

Para viabilizar a interação do usuário com o ambiente, são 

disponibilizadas nessa interface, todas as recomendações realizadas pelo 

sistema, a opção de busca por palavras-chave, o envio (upload) de arquivos e 

os arquivos avaliados pelo próprio usuário. 
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5.1. Metadados no Ambiente RAVE 

No ambiente RAVE, os metadados são utilizados como um meio estruturar o 

texto transcrito em um arquivo XML. Neste arquivo, existem campos (tags) 

como: “nome do arquivo”, “palavra” e “tempo” que são predefinidas pelo 

ambiente, permitindo assim, que esse conteúdo torne-se acessível pelo 

ambiente. 

A transcrição foi realizada através da ferramenta Voice Explorer32, 

versão 5.2. Assim, os arquivos de áudio são convertidos automaticamente, de 

fala para texto (speech-to-text), utilizando os recursos disponíveis no 

sintetizador de faIa Microsoft Speech Engine33, versão 5.0. Tal recurso utiliza 

técnicas de ASR detalhadas na Seção 4.6. Esta ferramenta foi escolhida por 

oferecer uma versão para testes (trial), e seu custo, U$ 39 dólares, enquadrar-

se no orçamento deste projeto. Deste modo, os testes realizados na versão 

trial, permitiram confirmar que a transcrição possui 76% de precisão, logo, 24% 

dos termos transcritos são inconsistentes. Os testes confirmaram ainda, que, 

os resultados da sua transcrição podem ser acessíveis e manipulados 

automaticamente através de comandos implementados neste ambiente. 

Esta ferramenta adotada possibilita listar todos os arquivos de áudio no 

diretório padrão, transcrevendo automaticamente as narrações no idioma 

inglês, em arquivos de texto com o mesmo nome do arquivo de áudio, porém, 

com outra extensão (.idx). Diante da narração: “The working title Pandora 

Podcast is the only bland thing about the show”, a ferramenta de transcrição 

gera um arquivo de texto no padrão de layout: “tempo, palavra”, como exibido 

na Figura 5.9. 

                                                
32
 http://www.research-lab.com/ 

33
 http://www.microsoft.com/speech/ 
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Figura 5.9: Padrão do Arquivo Transcrito. 

Uma das vantagens do ambiente RAVE é permitir utilizar como entrada 

de dados, qualquer outra ferramenta de transcrição. O único pré-requisito 

necessário, é o resultado da sua transcrição, deve obedecer algum padrão e 

ser um arquivo de texto contendo ao menos a palavra e o tempo em que ela é 

pronunciada. Deste modo, a implementação deste ambiente foi modularizada 

ao máximo, visando uma simples adaptação para manipular diferentes layouts 

de transcrição. 

Existem técnicas mais robustas de ASR, que podem ser encontradas em 

outras ferramentas, como: WizzScribe Speaker Dependent ASR34, Dragon 

Naturally Speaking 10 SDK35. As quais possuem interfaces de comunicação 

podendo ser incorporadas a outras aplicações. No entanto, tais ferramentas 

não foram utilizadas devido ao fato de serem proprietárias, isto é, 

desenvolvidas por uma empresa que exerce direitos sobre sua utilização, e 

ainda, não disponibilizam uma versão para testes. Deste modo, não foi possível 

verificar sua integração com o ambiente RAVE, pois o custo destas 

ferramentas varia em torno de U$ 1000,00 e U$ 3000,00 dólares, ou seja, 

acima do orçamento previsto para esta pesquisa, inviabilizando o investimento 

em tais recursos. 

Após transcritos os arquivos multimídia, o ambiente RAVE realiza um 

processo automático de transformação dos dados existentes nos arquivos de 

texto, em dados estruturados, ou seja, metadados no formato XML. Essa 

                                                
34
 http://www.wizzardsoftware.com/ 

35 http://www.nuance.com/naturallyspeaking/ 
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transformação ocorre através de rotinas implementadas utilizando a linguagem 

de programação Java, juntamente com a biblioteca open source Simple API for 

XML (SAX)36 e a especificação da W3C Document Object Model (DOM)37, 

onde a primeira é responsável por ler o arquivo e gerar a análise de cada 

palavra (parse) baseado em eventos, ou seja, um processo responsável por 

realizar uma análise sintática, verificando a forma como está escrita a entrada 

de dados. Deste modo, são declaradas funções para cada elemento existente 

no documento. A segunda biblioteca foi utilizada para construir a estrutura 

hierárquica de tags. 

O Processo responsável por gerar o XML de todos os arquivos 

transcritos no acervo, ocorre uma única vez ao dia, às 00:00 horas, onde é 

verificado se existem novas transcrições, em caso afirmativo, é gerada uma 

estrutura de metadados exibida a seguir na Figura 5.10. 

 
                                                
36
 http://www.saxproject.org/ 

37
 http://www.w3.org/DOM/ 
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Figura 5.10: XML Usado na Estruturação e Sincronização dos Dados. 

As características transcritas do arquivo de áudio, como: nome do 

arquivo, formato, duração, palavras transcritas, e seu respectivo tempo em que 

é pronunciada, são estruturados conforme exibido na Figura 5.10. Como 

exemplo ilustrativo, foi utilizado o conteúdo transcrito exibido anteriormente na 

Figura 5.9. 

Uma vez que mudada a ferramenta de transcrição, por outra mais 

robusta, é possível facilmente adicionar novos elementos (tags), ou seja, 

estruturas de anotação de conteúdo, como: nome e sexo do locutor, empresa 

produtora do arquivo multimídia, data de produção, entre outras possíveis 

informações. Para isso, é necessário alterar a classe “IdxToXml.java”, 

adicionando tais elementos através do método “createElement”, disponível na 

biblioteca DOM, citada anteriormente. 

A geração de metadados se enquadra em conceitos definidos em [Choi, 

2003], detalhados na Seção 2.4, como a capacidade de formalizar o 

conhecimento organizacional, permitindo seu reuso através de recursos 

tecnológicos encontrado no estilo de GC, definido pelo autor com o nome de 

“Orientado a Sistema”. 

Esta etapa de estruturação de metadados e a sincronização do áudio 

com o texto transcrito estão ligadas ao conhecimento explícito definido em 

[Nonaka e Takeuchi, 1995], detalhado na Seção 2.2, pois torna possível a 

formalização do conteúdo em metadados, possibilitando a recuperação e o 

reuso desse conteúdo. 

 

5.2. Interface Multimídia de Sincronização 

Nesta etapa é desenvolvida uma interface que sincroniza o arquivo de 

metadados, mostrado na Figura 5.10, com o arquivo multimídia, possibilitando 

a navegação no conteúdo multimídia, simultaneamente com o realce dinâmico 
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da palavra no momento atual em que é pronunciada, diferenciando o trecho do 

conteúdo já assistido.  

 A interface de sincronização é composta por um arquivo XML e um único 

arquivo de estilo XSL. As funcionalidades existentes no arquivo “estilo.xsl”, são 

importadas por cada arquivo XML, conforme mostrado na  Figura 5.10 da 

seção anterior. Deste modo, é permitida além da recuperação das informações 

contidas nos arquivos multimídia, a interação entre o usuário e o ambiente. Isto 

também pode auxiliar na formação de um novo conhecimento para o usuário, 

pois, segundo Davenport (1998), para que ocorra o surgimento de um novo 

conhecimento, é preciso que haja a interação entre a informação e a 

capacidade de raciocínio do ser humano. 

A função de busca por arquivos multimídia ocorre com base no seu 

conteúdo estruturado, é realizada sobre o acervo de metadados, permitindo 

assim, a recuperação direta da palavras-chave pronunciada, posicionando o 

player diretamente no tempo do vídeo onde foi encontrada tal palavra-chave. A 

exibição do vídeo é iniciada juntamente com a sincronização da pronúncia do 

locutor, e do realce dinâmico sobre texto transcrito, através de uma interface 

gráfica web.  

O processo de sincronização ocorre através da utilização de um estilo no 

formato eXtensible Style Sheets (XSL), desenvolvida pela W3C. Esse estilo é 

responsável pelo controle dos metadados existentes no XML, conforme citado 

por Baeza-Yates (1995), detalhado na Seção 2.2.  

São implementadas também as funções que possibilitam ao usuário 

tanto avaliar arquivos multimídia inteiros através de notas de “1” a “5”, como 

também, marcar trechos específicos como relevantes. Para possibilitar a 

implementação de tais instruções foram utilizados os seguintes recursos: 

• Cascading Style Sheets (CSS) – linguagem utilizada na definição 

do estilo visual de uma interface web que, neste ambiente, em 

conjunto com o Java Script, auxilia na apresentação e 

sincronização dos arquivos multimídia com o texto transcrito, 



 

 

 

85 

exibindo uma formatação dinâmica, realçando cada palavra do 

texto no momento em que é pronunciada; 

• Java Script – é uma linguagem de programação utilizada em 

interfaces de páginas web, atuando neste projeto como 

responsável por invocar o player padrão existente no sistema 

operacional do usuário; detectar se o browser que o usuário está 

utilizando é compatível com o ambiente; manipular e validar os 

dados dos formulários; e, tocar automaticamente o arquivo 

multimídia; 

• HyperText Markup Language (HTML) – responsável por definir a 

formatação da interface, como: quadros (frames) de exibição de 

conteúdo, formulário para envio de notas e envio de trechos. 

Analisando a estrutura XML exibida na Figura 5.10, nota-se que na linha 

2 é realizada uma invocação, ou seja, uma instrução de processamento, 

responsável por atribuir ao arquivo XML o estilo definido por um outro arquivo 

XSL. Nesse estilo estão todas as funcionalidades responsáveis pela 

visualização e manipulação da estrutura definida pelo formato XML, em 

conjunto com o arquivo multimídia, com o objetivo de exibir uma interface 

gráfica multimídia e interativa.  

Esta interface não é denominada multimídia apenas por exibir arquivos 

de mídias dinâmicas como áudio e vídeo. O principal fato que atribui ao 

ambiente RAVE a denominação multimídia, é a exibição conjugada da mídia 

dinâmica com a mídia estática. Conforme explicado na Seção 1.1, através da 

pesquisa apresentada em [Chapman, 2004]. 

A estrutura XML, em conjunto com o CSS e o XSL, auxilia a interação do 

usuário com da interface web, exibida na Figura 5.11, desenvolvida utilizando a 

tecnologia JSP, baseada na linguagem de programação JAVA, possuindo 

assim independência de plataforma e sistemas operacionais clientes. 
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Figura 5.11: Interface de Sincronização entre a Transcrição e o Arquivo 
Multimídia. 

O ambiente necessita apenas de um dos navegadores (web browser) 

Internet Explorer ou Mozila FireFox, e ainda, um dos softwares Windows Media 

Player ou Real Player estejam instalados no computador do usuário, para que 

o ambiente possa fazer uso de suas funcionalidades através do estilo XSL, 

tornando-se capaz de reproduzir vários formatos de arquivos multimídia, como 

ASF, MPEG, Real Audio, Real Video, QuickTime, AVI, WAV, MP3, Netshow, 

aceitos pelo Windows Media Player; como também outros formatos: RM, 

RMVB, MOV, QuickTime, Windows Media, e Flash, pelo software freeware 

Real Player, possibilitando uma larga variedade de vídeos disponíveis para o 

usuário. 

As implementações das técnicas de recomendação adotadas neste 

trabalho, serão detalhadas nas próximas seções. 
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5.3. Recomendações no Ambiente RAVE 

Apesar das dificuldades encontradas na realização de recomendações de 

conteúdos multimídia, discutidas desde o início deste trabalho, a estrutura 

desenvolvida neste ambiente viabilizou o desenvolvimento de três técnicas de 

recomendações: Filtragem Baseada em Conteúdo (FBC), Filtragem 

Colaborativa (FC) e uma abordagem Híbrida, associadas às demais técnicas 

de Recuperação da Informação (RI), as quais foram detalhadas no Capítulo 4.  

Este ambiente utiliza tais técnicas de recomendação definidas e 

utilizadas em diversos trabalhos [Baeza-Yates, 1999], [Herlocker, 2000], 

[Terveen, 2001] e [Adomavicius et al., 2005], aliadas aos conceitos 

fundamentais de GC [Nonaka e Takeuchi, 1995], [Goldoni, 2006], [Duffy, 2000] 

e [Bose, 2004]. Assim, o ambiente RAVE visa atuar como um meio de 

Armazenamento centralizado, Disseminação e Utilização do conhecimento, 

contemplando 3 das 5 fases propostas por Goldoni (2006), similar às 

publicações anteriores [Silva, 2008a] e [Silva, 2008b]. Porém, o ambiente 

RAVE está voltado apenas para os conhecimentos existentes em arquivos 

multimídia.  

Os dados necessários para realizar recomendações utilizando a FC não 

possuem relação com os dados necessários para realizar recomendações 

através da FBC. De modo que, a primeira técnica, utiliza os dados 

armazenados em um perfil do usuário com as notas atribuídas a cada arquivo 

multimídia, enquanto a segunda, utiliza o texto transcrito para verificar a 

similaridade entre os trechos marcados pelos usuários como relevantes. Estes 

dados são armazenados no banco de dados utilizado pelo ambiente RAVE, seu 

modelo conceitual é exibido na Figura 5.12. 
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Figura 5.12: Modelo Entidade Relacionamento do Ambiente RAVE. 

As entidades utilizadas para compor a técnica de filtragem FBC são: 

“usuario”, “arquivo”, “trecho” e “similaridadeTrecho”. Para realizar FC são 

utilizadas as tabelas: “usuario”, “arquivo” e “usuarioNotas”. Deste modo, 

apenas as tabelas “usuario” e “arquivo”, são de uso comum por ambas as 

técnicas. As implementações dos processos que utilizam esta estrutura são 

descritas nas próximas seções. 

 

5.3.1. Recomendação de Trechos Multimídia através da FBC 

O foco da utilização da FBC está voltado na recomendação de trechos 

considerados pelos usuários como relevantes. Esta recomendação retorna o 

arquivo integral, porém, sua execução é posicionada diretamente no tempo do 

trecho avaliado por outro usuário, ou seja, diretamente no tema específico de 

interesse. Deste modo, o usuário-alvo não precisará assistir a todo conteúdo 

até encontrar algo de seu interesse, e ainda, poderá assistir outros períodos do 

mesmo arquivo.  

Esta funcionalidade atua na diminuição das dificuldades existentes na 

aquisição do conhecimento implícito em arquivos multimídia, conforme 

detalhado anteriormente na Seção 1.1. 
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Para viabilizar a implementação desta técnica, foi necessária a utilização 

do conteúdo das transcrições dos arquivos multimídia, que foram estruturadas 

previamente pelo ambiente RAVE em forma de metadados, armazenados no 

acervo estes arquivos com formato XML. 

Os processos empregados para implementar as técnicas discutidas 

nesta seção foram ilustrados na Figura 5.13, formando o diagrama funcional da 

FBC, que será descrito a seguir. 

 

Figura 5.13: Diagrama Funcional da FCB no Ambiente RAVE. 

O ambiente disponibiliza aos usuários uma interface (3) que possibilita 

armazenar um ou mais trechos relevantes de cada arquivo multimídia, 

marcando o tempo inicial e o tempo final de cada trecho. Esta avaliação não 

requer nota, a partir do momento que o usuário registra um trecho, o ambiente 

trata seu conteúdo textual como relevante.  

Neste momento, é gerado (4) um novo arquivo XML, seguindo o padrão 

exibido na Seção 5.1, contendo apenas o conteúdo narrado naquele período de 

tempo. Este arquivo é armazenado no acervo de trechos avaliados. Deste 

modo, para cada trecho avaliado é gerado um novo arquivo XML com tais 

características.  
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Em seguida, o ambiente armazena na tabela “trechos” os seguintes 

dados: identificadores do arquivo e do usuário, tempo inicial e o conteúdo do 

trecho. No campo “trecho”, é armazenado o texto da narração transcrita no 

período determinado pelo usuário, utilizando para isso os tempos inicial e final 

enviados por ele. O estilo XSL, implícito na transcrição estruturada em XML é 

responsável por capturar os trechos relevantes marcados por cada usuário, 

conforme exibido anteriormente na interface de sincronização (Figura 5.11).  

A estrutura de banco de dados utilizada para realizar esta técnica de 

recomendação, é mostrada a seguir na Figura 5.14.  

 

Figura 5.14: Modelo Entidade Relacionamento utilizado na FBC. 

Para implementar a técnica que dá suporte ao cálculo do grau de 

similaridade, foi utilizada a linguagem de programação Java, em conjunto com 

a API open source Lucene38, versão 2.4.0, desenvolvida pela Apache39. Esta 

implementação envolve técnicas de RI como indexação, stemming e cálculo do 

TF-IDF, conforme definido por Baeza-Yates (1999), detalhados na Seção 4.1. 

As técnicas de Stopwords (5) e Stemming (6), exibidas na Figura 5.13, 

atuam de maneira complementar neste projeto. São responsáveis, 

                                                
38
 http://lucene.apache.org/ 

39
 http://apache.org/ 
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respectivamente, por retirar os termos não relevantes e unificar ao seu radical 

os termos similares com sufixos distintos, conforme detalhado na Seção 4.1. 

A implementação da técnica Stopwords utilizou primeiramente um vetor 

para armazenar os termos irrelevantes como artigos, preposições e 

conjunções. Para alimentar esse vetor, utilizou-se uma lista de termos 

irrelevantes, disponibilizada pelo departamento de Ciência da Computação da 

Universidade de Glasgow40. Este vetor pode ser adaptado no decorrer do 

tempo, adicionando palavras comuns a um determinado contexto. Uma vez 

criado o vetor com as palavras não relevantes, o sistema realiza a comparação 

entre cada termo do arquivo transcrito e os termos previamente armazenados 

no vetor, aqueles que forem iguais, não serão considerados no momento de 

realizar o cálculo do peso dos termos na FBC. 

O processo de indexação (7) envolve a criação de índices de termos, a 

aplicação de Stopwords, Stemming e o cálculo do TF-IDF, resultando no peso 

de cada termo. Através do TF-IDF é calculado o peso do termo referente a um 

documento, ou seja, através da freqüência do termo (TF) e da ausência desse 

termo (IDF) em um documento, conforme detalhado na Seção 4.1. A TF é 

calculada através de uma variável (contador) “freq”, responsável por encontrar 

a freqüência do termo, dividido por outra variável “max freq”, responsável por 

armazenar o termo que mais aparece no texto. 

freq

freq
tf

max
=   

(1) 

O IDF é calculado através do logaritmo “log” da quantidade total de 

transcrições existentes no acervo “N”, dividido pela quantidade de documentos 

em que o termo foi encontrado “n”. 

n

�
idf log=  

                                                
40
 http://www.dcs.gla.ac.uk/ 
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(2) 

O TF-IDF é calculado através do produto “w” da freqüência do termo “tf” 

com a sua freqüência inversa “idf”. 

idftfw .=  

(3) 

O cálculo do índice de termos é responsável por processar documentos 

e classificar suas palavras em uma estrutura de dados, ou seja, vincular os 

termos aos seus respectivos documentos, possibilitando assim, realizar sua 

recuperação. Neste trabalho, um índice representa uma lista invertida, onde 

cada palavra é uma chave que aponta para seus respectivos documentos. Para 

realizar a criação e manipulação do índice, também foi utilizada a API Lucene. 

A criação do índice de termos ocorre através da instanciação de um 

objeto do tipo "lucene.document", inicializável através do título de um arquivo 

de texto. Esta API é responsável por retornar os termos de maior peso, 

existentes no vetor de termos e pesos, onde cada termo tem uma posição 

específica em relação ao corpus de documentos. 

A utilização do pacote "TermEnum", disponibilizado na biblioteca 

Lucene, permite que seja criada uma lista encadeada "LinkedHashMap" 

responsável por mapear a relação entre o termo e sua posição na matriz, este 

procedimento é necessário para que os termos de uma coluna correspondam 

não só a um documento, mas a todos os documentos analisados. Deste modo, 

é obtido o grau de similaridade (8) entre dois vetores de documentos através 

do cálculo do co-seno [Baeza-Yates, 1999], conforme detalhado na equação 

(4), exibida na Seção 4.1. 

A classe “ContentBasedFilter.java”, atua no processo de recomendação 

(9) da FBC, responsável por analisar cada trecho favorito do usuário-alvo, 

comparando-os com os trechos avaliados pelos demais usuários. Esta 

comparação é realizada através da análise do grau de similaridade 

armazenado na tabela "SimilaridadeTrecho". Os trechos recomendados são 
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aqueles que possuem os maiores graus de similaridade. No entanto, os trechos 

considerados pelo sistema como relevantes, são aqueles que variam de “0,7” à 

“1”. Tendo em vista que, quanto mais próximos de “1” mais similares serão, e 

quanto mais próximos de “0”, mais diferentes são os trechos. 

Os principais métodos da API Lucene, utilizados para realizar a 

recomendação de trechos multimídia, foram: InstantiatedIndex(), IndexWriter(), 

IndexReader() e TermVectorMapper(). Invocados através de instruções 

existentes nas seguintes classes implementadas: “ContentFilter.java”, 

“ComputeAngle.java”, “IndexFactory.java” e “Stretch.java”.  

A API Lucene foi escolhida pela farta citação de casos de sucesso na 

literatura que a adotaram, como em [Machado, 2007], que a utilizou como 

auxílio no processo de recuperação de conteúdos textuais, e ainda, em 

[Beppler, 2005], foi utilizada com sucesso para realizar a recomendação de 

profissionais especialistas em uma determinada área. 

 

5.3.2.  Recomendação de Arquivos Multimídia através da FC 

O foco da utilização da FC está voltado para recomendações de arquivos 

integrais. Diferente da FBC, esta técnica visa recomendações de arquivos 

avaliados por usuários que possuem perfis similares ao usuário-alvo. Deste 

modo, o conteúdo de arquivo consumido não exerce influência sobre a 

recomendação, pois, são consideradas apenas as notas das avaliações 

realizadas pelos usuários do ambiente. Assim, o resultado dessa técnica pode 

retornar conteúdos desconhecidos do usuário-alvo, que sejam de seu 

interesse. Para isso, esta seção está relacionada com os conceitos detalhados 

anteriormente na Seção 4.2. 

O ambiente disponibiliza uma opção de avaliar os arquivos assistidos, 

com notas que variam de “0” a “5”. Estas avaliações são armazenadas 

formando o perfil de cada usuário. Esta escala de notas foi adotada devido a 

trabalhos existentes na literatura que a utilizaram, como em [Carneiro, 2008] e 

[Good et al, 1999]. Deste modo, tanto as avaliações positivas, como as 



 

 

 

94 

negativas, são armazenadas na tabela “usuarioNotas”, associada ao usuário 

que realizou a avaliação. 

A técnica adotada utiliza o método KNN para encontrar um conjunto de 

vizinhos mais próximos ao usuário-alvo. Este método é largamente utilizado na 

literatura [Burke, 2002], [Herlocker, 2000] e [Sarwar, 2001].  

No diagrama funcional exibido na Figura 5.15, é possível visualizar os 

processos responsáveis pela realização das recomendações através da FC. 

 

Figura 5.15: Diagrama Funcional da FC no Ambiente RAVE. 

Diante do processo de recomendação exibido na Figura 5.15, é possível 

observar a criação de um perfil (3) para cada usuário, possibilitando assim, a 

análise e busca dos perfis mais similares ao usuário-alvo.  

Com base nas avaliações armazenadas na tabela “UsuariosNotas”, é 

calculado o grau de similaridade (4), utilizando a correlação de Pearson, 

representada na equação (5), da Seção 4.2. 

Após esse processo é gerada uma lista da vizinhança (5), como um 

ranking de avaliações, ordenado pelo grau de similaridade. Este passo 
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possibilita gerar a predição dos vizinhos mais próximos do usuário-alvo. Para 

isso, são utilizados apenas os 7 primeiros usuários classificados nesta lista. 

No processo de predição (6) é realizada a combinação de avaliações 

entre as notas dos vizinhos e as notas do usuário-alvo, gerando assim a 

predição do ponto de vista do usuário-alvo. Para realizar este passo, foi 

calculada a média das avaliações feitas pelos vizinhos mais próximos. As 

recomendações (7) ocorrem caso o resultado das predições dos cinco vizinhos 

mais próximos sejam superior a média encontrada. Para armazenar os dados 

dos perfis dos usuários são necessárias três tabelas, conforme exibido na 

Figura 5.16. 

 

Figura 5.16: Modelo Entidade Relacionamento Utilizado na FC. 

A tabela “usuarioNotas” exibida na Figura 5.16, foi criada utilizando uma 

chave composta através das chaves estrangeiras, Foreign Key (FK), 

“usuario_id” e “arquivo_id”, as quais pertencem, respectivamente, as tabelas 

“usuario” e “arquivo”. A criação desta tabela obedece às regras de 

normalização, um conceito básico na implementação de um banco de dados, 

objetivando assim, minimizar redundância e inconsistência de dados, 

facilitando a manipulação das informações e possíveis modificações da 

estrutura do banco de dados. 
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A manipulação das informações existentes nas tabelas ocorre através da 

implementação das classes: “CollaborativeFilter.java”, “ProfileSimilarity.java”, 

“SimilarityMatrix.java”, “NotaServlet.java” e “Nota.java”. Tais classes são 

responsáveis pela análise das notas existentes nos perfis de cada usuário, 

realizando a recomendação dos arquivos, uma vez que o usuário-alvo não 

tenha consumido esse arquivo. 

 

5.3.3.  Recomendação de Trechos Multimídia através de uma 

Técnica Híbrida 

Com o objetivo de refinar a recuperação de informações, foi implementada uma 

terceira técnica de recomendação que, de maneira Híbrida, utiliza como base 

para suas recomendações os resultados gerados anteriormente pela FBC e 

FC.  

Para desenvolver esta técnica, foram adotados de modo complementar 

os conceitos das categorias denominadas Mista e Cascata [Burke, 2002]. A 

categoria Mista é responsável por criar um conjunto de resultados de cada 

técnica de recomendação. A categoria Cascata realiza a comparação e o 

refinamento entre esses resultados. 

A implementação da técnica Híbrida utiliza os resultados da FC para 

refinar os resultados da FBC, como detalhado na Seção 4.3. O funcionamento 

desta técnica de recomendação pode ser visto na Figura 5.17. 
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Figura 5.17: Diagrama Funcional da Técnica Híbrida no Ambiente RAVE. 

Na realização da recomendação híbrida (3), foi utilizada uma estrutura 

de repetição responsável por comparar os dois vetores (arrays) recuperados 

pela FBC e FC. Deste modo, foram implementados dois arrays responsáveis 

por armazenar os resultados das recomendações obtidas pelas classes 

“ContentFilter.java” e “CollaborativeFilter.java”.  

Os conteúdos destes arrays são comparados entre si, de modo a 

verificar se o trecho recomendado através da FBC pertence a qualquer um dos 

arquivos recomendado através da FC. A recomendação Híbrida ocorre apenas 

quando o trecho existente no vetor da FBC pertencer ao arquivo existente no 

vetor FC. 

O resultado dessa recomendação é uma intercessão entre os dois 

conjuntos de resultados, isso diminui a quantidade de recomendações (recall), 

no entanto, faz com que os trechos multimídias recomendados sejam mais 

relevantes para o usuário-alvo, pois passam por outro processo de filtragem, 

aumentando assim, a precisão (precision) das recomendações, portanto, 

conforme detalhado na Seção 4.4, a implementação da técnica Híbrida no 

ambiente RAVE é fundamental para aumentar a possibilidade de realizar 

recomendações ainda mais relevantes. 
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5.4. Conclusões 

Um acervo de conteúdos multimídia pode ser uma fonte inviável para se 

adquirir informações precisas quando este não apresenta uma estrutura que 

possibilite realizar a recuperação de informações específicas. O ambiente 

multimídia RAVE foi pensado para tratar dessa dificuldade, oferecendo de 

maneira automática, simultânea, sincronizada e dinâmica, informações 

relevantes em forma de vídeo, áudio e texto. 

O conteúdo de um arquivo multimídia é extraído, formalizado, 

estruturado e indexado, associado ao arquivo referente nesta ferramenta. Essa 

é uma forma de identificar, gerar e formalizar conhecimento acerca de tais 

arquivos de maneira explícita e sistêmica, tornando suas informações 

acessíveis. 

Este ambiente utiliza três técnicas de recomendações personalizadas, 

possibilita também a busca por palavras-chaves retornando trechos específicos 

existentes em arquivos multimídia para auxiliar a aquisição, disseminação e 

expansão do conhecimento, mesmo que o usuário-alvo desconheça a 

existência de tais conteúdos.  

Deste modo, o ambiente RAVE atua diretamente no apoio à GC, 

auxiliando na recuperação do conhecimento existente em arquivos multimídia e 

possibilitando a expansão do conhecimento individual. 
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___Capítulo___ 

6.  

Experimentos 

 

"Toda prova aparece para elastecer-nos a 
força e aperfeiçoar-nos a experiência." 

Chico Xavier 

 

O experimento desenvolvido no ambiente RAVE visa obter um feedback dos 

seus usuários, de modo que possibilite verificar se as hipóteses detalhadas na 

Seção 1.2, foram ou não confirmadas através das funcionalidades 

desenvolvidas neste ambiente.  

 

6.1. Metodologia 

A análise dos resultados obtidos através da utilização do ambiente, permitiu 

verificar as seguintes hipóteses: 

1. é possível realizar recomendações relevantes com base no conteúdo 

transcrito dos arquivos multimídia, apesar da conhecida taxa de erro 

existente em ferramentas de transcrição automática de áudio (speech-

to-text); 

2. um ambiente que utiliza conceitos de GC capaz de centralizar e 

disponibilizar conteúdos multimídia, pode diminuir a carência existente 

na recuperação desse tipo de conteúdo; 

3. técnicas híbridas de recomendação de conteúdo são eficientes quando 

utilizadas na recomendação de arquivos multimídia. 
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Para verificar a veracidade de tais hipóteses, o objetivo desse 

experimento concentrou-se no levantamento e analise das funcionalidades 

implementadas no ambiente RAVE através dos pontos listados abaixo: 

• verificar se o esforço utilizado no processo de avaliações de 

arquivos e trechos é aceitável pelos usuários, o que permite 

verificar se este ambiente se tornará ou não uma sobrecarga em 

suas atividades; 

• verificar o grau de satisfação dos usuários sobre o acesso ao 

acervo de conteúdos multimídia; 

• verificar se o ambiente fornece condições que possam auxiliar no 

processo de aquisição ou expansão do conhecimento. 

Para realizar este experimento, foram previamente cadastrados no 

ambiente 60 arquivos multimídia. Seus assuntos estão classificados em três 

grandes áreas distintas: direito, saúde e tecnologia. A quantidade referente a 

cada tema está subdividida igualmente em grupos de 20 arquivos para cada 

uma das grandes áreas. Foram utilizados para compor este acervo, arquivos 

das seguintes origens: YouTube41,  O’Reilly42 e  Podcast Directory43.  

A escolha destes arquivos visou simular um ambiente real, para isso, 

não foram escolhidos arquivos ideais, contendo essencialmente narrações e 

sem ruídos. Os arquivos utilizados possuem locutores variados, diálogos, falas 

cruzadas e muitas vezes trilhas sonoras em paralelo com a locução. 

 O tempo médio de duração dos arquivos também é variado, os menores 

duram 5 minutos, os maiores 40 minutos. No entanto, a média dos 60 arquivos 

é de 23 minutos. Deste modo, os arquivos possuem conteúdos suficientes para 

que a FBC realize o cálculo da similaridade entre massas de dados de 

tamanhos significativos. 

                                                
41 http://www.youtube.com/ 
42
 http://oreilly.com/ 

43
 http://www.podcastdirectory.com/ 
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Diante da necessidade de realizar avaliações e comparações entre 

informações que contenham 100% de texto e fala no idioma inglês. O único 

pré-requisito exigido na seleção dos usuários convidados como avaliadores, é 

possuir alguma experiência formal voltada ao ensino deste idioma. Tal 

característica torna-se fundamental, pois, serve de know-how para que os 

usuários fossem capazes analisar as funcionalidades e os resultados da 

recuperação das informações de maneira coerente, pois, é possível que 

professores experientes identifiquem mais facilmente uma palavra fora de 

contexto, tendo em vista que 26% das palavras transcritas estão dentro da taxa 

de erro produzida pela ferramenta de transcrição utilizada. 

Este experimento ocorreu de maneira controlada, onde foi solicitado a 

diversos usuários que utilizassem o ambiente seguindo orientações 

predefinidas, no entanto, apenas 17 usuários completaram suas atividades e 

responderam o questionário. Deste modo, os resultados obtidos levam em 

consideração apenas estes usuários que realizaram todas as orientações, 

estas se encontram originais no Anexo A. 

Para isso, o ambiente RAVE foi disponibilizado temporariamente na 

Internet, permitindo assim que os usuários pudessem utilizar seus recursos de 

maneira remota e sem interferência do desenvolvedor do ambiente. 

Resumidamente, os usuários foram orientados a realizar os procedimentos 

abaixo: 

• avaliar no mínimo 10 arquivos, com notas variando entre, “1” para 

nada relevante, e “5” para maior grau de relevância, em um prazo 

de até 15 dias. Após findado o prazo, deveriam analisar os 

arquivos recomendados em seu perfil, na coluna “Filtragem 

Colaborativa”; 

• avaliar no mínimo 15 trechos relevantes. Após concluir estas 

avaliações, analisar os trechos recomendados em seu perfil, na 

coluna “Filtragem Baseada em Conteúdo”; 
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• após concluídas as duas avaliações acima, foi orientado que 

analisassem os trechos recomendados em seu perfil, na coluna 

“Híbrida”; 

• e, por fim, realizar no mínimo 5 buscas por palavras-chave, 

analisando se os três primeiros resultados da lista retornada em 

cada busca, correspondem à palavra-chave utilizada. 

Existe uma diferença entre a quantidade solicitada de avaliações de 

arquivos e trechos, pois foi estipulada uma quantidade mínima visando permitir 

gerar avaliações suficientes para que cada técnica implementada consiga 

realizar suas recomendações, diminuindo ao máximo a carga de esforço dos 

usuários testadores. 

O prazo de 15 dias foi estipulado para que no momento da realização 

das recomendações, tanto o perfil de cada usuário como os trechos relevantes, 

já estivessem gerados e armazenado no sistema, permitindo assim a 

recomendação através da FC e da FBC, pois a utilização do ambiente foi 

realizada de maneira assíncrona, variando de acordo com a disponibilidade dos 

usuários, mas dentro de um prazo limite de 15 dias. 

Uma vez concluídas tais avaliações e análise de resultados, foi solicitado 

que os usuários respondessem um questionário composto por nove questões 

de múltipla escolha, disponível no “Anexo B”, que foi adaptado do questionário 

utilizado em [Carneiro, 2008]. 

Após o preenchimento e envio do questionário, estes foram 

entrevistados individualmente, com o objetivo de levantar os reais motivos que 

influenciaram nas respostas obtidas através deste questionário. Tanto os 

resultados do questionário quanto da entrevista estão detalhados na próxima 

seção. 
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6.2. Resultados 

Após realizar os procedimentos mínimos solicitados, os usuários responderam 

o questionário composto por 9 perguntas de múltipla escolha. Seus resultados 

estão detalhados no decorrer desta seção. 

Quando questionado aos usuários sobre o nível de esforço necessário 

para classificar um trecho como relevante, foram obtidos os seguintes 

resultados: 

Pouco Esforço 
5Muito Esforço 0

Esforço 
Razoável

1

Esforço 
Insignificante

11

 

Figura 6.1: Esforço para Classificar um Trecho como Relevante. 

Conforme exibido na Figura 6.1, a grande maioria dos usuários 

considerou este, um esforço insignificante. Esta é uma informação 

fundamental, pois, caso o resultado não fosse satisfatório, inviabilizaria o 

processo de avaliação de trechos relevantes, impossibilitando as técnicas de 

recomendações FBC e Híbrida. 

Para classificar um trecho como relevante, são necessários apenas três 

cliques do mouse. No entanto, 6 dentre os 17 usuários consideraram 

necessário algum esforço. Porém, é preciso observar que os usuários não 

realizaram apenas uma classificação, cada usuário realizou no mínimo 15 

classificações, que convertidos em cliques, somam 45.  

Na entrevista realizada, aqueles usuários que responderam que houve 

um esforço razoável na realização de tais avaliações, justificaram que a 
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qualidade do som, o longo tempo de duração dos arquivos e a necessidade de 

marcar o tempo exato de início e fim de um trecho, foram fatores que 

dificultaram a geração de trechos relevantes.  

Foi constatado também outro fato relevante, 8 dos 17 usuários 

realizaram suas atividades ininterruptamente, não utilizando o período de 15 

dias previamente orientado. Nesse caso, foi necessária mais de uma hora 

contínua de trabalho para finalizar todas as atividades solicitadas, isso contou 

como agravante para aqueles que consideraram algum esforço necessário 

nesta tarefa. 

A maior parte dos usuários que responderam que as avaliações dos 

trechos exigiram pouco esforço, atribuíram para suas respostas duas 

características principais: a possibilidade de navegação no trecho, a 

possibilidade de ler e ouvir o áudio simultaneamente e a possibilidade de 

avaliar apenas um trecho isolado, sem precisar analisar o conteúdo do restante 

do arquivo. 

Quando questionado aos usuários sobre o nível de esforço necessário 

para avaliar um arquivo como relevante, foram obtidos os resultados exibidos 

na Figura 6.2: 

Pouco 
Esforço

3

Muito 
Esforço

0

Esforço 
Razoável

0

Esforço 
Insignificante 

14

 

Figura 6.2: Esforço para Avaliar um Arquivo. 

Conforme exibido na Figura 6.2, os usuários que consideraram este um 

esforço insignificante aumentou em 17%, ou seja, 3 usuários, e ainda, o 
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esforço razoável foi reduzido a 0 usuários, se comparado com o gráfico anterior 

Figura 6.1. 

No entanto, para avaliar um arquivo como relevante, também são 

necessários três cliques do mouse. A redução da insatisfação dos usuários 

está diretamente relacionada com a redução de 33% sobre a quantidade 

mínima de avaliações solicitadas, diferentemente das 15 classificações de 

trechos solicitados anteriormente, pois nesta, foi solicitada a avaliação mínima 

de apenas 10 arquivos, que convertidos em cliques, somam 30, o que contou 

como diferencial sobre o esforço desta tarefa. 

Outro ponto levantado na entrevista por aqueles que consideram pouco 

esforço nesta atividade, foi a necessidade de ouvir um arquivo na sua 

totalidade para que este possa ser classificado, pois quando comparada a 

avaliação de um trecho, este último pode ser classificado isoladamente do 

restante do conteúdo do arquivo, facilitando sua classificação. 

Quando questionado aos usuários sobre o grau de satisfação dos 

resultados das buscas por palavras-chave, foram obtidos os resultados 

exibidos na Figura 6.3: 

Satisfeito
7

Regular
2

Insatisfeito
4

Muito Satisfeito
4

 

Figura 6.3: Satisfação sobre os Resultados das Buscas por Palavra-Chave. 

A quantidade de usuários classificados como “Insatisfeitos” e “Regular” é 

significante, totalizando 6 usuários, porém, conforme descrito no início do 
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Capítulo 5, a ferramenta utilizada na transcrição de arquivos, gera 26% de erro 

em suas transcrições. Tais erros foram passados diretamente para os usuários, 

como previsto desde o início desta pesquisa. Essa taxa de erro também 

influenciou negativamente a FBC e a abordagem Híbrida. 

No entanto, tal taxa de erro pode ser minimizada, implementado no 

ambiente uma funcionalidade que permita que os usuários, de maneira 

colaborativa, corrijam os erros gerados pela ferramenta de transcrição. 

Quando questionado aos usuários sobre o grau de satisfação diante da 

qualidade das recomendações de arquivos realizadas através da FC, foram 

obtidos os resultados exibidos na Figura 6.4: 

Regular
4

Satisfeito
9

Insatisfeito
3

Muito 
Satisfeito

1

 

Figura 6.4: Satisfação sobre as Recomendações de Arquivos (FC). 

A Figura 6.4 mostra que 42%, ou seja, 7 dos usuários se mostram 

“Insatisfeitos” ou “Regular” com a qualidade dos resultados da FC, no entanto, 

os 3 usuários insatisfeitos, se declararam assim, por não receber estas 

recomendações. 

Na entrevista realizada com os usuários, foi constatado que, o que a 

maior parte dos usuários (9) considerarem satisfatórias estas recomendações 

recebidas, não foi apenas ao conteúdo estar de acordo com os interesses dos 

usuários, mas também a grande quantidade e a variedade de arquivos 

retornados. 
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O fato de existirem apenas 17 avaliadores, não ajudou a gerar vizinhos 

próximos o suficiente, para realizar recomendações mais precisas, conforme 

detalhado na Seção 4.2, com base em [Burke, 2002], [Herlocker, 2000] e 

[Sarwar, 2001]. Ainda assim, o resultado deste teste foi considerado positivo, 

pois além de satisfazer pouco mais da metade dos usuários, provavelmente, 

utilizando uma escala maior de usuários, todos eles teriam maiores chances de 

receber recomendações ainda mais relevantes. 

Quando questionado aos usuários sobre o grau de satisfação diante da 

qualidade dos resultados das recomendações de trechos realizadas através da 

FBC, foram obtidos os resultados Figura 6.5: 

Satisfeito
6Regular

4

Insatisfeito
4

Muito Satisfeito
3

 

Figura 6.5: Satisfação sobre as Recomendações de Trechos (FBC). 

 Diante da Figura 6.5, torna-se claro que 8 entre os 17 usuários se 

mostraram “Insatisfeitos ou “Regular” sobre as recomendações de trechos, 

porém, todos os usuários “Insatisfeitos” não receberam estas recomendações. 

Se comparados estes resultados com os resultados da técnica anterior, exibida 

na Figura 6.4, podemos notar que a recomendação de trechos sofreu um 

aumento na quantidade de usuários insatisfeitos. Este fato envolve dois pontos 

principais. O primeiro é similar ao resultado anterior, ocorreu pelo fato de parte 

dos usuários insatisfeitos, serem os primeiros avaliadores, desde modo, os 

poucos trechos avaliados no início, não eram suficientes para que a análise de 

similaridade entre seus termos obtivesse um valor necessário para realizar sua 

recomendação. 
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 O segundo ponto envolve a taxa de 26% de erros existentes na 

realização da transcrição, conforme citado anteriormente, tais erros são 

repassados para os usuários, gerando uma dificuldade ainda maior, porém 

esperada neste processo de recomendação. 

 De uma maneira geral, estes resultados foram ainda mais satisfatórios 

quando comparados com os resultados da técnica anterior (obtidos através da 

FC), pois, mesmo diante dos 26% de erros encontrados nas transcrições, esta 

técnica ainda conseguiu adquirir 2 usuários “Muito Satisfeitos” além daqueles 

encontrado nos resultados da técnica anterior. 

Após a entrevista com os usuários avaliadores, foi constatado que o fato 

da recomendação de trechos iniciar na posição exata em que o trecho é 

pronunciado, ajudou na avaliação positiva desta técnica, pois assim, o usuário 

não precisou ouvir o arquivo na íntegra a procura do assunto relevante. 

Quando questionado aos usuários sobre o grau de satisfação diante dos 

resultados das recomendações de trechos realizadas através da técnica 

Híbrida, foram obtidos os resultados exibidos na Figura 6.6: 

Muito 
Satisfeito

5

Satisfeito
3Regular

0

Insatisfeito
9

 

Figura 6.6: Satisfação sobre as Recomendações de Trechos (Híbrida). 

Diante da Figura 6.6, podemos observar que um número significativo (9) 

de usuários demonstrou insatisfação com os resultados das recomendações de 

trechos através da técnica Híbrida. Isto ocorreu devido ao fato de todos os 

usuários insatisfeitos não receberem nenhuma recomendação, o que já era 
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esperado, pois, esta técnica visa um refinamento dos resultados de técnicas 

anteriores (FC e FBC), realizando uma nova filtragem, conforme detalhado nas 

Seções 4.3 e 5.3.3. Deste modo, todos os usuários que não receberam 

recomendações através das técnicas FC e FBC, não poderão obter 

recomendações Híbridas. 

Diante disso, todos os usuários que receberam estas recomendações 

ficaram satisfeitos. Houve ainda um aumento significativo de 3 para 5 usuários 

“muito satisfeitos”, quando comparado com os resultados das técnicas 

anteriores. 

Foi constatado através da entrevista que os principais motivos que 

elevaram a satisfação dos usuários que receberam estas recomendações, 

estão relacionados aos conceitos citados na Seção 4.4, baseados em [Baeza-

Yates, 1999], denominados como: Retorno (Recall) e Precisão (Precision), 

pois, a quantidade de recomendações (recall) diminuiu, no entanto, melhorou 

consideravelmente a precisão de seus resultados. O segundo ponto forte desta 

técnica está na recomendação direta do trecho, posicionado diretamente no 

momento em que ocorre, este ponto é incomum também com a FBC. A junção 

de tais pontos positivos torna os resultados desta técnica, melhores que os 

resultados da FC e da FBC.  

Quando questionado aos usuários sobre o grau de satisfação diante da 

utilização do ambiente RAVE de uma maneira geral, foram obtidos os 

resultados exibidos na Figura 6.7: 

Satisfeito
6

Muito 
Satisfeito

7

Insatisfeito
0Regular

4
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Figura 6.7: Grau de Satisfação sobre a Utilização do Ambiente. 

 Diante da Figura 6.7, é possível observar que um número significante 

(13) de usuários demonstraram-se satisfeitos com a utilização deste ambiente. 

Foi constatado através da entrevista que os 4 usuários que consideraram o 

ambiente regular, foram influenciados pela insatisfação de não terem recebido 

recomendações através das técnicas FC, FBC ou Híbrida. Outro ponto que 

contou negativamente está ligado ao conteúdo dos arquivos multimídia 

inseridos no acervo do ambiente, estes se mostraram desinteressantes para 9 

dos 17 usuários, pois, este conteúdo foi inserido previamente no 

desenvolvimento do sistema de modo aleatório, apenas para testar as 

funcionalidades do ambiente.  

O fato dos conteúdos dos arquivos multimídia não agradarem os 

usuários, direta ou indiretamente, contou negativamente para todos os 

resultados obtidos. Certamente estes resultados seriam melhorados se estes 

conteúdos fossem inseridos pelos próprios usuários, o que ocorreria no caso 

da utilização real do ambiente. 

Quando questionado aos usuários sobre a capacidade do ambiente 

RAVE auxiliar na aquisição ou expansão do conhecimento, foram obtidos os 

resultados exibidos na Figura 6.8: 

(Auxilia 70%)
8

(Auxilia 35%)
3

(Auxilia 100%)
3

(Não Auxilia)
3

 

Figura 6.8: Ambiente RAVE como Auxílio na Aquisição ou Expansão do 
Conhecimento. 

Diante da Figura 6.8, é possível notar que 14 usuários acreditam que o 

ambiente RAVE pode auxiliar de alguma forma no processo de aquisição ou 
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expansão do conhecimento. Entre eles, 11 acreditam que o ambiente pode 

auxiliar de maneira significativa, entre 70% e 100% neste processo. Este 

feedback é muito importante, pois, vindo de profissionais com experiência em 

ensino, reforça ainda mais fundamento para a adoção deste ambiente como 

um meio de auxílio na GC sobre conteúdos multimídia. 

Foi levantado na entrevista o motivo que levou 3 usuários a não 

acreditar no ambiente como forma de aquisição do conhecimento. A 

constatação obtida aponta que, o que mais influenciou nessa resposta, está no 

fato de tais usuários não receberam nenhuma recomendação através da 

técnica colaborativa e híbrida.  

Esta dificuldade poderia ser minimizada através da implementação de 

características encontradas em Redes Sociais associadas a conceitos de 

Combinação Social (Social Matching) [Silva, 2008c], como o compartilhamento 

de informações entre usuários que possuem os mesmos interesses, conforme 

detalhado na Seção 2.5. 

Quando questionado aos usuários sobre qual a freqüência em que 

estariam dispostos a utilizar este ambiente para pesquisa e obtenção de 

conhecimentos existentes em arquivos multimídia, foram obtidos os resultados 

exibidos na Figura 6.9: 

Sim, 
Regularmente

6

Sim, Muito
8

Não
0

Dificilmente 
Usaria
3

 

Figura 6.9: Utilização do Ambiente RAVE como meio de Pesquisa e Obtenção 
de Conhecimentos Existentes em Arquivos Multimídia. 
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Diante da Figura 6.9 é possível notar que, mesmo com alguns usuários 

não recebendo até duas das três técnicas disponíveis, 14 dos usuários usariam 

regularmente ou com muita freqüência este ambiente.  

A entrevista revelou também que a navegabilidade e a sincronização do 

texto com o arquivo multimídia é um diferencial unanimamente positivo entre os 

usuários, facilitando o entendimento do conteúdo pronunciado.  

Os motivos que levaram 3 usuários a dificilmente utilizar o ambiente 

RAVE, está ligado a diversos fatores como: pouca familiaridade com a 

tecnologia, não possuir acesso a computadores e ainda pelo uso de 

computadores ser uma prática esporádica por alguns destes usuários. 

Contudo, a comparação entre os resultados obtidos pelas três técnicas 

de recomendação implementadas no ambiente RAVE, são exibidas na Figura 

6.10. 
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Figura 6.10: Comparação entre as Três Técnicas de Recomendação. 

Após a análise realizada sobre os três resultados obtidos, é possível 

afirmar que a técnica Híbrida foi aquela que obteve resultados mais relevantes, 

pois todas as recomendações realizadas por está técnica foram satisfatórias ou 

muito satisfatórias, pois o alto índice de (9) usuários insatisfeitos, representa 

aqueles usuários que não receberam recomendações. No entanto, isso já era 

esperado, pois as metodologias Cascata e Mista, adotadas no desenvolvimento 

da técnica Híbrida, visam diminuir o Recall aumentar sua precision. 
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Caso o sistema fosse utilizado de modo mais intensivo, provavelmente a 

quantidade de usuários que não receberam recomendações diminuiria, pois, 

com a existência de mais avaliadores de trechos e arquivos, a possibilidade de 

realizar recomendações Híbridas aumenta significativamente. 

 

6.3. Conclusões 

Os resultados obtidos neste experimento através de uma enquete com nove 

questões, juntamente com a entrevista realizada com os usuários avaliadores 

após o questionário, foram suficientes para comprovar que as hipóteses 

levantadas na Seção 1.2 são verdadeiras. 

Desde modo, conceitos de GC, como: formalização, armazenamento, 

centralização, disponibilização e disseminação do conhecimento, implantados 

no ambiente RAVE, realmente auxiliaram na recuperação, recomendação 

automática e expansão do conhecimento individual. Principalmente quando 

utilizada a técnica Híbrida para realizar recomendação personalizada de 

trechos multimídia. 

 No entanto, para obter resultados ainda mais consistentes e positivos, 

seria interessante envolver uma quantidade maior de usuários na realização 

dos testes. 
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___Capítulo___ 

7.  

Considerações 

Finais 

 

"Teus atos possuem a voz que fala 
mais alto que todas tuas palavras." 

Chico Xavier 

 

A crescente produção de conteúdos multimídia e sua difícil recuperação 

serviram de motivação para que esta pesquisa fosse iniciada e prosseguisse a 

partir de um levantamento dos conceitos de Gestão do Conhecimento e 

Recuperação da Informação, mapeando técnicas que embasassem o de 

desenvolvimento do ambiente RAVE, com o propósito maior de auxiliar no 

processo de recuperação e expansão do conhecimento, focado no ambiente 

das organizações. 

Para tanto, foram implementadas três técnicas de recomendação de 

conteúdos multimídias e um mecanismo de busca de arquivos por palavras-

chave. Alguns requisitos não funcionais, como a sincronização do vídeo com o 

texto, que se mostraram relevantes o suficiente para serem classificadas como 

um diferencial na facilitação do entendimento e atração dos usuários. 

Deste modo, o desenvolvimento do ambiente RAVE, composto por suas 

funcionalidades e seus resultados obtidos é a contribuição principal desta 

pesquisa, através do qual foi possível realizar: 

• o desenvolvimento do ambiente multimídia RAVE, que associa 

conceitos de GC atrelados à técnicas de recomendação 

automática e personalizada, auxiliando os usuários na 

recuperação e disseminação de conteúdos multimídia; 
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• a construção de uma estrutura de metadados em XML, 

conjuntamente com o estilo XSL utilizados para sincronizar 

dinamicamente o texto com o áudio falado concomitantemente; 

• a comparação entre os resultados das técnicas FBC, FC – 

utilizadas isoladamente - e uma abordagem híbrida, permitindo 

que tais técnicas sejam utilizadas ou melhoradas a partir da sua 

implementação detalhada nessa pesquisa e através dos 

resultados obtidos; valendo explicitar que a técnica híbrida é a 

mais eficiente diante do contexto apresentado; 

• a recomendação de trechos relevantes e específicos, 

direcionadas ao exato momento no qual ocorre, também foi uma 

característica fundamental para agilizar o acesso do usuário ao 

conteúdo de seu interesse; 

• a constatação de que é possível elaborar uma estrutura 

satisfatória realizando recomendações relevantes de trechos 

multimídia, com base no conteúdo textual, resultante de uma 

ferramenta de transcrição automática de fala para texto. Apesar 

de existir a taxa de erro do processo de transcrição automática de 

fala. 

A união de tais características faz do ambiente RAVE um meio viável de 

Gestão do Conhecimento Organizacional, e ainda permite que expansões 

interessantes possam ser desenvolvidas. 

 

7.1. Trabalhos Futuros 

Uma vez que o progresso da ciência está em constante mutação e 

aprimoramento, no decorrer deste estudo, foram levantados possíveis pontos 

de expansões e otimizações que porão ser realizadas diante da estrutura atual 

desenvolvida, pois, tanto a arquitetura como a implementação do ambiente 
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RAVE, foram projetadas visando possíveis aprimoramentos. As características 

principais dessas expansões podem ser resumidas nos seguintes pontos: 

1. utilizar uma API para realizar uma tradução do idioma inglês para 

qualquer outro idioma, como o francês e o português. Para 

realizar este passo são necessárias simples adaptações no 

ambiente. No entanto, seus resultados podem auxiliar 

significativamente na aquisição e expansão do conhecimento; 

2. agregar ao ambiente RAVE uma API responsável por realizar 

técnicas de ASR mais robustas, extraindo uma maior quantidade 

de informações do arquivo multimídia, como: identificação do 

locutor, sexo, fabricante, idioma, entre outras; 

3. estender o padrão de metadados utilizado atualmente para um 

padrão que permita catalogar um conjunto maior de informações 

extraídas do conteúdo multimídia, como o MPEG-21e o TVA; 

4. implementar técnicas usadas em TDT, visando delimitar meios de 

disseminação de conteúdo através de técnicas clusters de 

conteúdos; 

5. implementar uma arquitetura de web services que possibilita 

adotar Agentes Inteligentes para manipular as informações 

estruturadas, realizando comparações entre arquivos multimídia 

de diferentes acervos. Mais informações sobre Agentes 

Inteligentes, consultar [Wang, 2006]; 

6. associar ao ambiente RAVE as funcionalidades existentes em 

redes sociais corporativas, como o Ambiente para Integração de 

Grupos e Organizações Sociais (AMIGOS), utilizando os 

conceitos de redes sociais baseadas na web, obtendo feedback 

dos usuários reais deste ambiente, através de testes mais 

aprofundados. Gerando, assim, um ambiente de Recomendação 

Automática de Vídeo em Redes Sociais (RAVERS); 
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7. elaborar uma funcionalidade que permita aos usuários, de 

maneira colaborativa, editar e corrigir tanto o conteúdo transcrito 

como trechos relevantes, aperfeiçoando-os constante e 

paulatinamente; 

8. implementar e associar a FBC, verificando a análise semântica 

entre os termos, para assim, minimizar o problema da 

diferenciação entre palavras sinônimas; 

9. implementar a recomendação de usuários que possuam perfis 

mais próximos aos interesses do usuário alvo; 

10. permitir aos usuários indicar trechos relevantes diretamente para 

outros usuários; 

11. permitir aos usuários realizar comentários pessoais associados a 

trechos e arquivos; 

12. possibilitar que os usuários avaliem a qualidade de cada 

recomendação, para que assim, sejam realizados ajustes finos e 

precisos no cálculo das recomendações; 

13. possibilitar que o usuário informe ao sistema, sua eventual 

mudança de interesse sobre um determinado tema, diminuindo a 

recomendação de conteúdos não mais relevantes e/ou 

desatualizados para com as novas demandas do usuário. 

Deste modo, o atual trabalho oferece um vasto horizonte de pesquisas a 

serem realizadas, envolvendo áreas de Recuperação da Informação, Automatic 

Speech Recognition, Sistemas de Recomendação, Estruturação de Conteúdos 

Multimídia e Gestão do Conhecimento. 
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Anexo A 

 

Seguem abaixo os procedimentos necessários para responder o 

questionário de avaliação do ambiente RAVE. 

• Avaliar no mínimo 10 arquivos com notas variando entre, “1” para nada, 

e “5” para maior grau de relevância. Após concluir estas avaliações, 

analisar os arquivos recomendados em seu perfil, na coluna: “Arquivos 

- FC”; 

• Avaliar no mínimo 15 trechos relevantes, marcando o seu tempo inicial e 

final. Após concluir estas avaliações, analisar os trechos recomendados 

em seu perfil, na coluna: “Trechos - FBC”; 

• Após concluída as duas avaliações acima, analisar os trechos 

recomendados em seu perfil, na coluna: “Híbrida”; 

• Realizar no mínimo 5 buscas por palavras-chave, para cada busca, 

analisar se os três primeiros resultados correspondem às palavras-

chave utilizadas. 
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Anexo B 

 

QUESTIONÁRIO DE AVALIAÇÃO DO AMBIENTE RAVE 
(FAVOR PREENCHER TODOS OS ITENS ABAIXO) 

 

Nome:  
Idade:  
Vínculo:  

 

1 
Qual foi o nível de esforço encontrado na classificação de um 
trecho relevante? 

MUITO ESFORÇO ESFORÇO 
RAZOÁVEL 

 

POUCO 
ESFORÇO 

ESFORÇO 
INSIGNIFICANTE 

 

2 
Qual foi o nível de esforço encontrado na avaliação de 
arquivos? 

MUITO ESFORÇO ESFORÇO 
RAZOÁVEL 

 

POUCO 
ESFORÇO 

ESFORÇO 
INSIGNIFICANTE 

 

3 
Qual foi grau de satisfação quanto ao resultado da busca por 
palavras-chave? 

MUITO 
SATISFEITO 

SATISFEITO 

 

 

REGULAR 

 

INSATISFEITO 

 

 

4 
Qual foi o grau de satisfação quanto à qualidade das 
recomendações de arquivos? 

MUITO 
SATISFEITO 

SATISFEITO 

 

 

REGULAR 

 

INSATISFEITO 

 

 

 

 

 ‘ 

 ‘ 

 ‘ 

 ‘ 
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5 
Qual foi o grau de satisfação quanto à qualidade das 
recomendações de trechos? 

MUITO 
SATISFEITO 

SATISFEITO 

 

 

REGULAR 

 

INSATISFEITO 

 

 

6 
Qual foi o grau de satisfação quanto à qualidade das 
recomendações híbridas de trechos? 

MUITO 
SATISFEITO 

SATISFEITO 

 

 

REGULAR 

 

INSATISFEITO 

 

 

7 
Qual foi o grau de satisfação na utilização do ambiente de uma 
maneira geral? 

MUITO 
SATISFEITO 

SATISFEITO 

 

 

REGULAR 

 

INSATISFEITO 

 

 

8 

Diante de sua experiência como professor, o quanto você 
acredita que este ambiente pode auxiliar na aquisição ou 
expansão do conhecimento? (Independentemente do possível 
tema abordado). 

100% DE AUXÍLIO 

 

 

70% DE AUXÍLIO 35% DE AUXÍLIO 0% DE AUXÍLIO 

 

9 
Você usaria este ambiente como meio de pesquisa e obtenção 
de conhecimentos existentes em arquivos multimídia? 

SIM, MUITO  

 

SIM, REGULAR DIFICILMENTE 
USARIA 

 

APENAS EM 
CARÁTER 

OBRIGATÓRIO 

 

 
Obrigado por ajudar esta pesquisa. 

 
 
 
 
 
 
 

 ‘ 

‘ ‘ 

‘ ‘ 

  

‘  
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