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Resumo 

Freqüentemente, pessoas precisam, para realização de sua tarefa, de 
determinado conhecimento que só pode ser obtido através de experiência e 
prática, que elas podem não possuir. Elas podem economizar tempo e esforço se 
puderem interagir, informalmente, com outras pessoas que já possuam esse 
conhecimento. A colaboração informal facilita a troca de experiências e permite 
o reuso de conhecimento entre os indivíduos.  Sistemas de Recomendação de 
Especialistas (SRE) podem ser usados para promover a colaboração informal 
através da identificação de especialistas que possam ajudar indivíduos na 
realização de suas tarefas. No entanto, os SRE existentes são centrados no 
especialista, em vez do usuário, e não levam em consideração o contexto dos 
envolvidos na recomendação. 

O objetivo deste trabalho é o desenvolvimento de um SRE que utiliza o 
contexto do usuário e do especialista para fazer recomendações mais ajustadas 
às necessidades do primeiro e, dessa maneira, facilitar a colaboração informal: 
o ICARE (Intelligent Context Awareness for Recommending Experts). Para 
tanto, é preciso entender o contexto das pessoas e como determinar as suas 
especialidades, definir as informações contextuais que devem ser consideradas 
e um processo de aquisição das especialidades e, finalmente, definir uma 
heurística de classificação dos especialistas a recomendar de acordo com o 
contexto de especialista e usuário. 

As principais contribuições deste trabalho são a inserção de sensibilidade 
a contexto no processo de recomendação de especialistas, uma ausência 
identificada nos sistemas existentes, e o desenvolvimento de um SRE sensível 
ao contexto. No experimento realizado, a sensibilidade a contexto do ICARE 
foi aprovada e os resultados gerados pelas recomendações realizadas foram bem 
avaliados pelos participantes.  

Palavras-chave: Computação sensível a contexto, sistemas de recomendação, 
colaboração informal, colaboração contextual. 
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Abstract 

Frequently, to better perform their tasks, individuals need knowledge 
that can only be obtained through hands-on experience, which they might not 
possess. Hence, they can save time and effort if they can informally interact 
with others that have such knowledge. Informal collaboration facilitates 
experience sharing and knowledge reuse among people. Expert 
Recommendation Systems (ERS) may be used to promote informal 
collaboration by identifying experts which may help people in accomplishing 
their tasks. However, existing ERS are expert centered, instead of user 
centered, and do not consider the context of people involved in the 
recommendation. 

In this light, this work aims to develop an ERS considering the context of 
both users and experts, providing recommendations that better fit users’ needs 
and, therefore, enhance the informal collaboration. This ERS is named ICARE 
(Intelligent Context Awareness for Recommending Experts).  In order to 
develop it, first, we need to understand people context and how to assert their 
expertise. Afterwards, an expertise acquiring process and the contextual 
information considered must be defined. Finally, an experts ranking heuristics 
according to both user and expert contexts was defined. 

Thus, the main contributions of this work consist of including context 
awareness in the expert recommendation process (a flaw identified in existing 
ERS) as well as developing a context-aware ERS. The results of our experiment 
show that ICARE context awareness was approved and its recommendations 
were well evaluated by the participants. 

Keywords: Context-aware computing, recommendation systems, 
opportunistic collaboration, contextual collaboration. 
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Introdução 

“Não há vento favorável para quem não sabe 
aonde vai”. 

Guillaume D'Orange. 

crescente competitividade e exigência de maior velocidade de 

lançamento de produtos cada vez melhores têm exigido que as 

organizações otimizem seus processos de trabalho e que as pessoas produzam 

mais em menos tempo. No entanto, é normal que essas pessoas tenham dúvidas 

e encontrem dificuldades durante a realização de suas atividades. Um agravante 

desta situação é que, em geral, elas não possuem uma ferramenta adequada que 

realmente as ajude a transpor os obstáculos de maneira rápida e/ou pouco 

custosa. 

A

Um indicativo disso é parte dos resultados de um questionário que 

aplicamos em ambientes de pesquisa e desenvolvimento em Computação de 

Recife – PE1. Uma das questões perguntava ao participante: “Nas últimas 

situações em que enfrentou uma dificuldade na realização de suas tarefas de 

trabalho, como resolveu o problema?”. A porcentagem de cada resposta é 

apresentada na Tabela 1-1.  

 
1 Os detalhes deste questionário (objetivos, configuração e resultados) são apresentados na 
Seção 5.1. 
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Tabela 1-1 Onde pessoas buscam solução para dificuldades do trabalho 

Resposta Representação 

Usei o Google2 40% 

Procurei documentação ou manuais 20% 

Perguntei para um amigo 30% 

Perguntei para o meu chefe/gerente 2% 

Procurei na base de conhecimento da empresa 

(informa quem sabe o quê) 

8% 

Outro 0% 

Estes resultados mostram que 60% dos respondentes procuram a solução 

de suas dificuldades na Internet ou em documentação, como tutoriais e manuais 

de ferramentas ou linguagens. Essas duas alternativas demandam tempo e 

esforço do indivíduo. E pior: muitas vezes a solução pode não ser encontrada 

nessas fontes, pois é possível que ela exija conhecimento obtido através de 

experiência e prática. Os resultados mostram ainda que 30% dos respondentes 

recorreram a um amigo para superar sua dificuldade. No entanto, é provável que 

nem sempre um amigo possuirá o conhecimento necessário para ajudar. 

O ideal seria que as pessoas pudessem colaborar informalmente com 

outras que possuíssem o conhecimento necessário para a tarefa em mãos. A 

colaboração informal é a que acontece através de interações não planejadas e 

que ocorrem de forma ad hoc no ambiente de trabalho. As pessoas interagem 

informalmente quando uma oportunidade para um trabalho compartilhado se 

apresenta [Gutwin et al., 2005]. A colaboração informal facilita a troca de 

experiências e permite o reuso de conhecimento entre os indivíduos. 

Reusar conhecimento está fortemente relacionado a explorar melhor o 

capital humano existente dentro do grupo ou organização, de modo a evitar 

gastos de tempo e dinheiro na aquisição do conhecimento cada vez que ele for 

necessário. Porém, o conhecimento nem sempre é algo facilmente acessível, 

visto que pode estar armazenado como conhecimento tácito, e sua elicitação 

pode não ser trivial [Hinds e Pfeffer, 2003]. Uma maneira de extrair 

conhecimento tácito é através de conversas [Ackerman et al., 2003]. Por isso, é 

                                                 
2 http://www.google.com/  

 

http://www.google.com/
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muito útil o contato direto entre quem detém o conhecimento tácito e a pessoa 

que precisa acessar esse conhecimento. 

Em resumo, o indivíduo pode se deparar com tarefas que demandam 

conhecimento sobre um determinado assunto que este não possui. Nessas 

situações pode haver ganho de tempo se ele puder interagir com algum 

especialista que o auxilie em um primeiro momento. No entanto, pode ser 

bastante complexo identificar quem poderia ser esse especialista, onde está e se 

está disponível para colaborar com o indivíduo. Por exemplo, tivemos relato de 

uma empresa em que um funcionário teve uma dificuldade durante suas 

atividades e não encontrou ninguém que pudesse lhe ajudar. Seus superiores lhe 

sugeriram contatar a matriz nos Estados Unidos e, depois de vários dias de 

procura, descobriu-se que uma pessoa que trabalhava na baia ao lado do 

funcionário com problemas detinha o conhecimento necessário para ajudá-lo. 

Um sistema que perceba esses potenciais colaboradores e os coloque em 

contato tem o potencial de trazer um grande benefício ao trabalho desenvolvido 

por ambos. Afinal, a comunicação direta pode facilitar e melhorar o 

compartilhamento de conhecimento tácito e de habilidades entre os indivíduos 

[Ackerman et al., 2003]. O especialista também pode ser beneficiado pela 

colaboração porque, quando tentamos ensinar algo para alguém, freqüentemente 

aprendemos junto. 

Sistemas de Recomendação de Especialistas (SRE) podem ser usados para 

apoiar a colaboração informal através da identificação de especialistas que 

possam ajudar indivíduos na realização de suas tarefas.  

SRE são sistemas que retornam referências para pessoas identificadas 

como especialistas em um domínio requerido [Reichling et al., 2005]. Eles 

podem ser vistos como uma tentativa de oferecer acesso ao conhecimento 

tácito, difícil de ser exteriorizado. 

No entanto, para que seja efetivo, o SRE precisa conhecer o contexto do 

especialista que será recomendado, bem como do usuário que receberá a 

recomendação, de modo a buscar dentre os especialistas existentes os mais 

adequados para a situação atual do usuário, para o seu contexto. Contexto é 

qualquer informação que pode ser utilizada para caracterizar a situação de 

entidades (como uma pessoa, lugar ou objeto), que são consideradas relevantes 

para a interação entre um usuário e uma aplicação, incluindo o usuário e a 
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aplicação, em si [Dey e Abowd, 2001]. Os SRE existentes não consideram o 

contexto dos envolvidos na recomendação.  

Um SRE também deve ser centrado no usuário, ou seja, dirigir sua 

recomendação pelas características do mesmo. Afinal, cada indivíduo pode 

possuir necessidades diferentes em face a uma recomendação de especialistas. 

No entanto, os SRE existentes são centrados no especialista, pois consideram 

apenas as informações dele e, portanto, não levam em consideração o contexto 

das pessoas. Se considerar o contexto do usuário para alinhar os resultados da 

recomendação, o SRE pode ser considerado centrado no usuário, pois seus 

resultados variam de acordo com a pessoa a quem a recomendação se destina. 

Outra característica desejável é independência do tipo de informação 

utilizada para deduzir a especialidade de uma pessoa. A maioria dos SRE é 

construída dirigida por uma fonte de especialidade e somente utiliza a 

informação obtida nessa fonte.  

Tendo em vista essas necessidades, propomos um SRE flexível, sensível a 

contexto. 

1.1 Objetivos  
Este trabalho apresenta um SRE denominado ICARE (Intelligent Context 

Awareness for Recommending Experts). O objetivo desse sistema é apoiar a 

etapa inicial de uma situação de colaboração informal, ou seja, identificar com 

quem o usuário pode interagir e como iniciar essa interação. Para isso, o ICARE 

recomenda especialistas de acordo com o contexto atual do usuário. 

Assim, o objetivo geral deste trabalho é criar um sistema que recomende 

especialistas de maneira adequada aos contextos do usuário e do especialista. 

Para alcançá-lo, é necessário atender os seguintes objetivos específicos: 

• Entender o contexto das pessoas e definir quais as informações de 

contexto que devem ser consideradas; 

• Entender como determinar as especialidades das pessoas e definir um 

processo de aquisição destas especialidades; 

• Definir uma heurística de classificação dos especialistas a recomendar de 

acordo com o contexto de especialista e usuário. 

O ICARE é um SRE sensível ao contexto dos especialistas e dos usuários 

que receberão a recomendação. Ele usa esse conhecimento contextual para fazer 
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recomendações de acordo com as necessidades e disponibilidades atuais desses 

indivíduos. Os especialistas recomendados são classificados e apresentados, 

preferencialmente, em função do que será mais útil para o usuário no momento. 

Os critérios para fazer essa classificação são, por exemplo, a reputação do 

especialista, sua disponibilidade, o nível de especialidade e a proximidade 

social. 

1.2 Contribuições  
O conhecimento contextual permite que o ICARE faça recomendações 

adequadas para uma colaboração imediata. Por exemplo, possivelmente não é 

útil para um usuário que precise criar um diagrama UML em seu projeto, e que 

esteja com problemas no processo RUP, receber a recomendação de um 

especialista em RUP que também é gerente de um projeto com prazo esgotando 

em dois dias. 

Além disso, o ICARE é independente do tipo de fonte de especialidade 

utilizada e pode utilizar várias fontes ao mesmo tempo. Assim, o sistema pode, 

por exemplo, ser implantado em uma organização utilizando inicialmente 

apenas como fonte os currículos das pessoas e futuramente acrescentar o banco 

de horas como fonte de informação de especialidade. 

Portanto, a utilização do ICARE pode trazer os seguintes benefícios: 

1. Facilitar a localização de determinado conhecimento dentro de uma 

organização; 

2. Ajudar os usuários a resolver mais facilmente as dúvidas que surgirem 

durante a realização de suas tarefas; 

3. Favorecer o início de uma atividade colaborativa; 

4. Favorecer o reuso de conhecimento existente em uma organização. 

No entanto, o ICARE, no momento, é focado para atender os itens 1 e 2. 

Como veremos em mais detalhes no capítulo 3, vários trabalhos propõem 

sistemas de recomendação de especialistas (por exemplo, TABUMA, Expertise 

Recommender, HALe e ReferralWeb). A principal contribuição deste trabalho é 

a de adicionar sensibilidade a contexto no processo de recomendação para que 
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os especialistas apresentados para o usuário sejam os mais adequados para ele 

no momento. 

1.3 Estrutura da Dissertação 
Além deste capítulo de introdução, o presente trabalho inclui outros cinco 

capítulos, como descrito a seguir: 

Capítulo 2: Neste capítulo serão introduzidos todos os conceitos básicos 

associados a este trabalho. As áreas de Trabalho Cooperativo Apoiado por 

Computador, Colaboração Informal e Contexto Computacional serão discutidas 

com detalhes.  

Capítulo 3: Este capítulo apresenta o estado da arte em sistemas de 

recomendação de especialistas (SRE). Os SRE existentes são descritos de forma 

a levantar suas características principais e as comuns a qualquer SRE. Os 

pontos fortes e fracos de cada sistema também são levantados. Por fim, a 

deficiência comum em todos os trabalhos é a motivação para a proposta dessa 

dissertação. 

Capítulo 4: Este capítulo apresenta o trabalho proposto nesta dissertação. 

A arquitetura do sistema proposto, chamado ICARE, é apresentada. Cada 

módulo do ICARE é detalhado. As especificações, restrições e o escopo do 

desenvolvimento são explicitados.  

Capítulo 5: Este capítulo apresenta os experimentos realizados durante o 

trabalho. Primeiro, os detalhes de um experimento preliminar que levantou o 

perfil e preferências de possíveis usuários de um SRE como o ICARE são 

descritos. Em seguida, apresentamos o experimento realizado no Centro de 

Informática da UFPE que avaliou o ICARE desenvolvido. Detalhamos a 

configuração, a execução e, principalmente, os resultados obtidos nos dois 

experimentos. 

Capítulo 6: Finalmente, este capítulo apresenta as conclusões e os 

trabalhos futuros associados a esta dissertação. As contribuições da mesma e as 

limitações do ICARE também são explicitadas, seguidas de propostas de 

aperfeiçoamento do trabalho desenvolvido.  



 

   

2  
 
 

Colaboração e Contexto 

“Quem não se comunica, se estrumbica.” 

Abelardo Barbosa, o Chacrinha. 

crescente competitividade e exigência de lançamentos em menos 

tempo de produtos cada vez melhores têm exigido que as 

organizações otimizem seus processos de trabalho e passem a contar cada vez 

mais com equipes trabalhando colaborativamente para desenvolvimento das 

tarefas. Colaboração é essencial especialmente em processos de trabalho que 

fazem uso intenso de conhecimento [Brézillon e Araujo, 2005]. Nos processos 

atuais de negócios a melhoria da colaboração implica na melhoria dos processos 

em que ela ocorre. 

A

O trabalho colaborativo pode ser mais eficiente se aproveitar recursos 

computacionais. Esse é o objetivo do Trabalho Cooperativo Apoiado por 

Computador, apresentado a seguir nesse capítulo. Em seguida, é apresentada 

uma abordagem computacional para melhorar os sistemas colaborativos: a 

utilização de contexto computacional. Portanto, o objetivo desse capítulo é 

mostrar como contexto pode enriquecer o Trabalho Cooperativo Apoiado por 

Computador. 
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2.1 Trabalho Cooperativo Apoiado por Computador (CSCW) 
As estruturas organizacionais estão em constante evolução, tornando-se 

menos hierarquizadas, mais participativas e dinâmicas. Com essa evolução 

emergiram valores relacionados ao trabalho em grupo, como capacidade de 

cooperação e colaboração. Nessa nova realidade organizacional, surgiu um 

novo tipo de ferramenta tecnológica para atender a nova demanda de apoio ao 

trabalho em grupo, o groupware. Ellis et al definem groupware como sistemas 

computacionais que apóiam grupos de pessoas engajadas em uma tarefa (ou 

objetivo) comum e que fornecem uma interface para um ambiente 

compartilhado [Ellis et al., 1991]. O objetivo de um groupware é fazer com que 

o resultado do trabalho do grupo seja maior que a soma das contribuições 

individuais de cada membro [Rosa, 2004]. 

A área que pesquisa como as pessoas trabalham em conjunto, utilizando 

tecnologia computacional, denomina-se Trabalho Cooperativo Apoiado por 

Computador (CSCW – do inglês Computer Supported Cooperative Work). 

CSCW estuda como grupos trabalham e tenta descobrir como tecnologia 

(computadores em especial) pode ajudá-los a trabalhar [Ellis et al., 1991], ou 

seja, CSCW explora o papel da tecnologia no ambiente de trabalho [Grudin, 

1994]. 

Segundo o modelo 3C de colaboração proposto por Ellis et al, quando 

focamos no suporte à colaboração de grupos, precisamos atender a três 

conceitos chave: Comunicação, Cooperação e Coordenação. Portanto, o 

objetivo de um groupware é ajudar grupos a se comunicar, cooperar e 

coordenar suas atividades [Ellis et al., 1991]. A comunicação envolve a troca 

de informações e negociação de compromissos. A coordenação organiza e 

gerencia as atividades, pessoas e recursos do grupo para lidar com conflitos e 

evitar desperdício de esforços. Ou seja, a coordenação garante que o grupo 

como um todo tenha um comportamento coerente.  E a cooperação é a operação 

em conjunto dos membros em um espaço compartilhado. Ao cooperar os 

indivíduos têm necessidade de se comunicar para renegociar e para tomar 

decisões sobre situações não previstas inicialmente. As tarefas originam-se dos 

compromissos negociados durante a comunicação, são gerenciadas pela 

coordenação e são realizadas durante a cooperação [Gerosa, 2006]. 
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Mas além de comunicação, cooperação e coordenação, uma colaboração 

efetiva (que atinge seus objetivos de maneira adequada) e eficiente exige que os 

participantes sejam bem informados sobre as atividades dos seus parceiros 

[Dourish e Bellotti, 1992]. Eles precisam de informação sobre as pessoas com 

quem estão cooperando, sobre as ações delas, sobre artefatos compartilhados, e 

assim por diante. Essa informação é chamada percepção [Gross e Prinz, 2004]. 

Percepção (no inglês awareness) é a contextualização das atividades individuais 

através da compreensão das atividades realizadas por outras pessoas [Araújo e 

Borges, 1997]. Percepção refere-se a ter conhecimento das atividades do grupo, 

saber o que aconteceu, o que está acontecendo e/ou o que poderá vir a 

acontecer, além do próprio conhecimento do que é este trabalho e do grupo 

[Kirsch-Pinheiro et al., 2001]. A Figura 2-1 mostra o diagrama do modelo 3C 

de colaboração com percepção proposto por [Fuks et al., 2003] baseado no 

modelo tradicional de Ellis et al. 

 
Figura 2-1 Modelo 3C de colaboração [Fuks et al., 2003] 

Existe ainda uma forma mais simples de colaboração, sem a formalização 

de tarefas explícitas e cronogramas, por exemplo, mas que é crucial para o 

compartilhamento de conhecimento e aprendizado dentro de uma organização. 

Trata-se da Colaboração Informal, abordada em mais detalhes na próxima 

seção.  

2.2 Colaboração Informal 
Uma atividade colaborativa pode ocorrer de diversas maneiras. As pessoas 

podem agendar reuniões para um trabalho planejado, podem ser alocadas para 
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tarefas compartilhadas ou podem simplesmente interagir informalmente quando 

uma oportunidade para um trabalho compartilhado se apresente [Gutwin et al., 

2005]. Esse último tipo é a colaboração informal: acontece através de 

interações não planejadas e que ocorrem de forma oportunista no ambiente de 

trabalho.  

Também há na literatura o conceito de “colaboração oportunista” 

([Moreno et al., 2003], [Vivacqua et al., 2003]), que é semelhante ao de 

colaboração informal. Uma interação oportunista é aquela em que o iniciador 

tinha planejado falar com outros participantes em algum momento e aproveita 

um encontro casual/inesperado para fazê-lo [Kraut et al., 1990]. Portanto, no 

seguir do texto utilizaremos o termo “colaboração informal”, mas, neste 

trabalho os dois termos são considerados sinônimos. 

Colaboração informal aparece em encontros cotidianos com outras pessoas 

em um grupo de trabalho. Por exemplo, uma pessoa passa pela mesa de outra e 

percebe que ela está trabalhando em uma tarefa específica, e pára por um 

momento para fazer uma pergunta, mostrar algo no espaço de trabalho ou ajudar 

com a atividade. Interação informal é comum na maioria dos grupos de trabalho 

co-localizados e geralmente é muito mais freqüente que trabalho em grupo 

planejado [Gutwin et al., 2005]. 

Muitas afinidades e oportunidades para colaboração e troca de 

conhecimento são descobertas em interações que ocorrem informalmente, como 

em conversas na sala do cafezinho da empresa, ou em happy hour no final do 

expediente [Petry et al., 2006]. Um exemplo deste tipo de colaboração seria o 

gerente de uma equipe de desenvolvimento de software que recebe a solicitação 

de um novo projeto que exige conhecimento sobre construção de navios. Em 

conversas informais na empresa ele expõe para colegas essa situação para ver se 

alguém conhece uma pessoa que tenha essa especialidade. Durante uma dessas 

conversas ele se depara com um colega de outro projeto que já trabalhou no 

desenvolvimento de software para suporte à construção de navios e com quem 

poderia colaborar no seu novo projeto. 

A comunicação informal é um meio crucial utilizado pelos colaboradores 

para iniciar trabalho conjunto, mantê-lo e concluí-lo. Sem comunicação 

informal, muitas colaborações não ocorreriam e outras seriam desfeitas antes de 

serem bem sucedidas [Kraut et al., 1990]. Estudos mostram que esses tipos de 
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interação informal têm um papel central em ajudar trabalhadores a aprender, 

entender, adaptar e aplicar processos e procedimentos formais [Isaacs et al., 

1997]. 

Gutwin et al. relatam algumas observações sobre a colaboração informal 

[Gutwin et al., 2005]: 

1. Interações informais são comuns em grupos co-localizados. Padrões 

de colaboração e comunicação informais são evidentes em muitos tipos 

de comunidades que trabalham com conhecimento, como laboratórios de 

pesquisa, equipes de desenvolvimento de software, empresas de design e 

companhias de telecomunicações. A comunicação informal é mais 

provável entre pessoas fisicamente próximas. 

2. Comunicação informal é breve e freqüente. Em geral, quanto mais 

espontânea é uma conversa, mais curta ela tende a ser. Por exemplo, 

reuniões planejadas geralmente duram mais de meia hora, enquanto 

conversas informais duram menos de 10 minutos, segundo estudo em um 

ambiente de laboratório de pesquisa [Kraut et al., 1990].  

3. Interação informal se baseia na percepção dos indivíduos sobre seu 

ambiente de trabalho. Colaboração informal surge da percepção das 

pessoas, objetos e atividades acontecendo no ambiente de trabalho, ou 

seja, “estar atualizado quanto ao que está ocorrendo, tanto dentro quanto 

fora do projeto de cada um”. 

4. Colaboração informal pode ser iniciada pela percepção de pessoas, 

objetos, ações ou outras interações. Como interações informais são 

oportunistas, podem surgir ao ver uma determinada pessoa, ao ver um 

objeto no ambiente de trabalho de uma pessoa, ao ver uma pessoa 

realizar algum tipo de ação ou ao ver ou escutar uma interação já 

iniciada entre outros membros do grupo. 

5. Colaboração informal muitas vezes é facultativa. Colaborações 

informais são flexíveis de duas formas: elas não precisam acontecer 

agora e, freqüentemente, sequer precisam acontecer. Em muitos 

ambientes de trabalho, pessoas no grupo são fracamente acopladas umas 

às outras, ou seja, elas (ou suas tarefas) não têm dependências fortes que 

exigem que elas colaborem. No entanto, pelo grupo possuir um objetivo 

comum, em muitas ocasiões a colaboração é possível, mas não 
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absolutamente necessária. Assim, as pessoas precisam decidir se os 

potenciais benefícios de se trabalhar juntos valem o esforço de iniciar e 

unir-se a uma sessão colaborativa. Se os custos forem muito altos, 

trabalhadores de grupos fracamente acoplados podem cuidar sozinhos da 

tarefa. 

6. Interações informais são fáceis de iniciar. Uma das marcas da 

colaboração informal é que ela não necessita de processos extensivos ou 

enfadonhos para se iniciar. Em ambientes co-localizados, a presença de 

pessoas é óbvia, suas disponibilidades são relativamente fáceis de 

determinar e o ambiente compartilhado de trabalho sugere tópicos para 

colaboração. Em algumas situações, uma sessão colaborativa pode ser 

iniciada simplesmente encontrando alguém, apontando para um objeto e 

fazendo uma pergunta. Na realidade, se algum esforço maior que esse é 

necessário, as pessoas freqüentemente não vão se incomodar para 

interagir. 

7. Engajar-se em uma interação informal é um processo de várias 

etapas. O processo começa com a determinação da disponibilidade da 

outra pessoa, e existem várias regras não-verbais que ditam como as 

pessoas fazem isso. Elas usam verificações verbais e informação visual 

para julgar a receptividade de alguém. 

Segundo [Gutwin et al., 2005], há cinco requisitos básicos para 

colaboração informal bem sucedida: 

1. Trabalho individual: pessoas executam suas tarefas individuais em seus 

próprios ambientes, até o momento em que uma oportunidade de 

colaboração se apresente; 

2. Percepção da comunidade: colaboração informal é baseada em uma rica 

percepção das outras pessoas no grupo e de seus ambientes de trabalho; 

3. Baixo Custo: uma vez que interações informais são facultativas, elas só 

ocorrerão se o custo de se envolver na colaboração for baixo; 

4. Negociação de envolvimento: pessoas precisam poder negociar a 

possibilidade de se envolver em uma sessão de colaboração informal; 

5. Interação com artefatos da tarefa: quando o trabalho envolve objetos, 

pessoas precisam poder referenciar e manipular esses objetos na sua 

colaboração. 
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Para apoiar a colaboração informal, o sistema deve ter conhecimento sobre 

informações relacionadas à situação atual das pessoas, como: onde estão, o que 

estão fazendo, presença, disponibilidade, interesses e habilidades [Petry et al., 

2006]. Esse conjunto de informações a respeito de tudo aquilo que está em volta 

da aplicação é chamado de contexto. O contexto sobre artefatos em uso e sobre 

o ambiente computacional também é útil, pois a observação de um artefato, 

documento, ou software em execução por um usuário pode conduzir a uma 

interação. Por exemplo, João está começando a trabalhar com ontologias e sabe 

que o Protégé é uma ferramenta para edição de ontologias, porém está com 

dificuldades em sua utilização. Se João percebe que Paulo trabalha ou está 

usando o Protégé, essa informação pode ajudá-lo a ver em Paulo uma pessoa 

com quem pode interagir para tirar dúvidas sobre o trabalho com a ferramenta. 

Além disso, informação sobre conhecimento, habilidades físicas e 

cognitivas, distância e características psico-sociais como confiança e postura 

são importantes para o estabelecimento de uma colaboração bem sucedida 

[Aldunate et al., 2002]. E todas essas informações podem ser consideradas 

como contexto das pessoas pois, segundo Franklin e Flaschbart, contexto é a 

situação do usuário [Franklin e Flaschbart, 1998]. Portanto, percebe-se que o 

conhecimento contextual é fundamental para viabilizar a identificação e 

estabelecimento de colaborações informais. As próximas seções discutem o que 

é contexto e o seu papel em sistemas colaborativos de modo geral. 

2.3 Contexto 
Nós, seres humanos, somos seres sensíveis a contexto porque exploramos 

contexto quando nos comunicamos e realizamos alguma ação e adaptamos 

nosso comportamento frente a mudanças de condições do ambiente. Por 

exemplo, dentro da sala de cinema evitamos conversas altas quando o filme 

começa. 

Por causa da noção de que contexto afeta o comportamento inteligente dos 

humanos, é consenso que sensibilidade a contexto deveria ser simulada em 

sistemas computacionais para reforçar sua capacidade de comunicação, 

comportamento e processamento de informação [Chen, 2003]. Mas para projetar 

sistemas computacionais sensíveis a contexto, é importante entender o que 

constitui contexto de uma perspectiva computacional. Para isso, as próximas 
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seções discutem o que é contexto e como representá-lo computacionalmente. 

Em seguida, são apresentados alguns sistemas sensíveis a contexto existentes 

com o objetivo de ilustrar o potencial da sensibilidade a contexto em sistemas 

computacionais. 

2.3.1 Conceitos 
Há na literatura inúmeras definições para o conceito de contexto, como as 

apresentadas por [Brézillon, 1999], [Schilit et al., 1994], [Brown et al., 1997], 

[Franklin e Flaschbart, 1998] e [Ward et al., 1997]. Contexto é um termo 

abrangente, o que implica em uma dificuldade de formalização e conseqüente 

surgimento de várias abordagens para defini-lo.  

As primeiras definições surgiram em pesquisas na área de computação 

móvel e eram apenas enumerações de possíveis informações de contexto, como 

as que podemos encontrar em [Schilit et al., 1994] e [Brown et al., 1997]. Essas 

duas definições são, respectivamente: “Em um sistema computacional móvel 

distribuído, contextos são a localização do usuário, a identificação de pessoas e 

objetos próximos, e os estados dos dispositivos com que o usuário interage.” e 

“Localização, identidade das pessoas ao redor do usuário, a hora do dia, estação 

do ano, temperatura, entre outros.” Essas definições através de exemplos são 

difíceis de serem aplicadas pois, quando se considera um novo tipo de 

informação contextual, não fica claro como a definição pode ajudar a decidir se 

deve-se classificar a informação como contextual ou não [Dey e Abowd, 2001]. 

Para serem mais genéricas e, portanto, úteis em uma maior variedade de 

problemas, as definições precisavam ser mais abstratas. Assim, Brown definiu: 

“contexto são os elementos do ambiente do usuário que o computador conhece” 

[Brown, 1995]. Franklin e Flaschbart consideraram “contexto é a situação do 

usuário” [Franklin e Flaschbart, 1998]. Já Ward et al definiram “contexto é o 

estado de tudo aquilo que circunda a aplicação” [Ward et al., 1997]. Na área de 

Inteligência Artificial, Brézillon definiu que “contexto é o que restringe a 

solução de um problema, sem interferir nele explicitamente” [Brézillon, 1999]. 

Na área de Interação Humano Computador (HCI), Dourish defende que 

contexto é uma entidade dinâmica, subjetiva e cujos valores e características 

não podem ser previstos e definidos previamente [Dourish, 2004]. 
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Hoje, a definição mais aceita é a de Dey e Abowd, segundo a qual 

“contexto é qualquer informação que pode ser utilizada para caracterizar a 

situação de entidades (como uma pessoa, lugar ou objeto), que são consideradas 

relevantes para a interação entre um usuário e uma aplicação, incluindo o 

usuário e a aplicação, em si. Contexto é tipicamente a localização, identidade e 

estado de pessoas, grupos e objetos físicos e computacionais.” [Dey e Abowd, 

2001]. Essa definição é uma moderação entre a especificidade das primeiras 

definições e a generalidade das definições de Brown, Franklin e Flaschbart, 

Brézillon e Ward et al. Além disso, essa definição é mais comumente utilizada 

por estudiosos de Computação Sensível a Contexto. 

2.3.2 Sistemas Sensíveis a Contexto 
Computação sensível a contexto é um paradigma emergente para dispensar 

usuários cotidianos de configurar e instruir manualmente seus sistemas 

computacionais [Chen, 2003]. Sistemas sensíveis a contexto são aqueles 

capazes de entender o contexto dos usuários e antecipar suas necessidades, em 

termos de serviços e/ou informação. Ao habilitar sistemas computacionais a 

entender seus contextos, a computação sensível a contexto libera o usuário de 

ser escravo de seus sistemas computacionais e, assim, ajuda os usuários a fazer 

mais fazendo menos [Chen, 2003]. 

O sistema GUIDE é um guia turístico eletrônico sensível a contexto que 

foi construído para superar algumas das limitações das ferramentas de 

informação e navegação tradicionais disponíveis para visitantes de uma cidade 

[Cheverst et al., 2000]. O sistema GUIDE integra o uso de tecnologias de 

computação pessoal, comunicações sem fio, sensibilidade a contexto e 

hipermídia adaptativa para suportar as necessidades de informação e navegação 

dos visitantes da cidade de Lancaster. O sistema usa contexto temporal, de 

localização e preferências para adaptar seus serviços ao usuário como, por 

exemplo, dizer quais atrações estão próximas, sugerir pontos turísticos que 

estão abertos para visitação no momento, dar as direções de como chegar em 

uma atração e montar um tour considerando a distância entre as atrações. 

Hibino e Mochus apresentam o HandiMessenger, um serviço de 

comunicação universal aprimorado através de percepção para usuários móveis 

de empresas [Hibino e Mockus, 2002]. Esse serviço é projetado para facilitar a 
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comunicação quando os usuários estão fora do escritório através de uma 

aplicação sem fio, sensível a contexto, de transferência de mensagens 

unificadas. Usuários podem acessar email, mensagens instantâneas e outras 

mensagens a partir de um dispositivo móvel. Simultaneamente, são 

apresentadas informações de percepção sobre o remetente para permitir uma 

resposta do modo mais apropriado, dada a situação dos participantes. Por 

exemplo, o usuário pode ler um e-mail e responder fazendo uma ligação 

telefônica, se o remetente estiver disponível por telefone. 

Ranganathan et al. desenvolveram o ConChat, um programa de chat 

sensível a contexto que enriquece a comunicação eletrônica pela entrega de 

informação contextual e que resolve potenciais problemas semânticos entre os 

usuários [Ranganathan et al., 2002]. ConChat permite também que os usuários 

pesquisem o contexto do seu companheiro de chat através de um canal 

secundário. Considera que os participantes estão em um ambiente 

computacional pervasivo e trata informações de contexto físico. 

2.4 Contexto e Colaboração 
Um dos aspectos mais importantes no suporte à colaboração é o 

conhecimento do contexto onde as interações entre os membros do grupo 

ocorrem [Rosa et al., 2003]. Pessoas trabalhando juntas precisam perceber e 

entender o que está acontecendo com seus parceiros: o que estão fazendo, onde 

se encontram e possíveis dificuldades que estão enfrentando. Essas informações 

podem ser bastante úteis para a realização das suas atividades [Vieira et al., 

2004]. Como apresentado na Seção 2.1, esse conhecimento do contexto das 

interações e dos membros do grupo é chamado de percepção. A falta de 

percepção pode provocar muitos problemas, como conflitos, trabalho 

inconsistente ou duplicado e participantes desmotivados [Vieira et al., 2005]. A 

utilização de contexto em aplicações colaborativas pode facilitar o 

entendimento e cooperação entre os membros do grupo de trabalho e melhorar a 

coesão e eficiência do grupo. Aplicações de groupware podem ser mais 

eficientes e melhor adaptadas às necessidades de seus usuários se incorporarem 

sensibilidade a contexto. 

Na Seção 2.3.1 apresentamos conceitos de contexto definidos por 

estudiosos das áreas de Inteligência Artificial, Interação Humano Computador e 
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Computação Sensível a Contexto. Vamos agora especializar a definição de 

contexto na área de CSCW. 

2.4.1 Definição de Contexto em CSCW 
Em sistemas colaborativos, as informações contextuais de interesse são 

relativas ao ambiente virtual de trabalho, organização do grupo, características 

e papéis dos seus membros, artefatos compartilhados, divisão de tarefas, prazos, 

objetivos, entre outras [Petry et al., 2006]. 

Para apoiar a colaboração entre pessoas é importante considerar o 

contexto em que as interações do grupo ocorrem e o contexto individual das 

pessoas que podem já estar engajadas em uma atividade colaborativa ou que 

têm potencial para envolver-se em uma colaboração informal. Segundo Gross e 

Prinz [Gross e Prinz, 2004] “em um ambiente cooperativo, um contexto pode 

ser definido como as condições (i.e. circunstâncias como tempo e localização) 

inter-relacionadas (i.e. algum tipo de continuidade, no sentido mais amplo da 

palavra) em que alguma coisa (e.g. um usuário, um grupo, um artefato) existe 

(e.g. presença) ou ocorre (e.g. uma ação realizada por um ator).” Já Araújo et al  

definem “Contexto é composto pelo grupo de informação que ajuda a 

caracterizar a tarefa do grupo. Seu objetivo é fornecer condições para os 

membros do grupo de reparar e entender todos os fatores que influenciam sua 

interação” [Araujo et al., 2004]. 

Portanto, podemos perceber que o contexto do trabalho em grupo envolve 

vários elementos a mais que o contexto individual de trabalho [Alarcon et al., 

2005]. Para facilitar e formalizar o uso de contexto em aplicações 

colaborativas, surgiram algumas categorizações das informações que compõe o 

contexto da colaboração. A próxima seção apresenta algumas dessas 

classificações. 

2.4.2 Classificações de Contexto em CSCW 
Os objetivos das classificações dos elementos contextuais da colaboração 

apresentadas a seguir são: 

• Identificar os elementos contextuais; 

• Guiar o desenvolvimento de groupware; 

• Ajudar no suporte à percepção; 

• Modelar formalmente contexto. 
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Pessoas, Tarefas e Recursos 
Alarcón et al [Alarcon et al., 2005] propuseram uma taxonomia para 

contexto em groupware baseada em três componentes principais: pessoas, 

tarefa (ou projeto) e recursos. 

Componente Um: Pessoas 

Pessoas se organizam em várias estruturas organizacionais (e.g., 

hierarquia, subgrupos, comunidades, etc.) designando papéis e 

responsabilidades aos seus membros e definindo relações de controle e 

responsabilidade.  

O conhecimento dos estados (e.g. disponibilidade, presença, localização, 

distância, estado emocional, etc.) e ações realizadas pelos usuários possibilita 

uma gama de oportunidades de melhorias no trabalho e interação do grupo. Esse 

conhecimento possibilita, por exemplo, que os usuários: 

• Ajustem suas interações e desenvolvam estratégias sociais; 

• Adaptem suas ações à situação de um colega; 

• Ajudem um colega quando necessário; 

• Monitorem o progresso do projeto e o envolvimento dos colegas no 

trabalho global.  

Componente Dois: Tarefa ou Projeto 

Tarefas podem ser estruturadas e direcionadas aos participantes de acordo 

com um determinado conjunto de regras a fim de alcançar um objetivo geral de 

negócios.  

Conhecendo a estrutura da tarefa, membros do grupo podem ajustar suas 

interações através do entendimento de como suas contribuições se encaixam no 

quadro geral, que ações podem ser realizadas e a quem afetará.  

Componente Três: Recursos 

Recursos podem ser especialidades, conceitos, informação (e.g. 

documentos, figuras), artefatos de software (e.g. modelos de relatório), e 

representações de objetos físicos (uma URL de impressora compartilhada ou um 

ID de usuário). Eles são armazenados em um repositório comum, têm um 

significado particular e mantêm algumas relações semânticas entre eles. Além 

disso, recursos também podem ser organizados espacialmente, ou pertencer a 
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estruturas abstratas. A organização dos recursos fornece informação contextual 

para as ações dos usuários. 

 5W+1H 
Uma classificação tradicional de informações de percepção para 

groupware é conhecida como 5W+1H [Gutwin, 1997;McCaffrey, 1998].Ela 

identifica seis questões básicas que devem ser respondidas quando se deseja 

contextualizar um indivíduo sobre mudanças que ocorreram desde a última vez 

que ele usou o sistema: “quem” (Who), “o que” (What), “onde” (Where), 

“quando” (When), “por que” (Why) e “como” (How).  

A questão “o que” pretende mostrar aquilo que foi modificado.  No 

entanto, este componente é afetado pela significância da mudança, ou seja, qual 

deve ser a magnitude da mudança para que seja necessário informá-la ao 

usuário. Inclui ainda as questões: “em que objeto a pessoa estava trabalhando?” 

e “que ação (por exemplo, criação, eliminação ou movimento) a pessoa estava 

fazendo com/para o objeto?”. 

A questão “onde” é uma informação necessária devido à importância da 

localização de um objeto em relação a outros objetos em espaços de trabalhos 

gráficos. Inclui também as questões: “onde a pessoa esteve?” e “onde a pessoa 

fez uma mudança?”. 

A questão “quem” aponta a pessoa que realizou a(s) mudança(s). Portanto, 

inclui as perguntas “quem produziu esta mudança?” e “quem estava aqui, e 

quando?”. 

A questão “como” aponta como a pessoa fez as mudanças. Geralmente é 

útil mostrar todos os passos intermediários observados quando uma mudança 

está ocorrendo, essencialmente mostrar de maneira bem explícita como o 

usuário fez a mudança. Inclui as perguntas “como a operação ocorreu?” e 

“como este objeto ficou neste estado?”. 

A questão “quando” mostra quando as mudanças ocorreram, e o autor 

considera no seu escopo as mudanças que aconteceram desde a última vez que o 

usuário estava no sistema. Inclui as questões “quando a mudança aconteceu?” e 

“em que seqüência as mudanças ocorreram?”. 

A questão “por que” é a mais complexa e supõe algum conhecimento do 

domínio do problema. Técnicas de IA são necessárias para entender o que o 
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usuário está pensando quando faz uma mudança. Uma alternativa é a de o 

usuário registrar suas intenções explicitamente. Inclui as questões “o que 

motivou a pessoa a fazer esta mudança?” e “qual é o novo significado do 

ambiente após a mudança?”. 

Kirsch-Pinheiro adaptou esta classificação para ajudar projetistas de 

aplicações de groupware a utilizarem percepção de acontecimentos passados, 

que já ocorreram dentro do grupo [Kirsch-Pinheiro, 2001]. Para isso, organizou 

em seis perguntas as características necessárias para suporte à percepção:  

• “o que” (what): quais informações devem ser apresentadas aos usuários;  

• “quando” (when): o objetivo é saber quando as atividades colaborativas 

executadas pelo grupo são produzidas; 

• “onde” (where): as informações são geradas e apresentadas. Envolve 

essencialmente o espaço de trabalho e os objetos compartilhados; 

• “quem” (who): se refere ao conhecimento de quem está trabalhando e 

quem está atento ao grupo no momento; 

• “como” (how): as informações são apresentadas ao usuário.   

• “quanto” (how much): se refere à quantidade ideal de informação que 

deve ser apresentada ao usuário a fim de lhe prover percepção. É o somatório 

das informações geradas pelas questões anteriores. 

Framework Conceitual 
Rosa et al. apresentam um framework conceitual de contexto em 

groupware que divide em cinco categorias os elementos relevantes para a 

composição do contexto de uma atividade em grupo [Rosa et al., 2003]. Estas 

categorias são ilustradas na Figura 2-2: (1) informações sobre pessoas, (2) 

informações sobre as tarefas a serem executadas, (3) informações sobre as 

relações entre pessoas e tarefas, (4) informações sobre o ambiente onde as 

tarefas serão realizadas e (5) informações sobre tarefas já realizadas. 

Informações sobre pessoas englobam o contexto das pessoas e o contexto 

dos grupos a que elas pertencem.  O contexto do indivíduo que é membro de um 

grupo inclui informação sobre suas habilidades, interesses, localização, dados 

de experiência pessoal anterior, entre outras. O contexto do grupo caracteriza a 

equipe e informa, por exemplo, a composição do grupo, suas habilidades e 

experiências anteriores como grupo e a estrutura organizacional. 
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Figura 2-2 Contexto de uma atividade em grupo [Rosa et al., 2003] 
Informações sobre as tarefas agendadas caracterizam as tarefas realizadas 

pelo grupo. O contexto da tarefa identifica tarefas através de suas 

características relevantes, como nome, descrição, objetivos, prazo, requisitos, 

entre outras.  

Informações sobre as relações entre pessoas e tarefas relacionam as ações de 

cada membro durante as interações com as tarefas e suas atividades correspondentes. O 

contexto da interação é composto de informações que representam o curso das ações 

ocorridas durante a realização das tarefas. No caso de groupware síncrono, estão 

incluídas no contexto da interação informações detalhadas sobre as tarefas em 

andamento. O contexto do planejamento consiste de informações que representam o 

plano de ação da equipe. Inclui os papéis na interação, regras, metas, responsabilidades, 

estratégia, procedimentos de coordenação e plano de trabalho, dentre outras 

informações. 

Informações sobre o ambiente representam onde a tarefa a ser executada está 

inserida e onde as interações ocorrem. O contexto do ambiente é composto de 

informações que caracterizam o ambiente onde a interação acontece, e que de alguma 

forma influenciam sua execução. Os padrões de qualidade a serem observados, 

procedimentos e estratégias padronizadas, os prazos institucionais, as decisões políticas 

e restrições financeiras, a plataforma de hardware e software são exemplos deste 

contexto.  

Informações sobre tarefas concluídas buscam caracterizar as interações já 

ocorridas. Seu objetivo é oferecer subsídios sobre experiências aprendidas em tarefas já 

concluídas. Após a conclusão da tarefa, toda informação contextual gerada e usada 
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deveria ser selecionada, agrupada e persistida para consulta futura. Esse conjunto de 

informação é chamado de contexto histórico. O contexto histórico consiste de 

informações sobre projetos e tarefas concluídos e que são importantes para o 

entendimento dos fracassos e sucessos obtidos em abordagens aplicadas em projetos 

anteriores. 

Ontologia de Contexto em Groupware 
Visando estruturar informações de contexto relacionadas a ambientes 

colaborativos, Vieira et al. propuseram uma ontologia para representação de 

contexto em sistemas colaborativos [Vieira et al., 2005]. Essa ontologia 

classifica o contexto em três classes principais: Contexto Físico, Contexto 

Organizacional e Contexto de Interação. 

O Contexto Físico contém informação sobre os elementos físicos que 

caracterizam a situação de um usuário em um tempo específico:  

a. ContextoDeLocalização: espaço físico e virtual em que o usuário se 

encontra, relações de proximidade, distância, presença e ausência;  

b. ContextoDeTempo: o tempo em que as interações ocorrem e informação 

sobre o contexto do tempo (como fuso horário);  

c. ContextoDeDispositivo: os dispositivos físicos e eletrônicos disponíveis, 

como impressoras, microfones, webcams;  

d. ContextoDeCondição: condições físicas, como temperatura. 

O Contexto Organizacional representa informação relacionada à estrutura total 

que identifica o usuário, o grupo a que ele pertence e o papel que ele está 

desempenhando na execução de uma tarefa que é parte de um processo em um projeto 

específico.  

a. ContextoDeProjeto contém elementos que identificam o contexto do projeto 

sendo executado pelos membros do grupo, como objetivos e planejamento.  

b. ContextoDeGrupo representa informação como habilidades, interesses e 

objetivo do grupo.  

c. ContextoDeAgente contém elementos relacionados aos membros do grupo, 

podendo ser agentes humanos (HumanAgentContext) ou agentes de software 

(SoftwareAgentContext). Informação contextual para HumanAgentContext 

inclui identificação, interesses, habilidades e disponibilidade. O 
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SoftwareAgentContext possui informação como objetivo, intenções e função 

de utilidade. 

d. ContextoDeTarefa representa informação como objetivo da tarefa e prazo.  

e. ContextoDePapel se refere aos papéis que membros de um grupo podem 

desempenhar na execução de uma tarefa, identificando, por exemplo, se o 

usuário tem o papel de coordenador. 

O Contexto de Interação identifica a informação relacionada ao contexto de uma 

interação que está acontecendo (síncrona) ou que aconteceu (assíncrona) durante o 

trabalho do grupo.  

a. ContextoDeArtefatosCompartilhados: como objetos de classes em um 

diagrama de classes colaborativo ou pedaços de texto em um editor de texto 

colaborativo.  

b. ContextoDeAplicação: como o objetivo da aplicação sendo usada 

(comunicação, coordenação ou percepção) e o tipo de interação suportada 

(síncrona/assíncrona). 

2.4.3 Contexto e Colaboração Informal 
O conhecimento do contexto dos usuários é fundamental para viabilizar a 

colaboração informal, tanto para identificar os indivíduos com os quais se pode 

colaborar, quanto para verificar o melhor momento para solicitar essa interação. 

Afinal, o contexto pode informar as tarefas nas quais uma pessoa está 

envolvida, o papel que ela desempenha e as áreas do conhecimento em que ela 

já trabalhou. 

Um sistema que utilize contexto para ajudar a iniciar atividades 

colaborativas informais favorece o compartilhamento e reuso de conhecimento 

entre indivíduos. Reusar conhecimento está fortemente relacionado a explorar 

melhor o capital humano existente dentro do grupo ou organização, de modo a 

evitar gastos de tempo e dinheiro na aquisição do conhecimento cada vez que 

ele for necessário. 

Um sistema que perceba potenciais colaboradores e os coloque em contato 

trará um grande benefício ao trabalho desenvolvido por ambos. Afinal, a 

comunicação direta torna muito mais fácil e efetivo o compartilhamento dos 

conhecimentos tácitos e habilidades entre os indivíduos. 
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Um localizador de especialistas pode ser visto como um veículo de 

comunicação – uma maneira de iniciar uma conversa com a pessoa certa – ao 

invés de uma mera ferramenta de busca [Ackerman et al., 2003]. Sistemas de 

Recomendação de Especialistas (SRE) podem ser usados para promover a 

colaboração informal através da identificação de especialistas que possam 

ajudar indivíduos na realização de suas tarefas. O próximo capítulo discute os 

conceitos associados a sistemas de recomendação de especialistas e apresenta 

alguns SRE existentes. 

2.5 Considerações Finais 
Este capítulo apresentou a área de Trabalho Cooperativo Apoiado por 

Computador e uma de suas variações, a Colaboração Informal. A colaboração 

informal é muito importante para organizações porque favorece a troca de 

conhecimento e esclarecimento de dúvidas através de interações informais entre 

pessoas dentro do ambiente de trabalho.  

Apresentamos também definições, classificações e sistemas que utilizam 

contexto. Percebemos que o conceito de contexto pode tornar sistemas 

computacionais mais inteligentes e adaptados aos seus usuários. Assim, 

contexto pode ser usado para o mesmo fim se aplicado a sistemas que 

favoreçam a colaboração informal. Sistemas de Recomendação de Especialistas 

podem ser usados para apoiar a colaboração informal através da identificação 

de especialistas que possam ajudar indivíduos na realização de suas tarefas. 

Mas, como veremos no próximo capítulo, os SRE existentes não fazem uso de 

contexto. Os detalhes relacionados a SRE e alguns sistemas existentes são 

discutidos a seguir. 
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Sistemas de Recomendação 
de Especialistas 

“Investir em conhecimentos rende sempre 
melhores juros.” 

Benjamin Franklin. 

ste capítulo apresenta detalhes sobre Sistemas de Recomendação 

de Especialistas. Como discutimos anteriormente, SRE podem ser 

usados para apoiar a colaboração informal pois podem colocar em contato 

alguém que necessita de um conhecimento com o especialista que o detém.  

E 
Na primeira seção discute-se o que é um SRE, seu objetivo, 

características, benefícios e desafios. Em seguida, são apresentados cinco 

sistemas existentes com suas abordagens de identificação de especialistas e 

discutidos os seus pontos fortes e fracos. Por fim, comparamos os sistemas 

apresentados e motivamos o trabalho apresentado no próximo capítulo. 

3.1 Definição e Características dos SRE 
Um sistema de recomendação de especialistas (SRE) é um sistema que 

retorna referências para atores humanos que são identificados como 

especialistas no domínio requisitado [Reichling et al., 2005]. Uma vez que 

conhecimento, em termos de experiência, habilidades ou interesses, está ligado 
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de forma inerente a atores humanos, SRE têm surgido, focando na conexão 

entre pessoas que precisam trocar informações. 

Analisando os benefícios para os indivíduos, um localizador de 

especialidade (do inglês expertise locator) traz benefícios maiores que 

simplesmente encontrar pessoas. O uso de um sistema desses aumenta a 

percepção da atividade na organização. O sistema ajuda as pessoas a ajustar 

suas respostas a pessoas que elas ainda não conhecem. Localizadores de 

especialidade podem unir pessoas que poderiam nunca ter uma oportunidade de 

se encontrar pessoalmente [Ackerman et al., 2003]. 

Para a organização, os benefícios de um localizador de especialidades 

como parte de uma iniciativa de gerenciamento de conhecimento também são 

plurais. Por representar experiência e habilidades dos funcionários, um 

localizador de especialidades é uma maneira de representar conhecimento 

tácito. E mapear o conhecimento tácito ajuda os indivíduos a desenvolver uma 

percepção melhor de “quem sabe o quê”. Mas o real valor para a organização 

vem quando o conhecimento é aplicado a um problema. O segundo benefício 

para a organização é ajudar a construir capital social, reforçando os laços entre 

quem se conhece e facilitando conversas entre pessoas que não se conhecem 

[Ackerman et al., 2003]. Maior capital social beneficia a organização através de 

um alto nível de comprometimento e cooperação entre os funcionários, o que 

aumenta a retenção de talentos e as respostas inteligentes às necessidades do 

consumidor [Cohen e Prusak, 2001].  

Existem diversos SRE desenvolvidos (e.g. [Kautz et al., 1997;Liu et al., 

2005;McArthur e Bruza, 2003;McDonald e Ackerman, 2000;Reichling et al., 

2005]). Eles utilizam diversas técnicas de construção de perfis, abordagens de 

recomendação e critérios para determinar se uma pessoa é um especialista e em 

qual área do conhecimento.  

Um dos desafios enfrentados pelos SRE é encontrar uma definição do que 

considerar como especialista. Ou seja, o que faz uma pessoa ser considerada um 

especialista? Que informações são necessárias para se afirmar que uma pessoa 

seja um especialista em determinada área do conhecimento? O que difere um 

especialista em determinado campo de conhecimento de uma pessoa leiga nesse 

campo?  
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Shanteau et al apresentam nove abordagens utilizadas para identificar 

especialistas [Shanteau et al., 2002]:  

1. Experiência: o tempo de experiência em trabalho relevante 

representa especialidade. Pessoas com vários anos de experiência são 

classificadas como “especialistas”, enquanto outras com pouca experiência 

são rotuladas de “novatas”.  

2. Certificação: em muitas profissões, indivíduos recebem alguma 

forma de reconhecimento ou título como reflexo de suas habilidades. 

Pode-se afirmar que é mais provável que uma pessoa certificada seja um 

especialista do que uma pessoa não-certificada. 

3. Aclamação social: conta com a identificação de especialistas por 

pessoas que trabalham no campo, ou seja, profissionais são questionados 

sobre quem eles consideram especialistas. Quando há um acordo na 

identificação de um indivíduo, aquela pessoa é rotulada um “especialista” 

por aclamação social. 

4. Consistência: é uma condição necessária para especialidade, ou 

seja, os julgamentos de um especialista devem ser internamente 

consistentes. Por outro lado, inconsistência seria uma evidência à primeira 

vista de que a pessoa não é um especialista. 

5. Consenso: entendimento entre especialistas é uma condição 

necessária para especialidade, ou seja, especialistas em uma área devem 

concordar uns com os outros.  

6. Habilidade de diferenciação: um especialista deve ser capaz de 

perceber e agir de acordo com sutis diferenças que um não-especialista 

pode muitas vezes não perceber em casos parecidos, mas não equivalentes. 

Por exemplo, um agricultor experiente pode perceber pelo tato se uma 

semente está ruim. 

7. Características comportamentais: especialistas possuem várias 

características comportamentais em comum, como autoconfiança, 

criatividade, bom discernimento, capacidade de comunicação e tolerância 

a estresse, entre outras. 

8. Testes de conhecimento: em estudos de resolução de problemas 

especialistas freqüentemente são identificados com base em testes de 
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conhecimento factual. Conhecimento de fatos relevantes é um pré-

requisito de especialidade. 

9. Criação de especialistas: em alguns contextos, é possível criar 

especialistas através de treinamento extensivo feito por pesquisadores.  

Essa diversidade de maneiras de identificar um especialista se reflete nos 

SRE existentes. Cada sistema utiliza diferentes indicativos de especialidade e 

diferentes fontes dessa informação. 

Por exemplo, a depender do Indicativo de Especialidade (IE) considerado, 

um especialista em Ornitorrincologia3 é: 

1. Um autor freqüente de artigos científicos sobre ornitorrincos (IE = 

publicações); 

2. Um orientador experiente de trabalhos acadêmicos em Ornitorrincologia, 

como dissertações de mestrado e teses de doutorado (IE = orientações 

acadêmicas); 

3. Um profissional experiente em Ornitorrincologia (IE = tempo de 

experiência); 

4. Uma pessoa com vários certificados em Ornitorrincologia (IE = 

certificações); 

5. Um profissional que já participou de inúmeros projetos em 

Ornitorrincologia e, de preferência, projetos bem sucedidos (IE = participação 

em projetos); 

6. Uma pessoa que participa bastante de fóruns on-line e costuma responder 

a dúvidas sobre Ornitorrincologia postadas nesses fóruns (IE = participação em 

fóruns). 

Fica evidente que a melhor definição de um especialista vai depender de 

quem está buscando o especialista e qual a tarefa que essa pessoa tem em mãos. 

Por exemplo, se o SRE está sendo usado por alguém que precisa escrever um 

artigo sobre Web Semântica, a melhor definição de especialista para esse 

usuário é a primeira definição dada acima (autor experiente). Já um 

programador que pede ao SRE um especialista em programação distribuída 

pode preferir um especialista caracterizado pela quarta definição (com 

                                                 
 3 Área de conhecimento fictícia utilizada como exemplo. 
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certificados). Mas os SRE existentes atualmente não possuem essa 

flexibilidade. São construídos levando em consideração uma definição e não 

permitem que o usuário escolha o tipo de especialista que melhor lhe convém.   

Outro desafio dos SRE é saber onde procurar pelos especialistas. Algumas 

possibilidades são: (i) páginas de publicações científicas (CiteSeer4, por 

exemplo); (ii) fóruns na Internet; (iii) páginas amarelas da 

organização/empresa, se disponível. 

Também podemos perceber que essas fontes de especialistas mudam de 

acordo com a definição de especialista utilizada. O ideal seria que a fonte do 

SRE também pudesse ser variada, de acordo com a necessidade atual do 

usuário. Novamente, os SRE atuais não atendem essa necessidade, já que 

mantêm fixa a origem dos especialistas recomendados.  

Essas fontes de dados são utilizadas para gerar um perfil do usuário, ou 

seja, definir quais áreas do conhecimento representam as especialidades ou 

interesses do usuário. Reichling et al. apresentam três classes de SRE de acordo 

com os tipos de dados utilizados na geração do perfil do usuário [Reichling et 

al., 2005]:  

1. Dados históricos: lista dos endereços favoritos do usuário ou histórico de 

navegação são fontes de dados do usuário que possivelmente representam os 

interesses ou competências do mesmo. 

2. Documentos: documentos que são escritos, lidos ou revisados pelo 

usuário são outra fonte de dados indicativa de seus interesses. ‘Documentos’ 

incluem documentos de texto, assim como e-mails ou mensagens para grupos de 

discussão. 

3. Rede social: analisar o ambiente social do usuário é outro método de 

avaliá-lo. A idéia é que usuários que colaboraram no passado possivelmente 

colaborarão com sucesso no futuro. 

O terceiro desafio dos SRE é a apresentação ao usuário dos especialistas 

na área de interesse encontrados. Afinal, a ordem dos resultados mostrados é 

importante. O usuário dificilmente estará disposto a avaliar todos os 

especialistas encontrados. Estamos acostumados a receber resultados de 

consultas ordenados por relevância. Portanto, é necessário dar prioridade aos 

                                                 
4 http://citeseer.ist.psu.edu 

http://citeseer.ist.psu.edu/
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especialistas mais recomendáveis encontrados, ou seja, aqueles que mais se 

adequam às necessidades do usuário. Esse ranking dos especialistas obtidos 

também pode ser feito de acordo com diversos critérios, como: 

• Grau de especialidade, se disponível. Caso o indicativo de especialidade 

utilizado possibilite uma quantificação (nível, como “muito especialista” ou 

“pouco especialista”), ou seja, forneça mais informação que uma classificação 

binária (especialista ou não especialista). 

• Reputação do especialista, calculada em função de recomendações 

anteriores e do grau de especialidade. Ou seja, outra pessoa no passado também 

procurou um Ornitorrincólogo e recebeu como resultado uma referência a José 

da Silva. O usuário entrou em contato com José da Silva, tirou todas suas 

dúvidas e depois afirmou ao SRE que recomendaria o especialista José da Silva. 

Assim, a reputação do especialista José da Silva é melhorada. 

• Proximidade. Caso a informação de localização das pessoas envolvidas 

seja disponível, o SRE pode dar mais importância para especialistas fisicamente 

próximos do usuário. Afinal, um contato físico pode ser mais efetivo. 

• Disponibilidade. Se o SRE puder informar se um especialista está 

ocupado (ou quão ocupado), pode dar a opção de o usuário abordar apenas 

alguém que tenha mais tempo para colaborar. 

• Rede social. O SRE prioriza especialistas que conhecem algum amigo ou 

conhecido do usuário, facilitando a abordagem ao especialista. 

3.2 SRE Existentes 
Nesta seção apresentamos alguns SRE existentes na literatura e que 

utilizam diversas abordagens de identificação dos especialistas. O TABUMA, 

por exemplo, utiliza os documentos lidos pelo usuário. O HALe utiliza os e-

mails trocados pelo usuário. O Expertise Recommender destaca as relações 

sociais durante as recomendações. O ReferralWeb busca documentos públicos 

na Web (inclusive páginas de citações de artigos científicos) à procura de 

especialistas na área requerida. Esses sistemas são apresentados a seguir em 

mais detalhes. 
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3.2.1 TABUMA 
O TABUMA (Text Analysis Based User Matching Algorithm) [Reichling et 

al., 2005] é uma instância do Framework ExpertFinding [Becks et al., 2004] e 

utiliza documentos de texto fornecidos pelo usuário para estimar suas 

preferências. O sistema utiliza métodos lingüísticos, e.g. a Indexação de 

Semântica Latente (Latent Semantic Indexing - LSI), para gerar perfis de 

usuários a partir dos documentos que estes produzem. LSI é uma técnica de 

processamento de linguagem natural que extrai e representa o significado das 

palavras em seu contexto de uso. LSI adota um modelo vetorial de semântica 

baseado na co-ocorrência de palavras. 

O TABUMA acredita que ler ou escrever documentos de texto pode ser 

um indicativo de interesses, habilidades e especialidade das pessoas. Assim, a 

quantidade e o assunto dos documentos que o usuário lê são parâmetros para a 

construção do seu perfil.  

Dois passos são realizados assincronamente pelo TABUMA: (i) criação do 

perfil a partir de documentos diversos e (ii) casamento dos perfis entre si. O 

passo 1 é uma ação realizada para manter os perfis dos usuários atualizados. O 

passo 2 é executado por um pedido do usuário.  

O TABUMA assume como ponto de partida que um dado conjunto de 

arquivos de texto é associado com o trabalho dos usuários. A partir disso o 

perfil do usuário é gerado através de uma seqüência de ações descrita a seguir. 

O primeiro passo é o reconhecimento do idioma, realizado através de 

análise de stop words conhecidas de cada idioma que ocorrem dentro dos 

documentos. Por exemplo, em um texto escrito em inglês, a ocorrência de stop 

words do idioma inglês (por exemplo “by”, “since”, “that”, “to”, “of”) deve ser 

muito mais freqüente que stop words de outras linguagens.  

O passo seguinte é a filtragem das stop words simplesmente usando uma 

lista de stop words do idioma correspondente. Em seguida, para diminuir a 

quantidade total de termos diferentes, é realizado stemming (redução das 

palavras à sua forma principal, por exemplo: “analisando” e “analisado” são 

reduzidas para “analisar”). Os resultados são então indexados e as freqüências 

dos termos computadas. O resultado dessa fase são vetores de freqüência de 

termos. Em paralelo com a geração desses vetores, é feito o reconhecimento de 

locuções que conta ocorrências de pares consecutivos de termos dentro do 
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texto. Termos e locuções são unidos para formar o perfil final do usuário no 

próximo passo. O passo final de casamento dos perfis é realizado sob demanda 

usando o método LSI para encontrar os perfis relacionados com o assunto 

requerido. Como o LSI é uma técnica estatística, para cada dupla <perfil, 

assunto>, o método gera um valor de aptidão. 

A classificação dos especialistas encontrados é feita em função do grau da 

relação entre cada usuário e o assunto. Ou seja, o critério de ranking é o grau de 

especialidade inferido.  

Um ponto forte desse sistema é a flexibilidade obtida com a liberdade de 

fornecer qualquer tipo de documento de texto. Um ponto negativo é a 

necessidade do usuário deliberadamente escolher um conjunto de documentos 

que ele considere representante do seu conhecimento. Além do custo para o 

usuário realizar essa tarefa, esse método pode não ser efetivo, pois nada impede 

que ele escolha documentos que não reflitam os seus conhecimentos.  

3.2.2 HALe 
O sistema HALe  [McArthur e Bruza, 2003] encontra conexões (implícitas 

e explícitas) entre pessoas a partir das suas comunicações por e-mail. Relações 

entre os usuários e tópicos de interesse também são extraídos dos textos dos e-

mails. São utilizadas técnicas lingüísticas para minerar essas associações. 

Portanto, esse sistema considera especialista uma pessoa que escreve e/ou 

recebe muitos e-mails sobre o assunto.  

O HALe propõe uma variação do Hyperspace Analogue to Language 

(HAL) [Burgess et al., 1998]. HAL é a instanciação computacional de uma 

teoria de Psicologia de significado da palavra. Segundo essa teoria, duas 

palavra que ocorreram em contextos similares terão significados similares. HAL 

registra co-ocorrências de palavras em grandes corpos de texto. Para uma dada 

palavra, um vetor é criado. Cada elemento do vetor é a probabilidade de que 

aquela palavra co-ocorra com cada outra palavra no corpo. Esses vetores podem 

ser comparados entre si, dando uma medida geral de similaridade dos padrões 

de co-ocorrência das duas palavras. Por exemplo, as palavras cachorro, gato e 

criança tenderão a ter altas probabilidades de co-ocorrer com as palavras 

pequeno, casa e caçar, e baixas probabilidade de co-ocorrer com púrpura, 
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avião e dirigir. No modelo HAL, os vetores para cachorro, gato e criança são 

relativamente similares. 

LSA (Análise da Semântica Latente, do inglês Latent Semantic Analysis) 

[Landauer et al., 1998] é utilizada para descobrir associações tácitas entre os 

nomes de pessoas mencionados em e-mails em relação a uma descrição 

contextual dada (normalmente expressa por algumas palavras-chave). LSA é 

uma técnica que utiliza cálculos estatísticos e através da qual associações 

implícitas entre palavras podem ser reveladas. 

Os autores apresentam um sistema exemplo em que os e-mails utilizados 

passam por um pré-processamento (descarta mensagens de listas de discussões, 

mensagens da pasta “enviados” e mensagens com mais de 150 linhas; 

abreviações comuns são estendidas; citações de outras mensagens são 

apagadas). Após o pré-processamento, as partes restantes das mensagens 

passam por um processo de marcação utilizando POS tagging (Part-of-speech 

tagging). POS marca as palavras como correspondendo a uma classe sintática, 

como substantivo, verbo, adjetivo, preposição, pronome, advérbio, conjunção e 

interjeição. 

Então os e-mails são aplicados ao HALe para descobrir conexões 

explícitas entre as pessoas. Finalmente, aplica-se LSA no conjunto de vetores 

produzido pelo HALe para descobrir conexões implícitas, criando novas 

associações, ou fortalecendo ou enfraquecendo associações existentes. Uma 

rede de pessoas obtida por uma busca do HALe é apresentado na Figura 3-1. 

Nesse caso, a palavra-chave informada ao sistema foi “guidebeam”. 

 
Figura 3-1  Exemplo de resultado do HALe [McArthur e Bruza, 2003] 

O ponto forte do HALe é sua transparência para o usuário, que não tem 

suas atividades perturbadas pelo sistema. Outra característica interessante é a 
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capacidade de encontrar pessoas relacionadas não somente com áreas 

tradicionais de conhecimento (conceitos). Por exemplo, a palavra-chave 

informada como parâmetro pode ser o nome de um projeto (guidebeam, no 

exemplo da Figura 3-1) realizado há um ano pela empresa e deseja-se descobrir 

quais foram as pessoas envolvidas nesse projeto. O ponto negativo é a questão 

da privacidade do usuário, já que seus e-mails são monitorados. 

3.2.3 Expertise Recommender 
O Expertise Recommender (ER) [McDonald, 2003;McDonald e Ackerman, 

2000] baseia-se na idéia de que relacionamentos são um fator chave para 

cooperação dentro de organizações. O sistema filtra suas recomendações de 

acordo com a rede social do requerente, que é modelada dentro do sistema de 

duas maneiras diferentes: o Grafo de Grupo de Trabalho reflete a estrutura 

organizacional formal contando que pessoas dentro do mesmo departamento 

têm uma relação mais próxima entre si do que com pessoas de departamentos 

diferentes. Então o método de casamento é chamado Matching Departamental. 

Em contraste, Matching de Rede Social conta com um modelo dos 

relacionamentos sociais (reais) que é obtido por métodos etnográficos como 

entrevistas, observações ou avaliações de certos artefatos de usuários. 

De maneira simplificada, o processo de recomendação do ER é composto 

de dois passos. Primeiro, o ER encontra um conjunto de indivíduos que 

provavelmente têm a especialidade necessária. Em seguida, essas potenciais 

recomendações são combinadas com a pessoa (que está procurando a 

especialidade) usando a rede social e a rede organizacional. Ou seja, é aplicado 

um filtro à lista de especialistas encontrados de maneira a selecionar aqueles 

que estão próximos do usuário na rede social da organização e no Grafo de 

Grupo de Trabalho. “Próximo” significa separados por no máximo x pessoas no 

modelo de relacionamentos sociais (um grafo em que os nodos representam as 

pessoas do ambiente de trabalho), onde x é grau de proximidade estabelecido. 

Durante a avaliação do sistema, percebeu-se um trade-off entre 

recomendar a pessoa mais capacitada ou a pessoa com a qual se pode interagir 

mais facilmente. Os usuários nem sempre queriam que os dois passos do 

processo de recomendação fossem realizados: preferiam saber apenas quem são 

os especialistas, sem levar em consideração a rede social. Isso ocorreu porque o 
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sistema algumas vezes podia suprimir um especialista do resultado por ele se 

encontrar muito longe na rede social. 

O ER é uma implementação do ER-Arch e fornece suporte específico para 

o modelo de localização de especialidade da empresa utilizada como estudo de 

caso. Qualquer implementação dessa arquitetura necessita de detalhes sobre 

como as pessoas realizam a procura de especialistas no ambiente em questão.  

O ER-Arch é composto por uma coleção de supervisores de alto nível, 

módulos heurísticos extensíveis e seus depósitos de dados. Os supervisores 

suportam a criação de perfis, identificação, seleção e gerenciamento da 

interação. 

• O supervisor da criação de perfis é responsável por criar e manter os 

perfis, que são uma lista de itens que um indivíduo avaliou. É projetado para 

suportar múltiplos tipos de criação de perfis.  

• O supervisor de identificação escolhe um conjunto de itens ou pessoas 

que são possíveis candidatos para uma recomendação. Também é projetado para 

suportar múltiplas heurísticas de identificação. A identificação é iniciada em 

resposta a um pedido do usuário e os resultados são passados para a seleção.  

• O supervisor de seleção recebe um conjunto de candidatos à 

recomendação, reordena e possivelmente remove itens do conjunto para gerar 

uma recomendação refinada. Também é projetado para suportar vários métodos 

diferentes de seleção e filtragem.  

• O gerenciamento da interação recebe as recomendações refinadas e as 

processam antes de enviá-las como recomendação final.  Também coleta 

opinião sobre o desempenho do sistema. Seus componentes específicos 

dependem das necessidades específicas de uma organização e uma dada 

implementação. 

O ponto forte do ER é considerar o contexto social do usuário e ser 

flexível quanto aos indicativos de especialidade utilizados e suas fontes de 

dados. O primeiro ponto negativo do ER é o alto custo para levantar as redes 

sociais existentes na organização, uma vez que foram empregadas técnicas 

etnográficas nesse levantamento. O segundo ponto negativo do ER(Arch) é o 

fato de ele ser muito genérico. Uma implementação dele para ser aplicada em 

um ambiente precisa definir heurísticas de criação de perfil, de definição de 
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especialidade, de classificação dos especialistas, além do modelo de 

especialidade, inclusive.  

3.2.4 ReferralWeb 
O ReferralWeb [Kautz et al., 1997] utiliza a rede social do usuário para 

fazer recomendações. O objetivo é reconhecer comunidades baseadas na co-

autoria de artigos científicos. Recomendações são dirigidas pelas relações 

sociais: uma cadeia de pessoas é criada de forma que duas pessoas sucessivas 

dentro da cadeia se conheçam. 

O ReferralWeb considera como evidência de relacionamento direto entre 

duas pessoas a co-ocorrência de seus nomes, localizados próximos um do outro, 

em documentos públicos disponíveis na Web. Esses documentos usados como 

fontes incluem listas de co-autores em artigos técnicos e citações de artigos. O 

ReferralWeb assume, por exemplo, que o nível de especialidade de uma pessoa 

em um determinado tópico varia de forma monotônica com o número de 

documentos em que as palavras-chave (de entrada da busca do usuário) e a 

pessoa aparecem. Portanto, um especialista em um assunto é aquele cujo nome 

aparece em muitas páginas de Internet junto com o assunto em questão. Para 

localizar documentos relevantes para uma pessoa, o ReferralWeb usa um motor 

de busca genérico (AltaVista5) e trata nomes e palavras-chave como objetos 

enquanto documentos são seus atributos. 

O ReferralWeb modela pessoas como nodos de um grafo. As arestas 

possuem pesos de acordo com o grau de relacionamento entre duas pessoas. 

Para calcular o peso do relacionamento entre duas pessoas, o sistema assume 

que a força da relação social varia monotonicamente com o número de 

documentos em que os dois indivíduos aparecem. O ranking das pessoas 

relacionadas com um assunto é feito utilizando os pesos das arestas e a 

distância dos nodos usuário-especialista. Ou seja, o ReferralWeb procura obter 

o especialista mais próximo socialmente. A Figura 3-2 mostra a visão gráfica da 

resposta à busca por especialistas em Complexidade Computacional feita por 

uma pessoa chamada Daphne Koller ao ReferralWeb. Neste caso o sistema 

encontrou dois especialistas: Robert Constable e Hector Levesque.  

                                                 
5 http://www.altavista.com/ 
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Figura 3-2 Exemplo de resultado de busca do ReferralWeb [Kautz et al., 
1997] 

Um ponto forte do ReferralWeb é a identificação de grupos de 

especialistas e o grau dos relacionamentos entre esses especialistas. Mas o 

ReferralWeb não possui um mecanismo de busca específico para especialistas.  

3.2.5 Uso de RDF para Casamento de Especialidade na Academia  
O principal desafio identificado no trabalho de Liu et al. [Liu et al., 2005] 

é melhorar a recuperação de pessoas através da extração de informações 

relevantes associadas com um especialista de diferentes fontes de dados e, em 

seguida, semanticamente integrá-las. Assim, os autores apresentam uma solução 

baseada em RDF (Resource Description Framework) [Klyne e Carroll, 2004] 

para o problema de casamento de especialidade. 

RDF e RDFS (a linguagem de esquema para RDF) são recomendações da 

W3C6 para descrever metadados na web e podem ser utilizados para resolver o 

problema de heterogeneidade semântica. 

A solução utiliza fontes diversas e heterogêneas. Entre elas o REPIS 

(Research Expertise and Publication Information System), um sistema de 

gerenciamento de informação baseado na Web que armazena informações sobre 

                                                 
6 http://www.w3.org/  

http://www.w3.org/
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publicações e projetos de pesquisa realizados por membros da Universidade de 

Leeds. Essas informações são obtidas de diversas fontes através de métodos de 

busca em bancos de dados. 

O trabalho apresenta como estudo de caso um sistema de intermediação 

que associa candidatos de doutorado a possíveis orientadores na Escola de 

Computação da Universidade de Leeds. A arquitetura do sistema é formada 

pelos seguintes componentes (Figura 3-3):  

 

Figura 3-3 Arquitetura [Liu et al., 2005] 

• Fontes: contém fontes de dados que são relevantes para a identificação 

da especialidade das pessoas, como páginas pessoais. Inclui: (1) informação de 

contato pessoal, interesses de pesquisa, grupos de pesquisa associados e 

publicações recentes; (2) a base de dados REPIS; e (3) relatórios técnicos – 

documentos online armazenados no banco de dados da Escola de Computação. 
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• Wrapper: diferentes wrappers, como BD-XML ou HTML-XML são 

usados para extrair informação relevante da fonte de dados original e apresentá-

la para o dado XML serializado.  

• Broker:XML-RDF identifica os conceitos relevantes das fontes XML e 

os substitui pelos conceitos do modelo conceitual; utiliza regras de 

mapeamento. 

• Mediador: mantém o modelo conceitual. Essa camada identifica as 

fontes relevantes para a consulta, transfere a consulta para subconsultas e obtém 

os sub-resultados dos brokers. Esses sub-resultados são colocados no RDFDB 

(banco de dados RDF). E buscando no RDFDB, os resultados finais (informação 

semanticamente integrada de cada especialista) chegam no Gerenciador de 

Especialidade. 

• Gerenciador de Especialidade: mantém as informações dos 

especialistas (perfis) e cria, armazena e recupera perfis de especialidade 

(palavras-chave e conceitos). Recebe a consulta estendida e o conceito 

especificado do Identificador de Conceito e retorna os especialistas. Conceitos 

são referentes a uma ontologia de domínio.  

• Identificador de Conceito: recebe uma consulta do usuário e fornece os 

possíveis conceitos relevantes de acordo com a ontologia de domínio. Depois 

que o usuário confirma os conceitos relevantes, o Identificador estende a 

consulta do usuário com a descrição do conceito relevante e envia o conceito 

especificado e a consulta estendida para o Gerenciador de Especialidade. 

• Interface com usuário: recebe a consulta do usuário e envia para o 

usuário os resultados dos especialistas classificados juntamente com informação 

detalhada dos especialistas.   

Os conceitos e palavras-chave associadas a eles são escolhidos de um 

modelo de domínio de especialidade: combinação da classificação de 

Computação da ACM7 e do dicionário online de computação FOLDOC8. Os 

conceitos e as palavras-chave são armazenados em uma base relacional. 

A informação integrada de um especialista é considerada como um 

documento armazenado em um repositório. Através do mapeamento de todos os 

documentos de um repositório, o perfil de palavra-chave de cada especialista 
                                                 
7 http://www.acm.org/class/1998 
8 http://foldoc.doc.ic.ac.uk/foldoc/index.html 

http://www.acm.org/class/1998
http://foldoc.doc.ic.ac.uk/foldoc/index.html
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(representado como um vetor de palavras-chave) é criado pelo Gerenciador de 

Especialidade usando técnicas de modelo de espaço vetorial [Baeze-Yates e 

Ribeiro-Neto, 1999].  

A relevância de um especialista é calculada pela similaridade do perfil 

dele com a consulta estendida do usuário (descrição de um conceito adicionado 

à consulta original). 

O ponto forte do sistema apresentado é a integração semântica das 

informações obtidas de diversas fontes. O ponto fraco é desconsiderar qualquer 

informação referente ao usuário que busca pelo especialista. Assim dois 

usuários diferentes que façam buscas utilizando a mesma palavra-chave obterão 

os mesmos resultados. Além disso, por enquanto trata informações de 

especialidade voltadas fundamentalmente para o setor acadêmico. 

3.3 Considerações Finais  
 A Tabela 3-1 resume as principais características dos SRE apresentados, 

comparando os tipos de informação considerados nas definições de especialista, 

as técnicas utilizadas para construir os perfis dos usuários (os especialistas), os 

modelos de especialidade e os critérios de classificação dos especialistas 

encontrados por cada sistema.  

Avaliando os SRE existentes, verificamos a necessidade de maior 

flexibilidade na definição de especialista pelos sistemas. Cada sistema 

apresentado tem uma visão de especialista definida a priori e é construído 

dirigido por essa definição. Ou seja, um especialista é quem lê muito sobre o 

assunto, portanto tem vários documentos sobre esse assunto. Ou um especialista 

é quem publica artigos sobre o assunto, portanto aparece em várias páginas da 

Internet, inclusive páginas com listas de publicações. 

Os sistemas também apresentam pouca flexibilidade nas fontes de 

especialistas. Com exceção do Expertise Recommender e do trabalho de Liu et 

al, o local onde será buscada a informação de especialidade das pessoas é 

definido juntamente com o indicativo de especialidade. 
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Sistemas de Recomendação de Especialistas 

Tabela 3-1 Sistemas de Recomendação de Especialistas 

Ferramenta Evidência de 
especialidade 

Extração do 
indicador de 
especialidade

Modelo de 
especialidade 

Classificação 
dos 

especialistas 
TABUMA 

(2005) 
Possuir/ler 
vários 
documentos de 
texto sobre o 
assunto  

Métodos 
lingüísticos 
para extração 
de palavras-
chave 

Vetores de 
freqüência de 
palavras dos 
documentos  

Grau da 
relação 
usuário – 
palavra-chave 

HALe 
(2003) 

Comunicação 
por e-mail: 
pessoas e 
interesses  

Técnica 
lingüística que 
descobre 
associações 
implícitas 
entre palavras 

Vetores de 
freqüência de 
palavras e pesos 
em relação às 
outras palavras  

Não classifica 

Expertise 
Recommender 

(2000) 

Flexível 
(critérios 
organizacionais)

Arquitetura 
deixa questão 
em aberto 

Tipo de perfil 
em aberto 

Grau de 
especialidade 
ou 
proximidade 
social 

ReferralWeb 
(1997) 

Autoria de 
artigos e ser 
citado em 
páginas sobre o 
assunto 

Mineração de 
dados na Web
(AltaVista) 

Palavras-chave Proximidade 
social 

Liu 
(2005) 

Produção 
científica e 
acadêmica  

Wrappers 
acessam cada 
fonte de dado 

Palavras-chave 
e conceitos 
ontológicos 

Grau da 
relação 
usuário – 
palavra-chave 

Além disso, nenhum desses sistemas leva em consideração o contexto do 

usuário que receberá a recomendação ou do especialista possivelmente 

recomendado. Por isso, a saída gerada é independente do usuário, na maioria 

dos sistemas. O máximo que se chega é levar em consideração a rede social dos 

usuários e dos especialistas. Acreditamos que um SRE sensível a contexto pode 

ser mais eficiente e inteligente, pois pode levar em consideração o contexto do 

usuário e, portanto, fazer recomendações mais direcionadas às suas 

necessidades. 

Portanto, em função das necessidades identificadas nos sistemas 

existentes, propomos um SRE que seja sensível ao usuário que pretende atender 

e cujas fontes de especialidades sejam flexíveis. Esse sistema é chamado de 

ICARE e apresentado em detalhes no capítulo a seguir. 



 

   

4  
ICARE: Sistema de 
Recomendação de 

Especialistas Sensível a 
Contexto 

 “Apenas os tolos aprendem com a 
experiência – os sábios aprendem com a 

experiência dos outros.” 

Ditado romeno. 

reqüentemente, pessoas precisam, para realização de suas tarefas, 

de determinado conhecimento que só pode ser obtido através de 

experiência e prática, e que elas podem não possuir. Essas pessoas podem 

economizar tempo e esforço se puderem interagir, informalmente, com outras 

pessoas que já possuam esse conhecimento. Um desafio da colaboração 

informal é justamente identificar esses possíveis colaboradores, em função de 

seus interesses, deficiências e contexto atual de trabalho. Sistemas de 

recomendação de especialistas podem ser utilizados na identificação da pessoa 

com conhecimento necessário para a tarefa em mãos. 

F

Como vimos no capítulo anterior, analisamos diversos SRE existentes e 

concluímos que um SRE deve atender aos seguintes requisitos:  
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• Flexibilidade na fonte de informação e possibilidade de utilizar 

diversos indicativos de especialidade; e  

• Sensibilidade ao contexto das pessoas envolvidas. 

Sensibilidade a contexto é especialmente importante na recomendação de 

especialistas porque permite entender a situação e o perfil do usuário e ajustar 

os resultados a suas necessidades, facilitando, assim, a colaboração informal. 

Por isso, propomos um sistema de recomendação de especialistas que 

utiliza o contexto do usuário e do especialista para fazer suas recomendações. 

Esse SRE, chamado ICARE (Intelligent Context Awareness for Recommending 

Experts), é apresentado no decorrer desse capítulo. 

4.1 ICARE: Intelligent Context Awareness for Recommending 
Experts 

Neste trabalho, propomos o ICARE, um SRE que atende aos requisitos 

identificados anteriormente: 

1. O ICARE utiliza o contexto do usuário e do especialista (tarefa em que 

está envolvido, perfil de interesses e habilidades) para fazer o ranking 

dos resultados: dar prioridade aos especialistas que melhor atendam às 

necessidades do usuário no contexto atual. 

2. O ICARE possui fontes de especialidades independentes e cadastradas 

separadamente. Assim, o sistema não considera apenas um tipo de 

informação de especialidade nem é dirigido para encontrar apenas um 

tipo de especialista, por exemplo, um autor de artigos científicos. O 

ICARE é projetado para receber a qualquer momento a configuração de 

acesso a uma fonte e passar a utilizá-la a partir de então. Assim, caso a 

necessidade do usuário do ICARE mude (em relação ao tipo de 

especialista esperado) depois da sua implantação, a adaptação do 

sistema à nova situação é simples e pouco custosa. 

Para obter as informações de contexto necessárias para seu funcionamento, 

o ICARE utiliza o CEManTIKA (do inglês Contextual Elements Management 

Through Incremental Knowledge Acquisition) [Vieira et al., 2007], em 

desenvolvimento no CIn/UFPE. O CEManTIKA é um gerenciador de contexto 

de propósito genérico, ou seja independente de domínio ou de aplicação 

específica, que define procedimentos e infra-estrutura para manipular elementos 
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de contexto a partir de um modelo genérico de representação do contexto. A 

integração do ICARE com o CEManTIKA se dá a partir da instanciação do 

modelo de contexto e dos componentes do gerenciador para o domínio de 

recomendação de especialistas. Esta instância transmite as informações de 

contexto definidas para o ICARE através da Interface de Contexto (IC na Figura 

4-1). 

O ICARE possui ainda outra interface de comunicação, a Interface de 

Recomendação (IR, na Figura 4-1), por onde recebe as solicitações de 

recomendação e as respectivas especialidades requeridas. Essa Interface pode 

ser utilizada por um Agente Recomendador ou diretamente pelo usuário, através 

de um módulo de interface gráfica que recebe as palavras-chave digitadas pelo 

usuário e as repassa para o ICARE. O Agente Recomendador permanece alojado 

na aplicação do usuário e requisita o contexto do usuário através da instância do 

CEManTIKA e decide quando fazer uma recomendação e em que especialidade, 

através da IR. O Agente Recomendador é apenas uma sugestão de ativação 

automática do ICARE e não faz parte do escopo desse trabalho. 

 
Figura 4-1 Aquisição de Contexto pelo ICARE 

Resumindo, o ICARE obtém as informações de contexto do usuário 

através de uma instância do CEManTIKA para recomendação de especialistas. 

O CEManTIKA gerencia as informações de contexto do usuário. O ICARE pode 

ser ativado diretamente pelo usuário ou por um Agente Recomendador. Essa 
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ativação é feita através da Interface de Recomendação do ICARE, que recebe as 

palavras-chave associadas com a especialidade requerida.  

4.2 Contexto no ICARE 
Como discutimos anteriormente, contexto é um requisito importante em 

SRE e uma característica central do ICARE. Assim, nesta seção descrevemos 

como o ICARE faz uso de contexto e quais as informações contextuais 

utilizadas. 

Durante suas recomendações, o ICARE utiliza as seguintes informações de 

contexto: 

1. Disponibilidade: esta informação diz respeito a quão ocupada a pessoa se 

encontra e em quantas atividades está envolvida no momento. É uma 

informação que varia com freqüência. É mais provável que uma pessoa 

com disponibilidade alta aceite participar de uma sessão colaborativa que 

uma pessoa com disponibilidade baixa. 

2. Acessibilidade: está relacionada com quão fácil é iniciar uma sessão 

colaborativa com essa pessoa. É provável que um colega (João) que 

trabalha com a porta de seu escritório aberta seja mais acessível que um 

colega (Pedro) que mantém sua porta fechada enquanto trabalha. No 

entanto, quando João está com a porta aberta e a sala cheia de pessoas 

precisando falar com ele, demonstra que João é acessível, mas se encontra 

pouco disponível. 

3. Nível organizacional: representa a posição que uma pessoa ocupa na 

estrutura de cargos da organização.  

4. Rede social: é o conjunto de pessoas conectadas por um conjunto de 

relacionamentos socialmente significantes [Barry, 1997]. Uma rede social 

é modelada por um grafo, onde os nodos representam os indivíduos e as 

arestas indicam que foi descoberto um relacionamento entre os indivíduos 

[Kautz et al., 1997]. Inúmeros estudos têm mostrado que um dos canais 

mais efetivos de disseminação de informação e especialidade dentro de 

uma organização é a sua rede informal de colaboradores, colegas e amigos 

[Granovetter, 1973], [Galegher et al., 1990]. 

5. Tarefa atual: revela em que tipo de tarefa o usuário está envolvido no 

momento. Um valor possível é, por exemplo, “programando”. 
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6. Reputação: é a avaliação comum ou geral de uma pessoa a respeito de seu 

caráter ou outras qualidades [Sabater e Sierra, 2001]. Reputação é uma 

informação valiosa que pode ser usada na decisão de interagir ou não com 

uma pessoa [Jensen et al., 2002]. No ICARE, é gerada a partir da 

avaliação do usuário da colaboração com o especialista recomendado. 

7. Interesses/habilidades: serve para casar o conhecimento do especialista 

recomendado com o do usuário, além de possibilitar que o usuário 

recebedor da recomendação também possa ser um especialista a ser 

recomendado. Os interesses do usuário também ajudam na identificação da 

especialidade desejada. 

8. Grau de especialidade: para cada área do conhecimento em que uma 

pessoa é considerada especialista, define-se o quanto essa pessoa domina o 

assunto. 

As informações contextuais numeradas de 1 a 5 são obtidas através da 

Interface de Contexto. Já as informações 6, 7 e 8 são gerenciadas pelo próprio 

ICARE, por serem geradas durante as suas atividades.  

Conhecendo essas informações contextuais do usuário e dos especialistas, 

o ICARE classifica os resultados de maneira a dar maiores chances de a 

colaboração entre eles ser bem sucedida. Por exemplo, se o usuário encontra-se 

no nível organizacional 2 (de 7 níveis), é possível que ele prefira interagir com 

especialistas de um nível organizacional parecido (1, 2 ou 3, por exemplo) por 

não se sentir à vontade para procurar alguém em posição muito superior à dele 

na estrutura organizacional.  

Na próxima seção apresentamos a arquitetura e alguns detalhes de 

implementação do ICARE. 

4.3 Arquitetura do ICARE 
A arquitetura do sistema, como mostra a Figura 4-2, é dividida em quatro 

módulos. Cada módulo (com exceção de um deles, o Gerador da Base de 

Especialistas) é responsável por uma etapa do processo de recomendação de 

especialistas que foi definido a partir do levantamento bibliográfico. Este 

processo é composto pelas seguintes etapas:  

 



 3BICARE: Sistema de Recomendação de Especialistas Sensível a Contexto 47 

1. Determinar Especialidade: o primeiro passo na recomendação é 

identificar a especialidade requerida pelo usuário através das palavras-

chave. Esta tarefa é realizada pelo Determinador de Especialidade; 

2. Recuperar Especialistas: uma vez identificada a especialidade 

desejada, o passo seguinte é obter os especialistas correspondentes. 

Essa tarefa é cumprida pelo Recuperador de Especialistas. Outra 

atribuição importante do Recuperador é classificar os especialistas 

encontrados, de maneira a colocar nas primeiras posições da lista 

gerada os especialistas mais adequados segundo um conjunto de 

critérios;  

3. Apresentar Especialistas: a última etapa do processo é mostrar para o 

usuário os especialistas encontrados, juntamente com as suas 

informações de contato. Este passo é feito pelo Apresentador de 

Especialistas. 

 
Figura 4-2 Arquitetura do ICARE 

No entanto, esse processo e os componentes responsáveis por suas etapas 

não poderiam funcionar sem a Base de Especialistas. E esta base é alimentada 

pelo Gerador da Base de Especialistas. O Gerador é o módulo do ICARE 
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responsável por acessar as fontes de especialidade, obter os dados dos 

especialistas e materializar esses dados na Base de Especialistas.  

Estes quatro módulos são descritos em detalhes nas subseções a seguir. 

4.3.1 Gerador da Base de Especialistas 
O Gerador da Base de Especialistas é um componente do ICARE 

responsável por: (i) cadastrar as fontes de especialistas disponíveis; (ii) receber 

uma configuração de como obter os especialistas de cada fonte; (iii) guardar na 

base de dados correspondente as informações dos especialistas obtidas nessas 

fontes. 

A Base de Especialistas armazena os registros de todos os especialistas, 

com suas informações de especialidades e de contato. Essa base é populada 

previamente à recomendação, de forma que no momento em que um especialista 

é solicitado, a Base de Especialistas já possui todos os dados disponíveis. 

Periodicamente, o Gerador encarrega-se de atualizar as informações da base de 

especialistas em função dos dados das fontes. O conjunto de especialistas 

armazenados é finito e definido, por exemplo, os funcionários da organização. 

Na inclusão de uma fonte de especialistas, o Gerador recebe uma descrição 

das informações fornecidas pela fonte e como acessá-las. Por exemplo, o script 

SQL para consultar a base de dados de projetos da companhia. 

Portanto, o Gerador tem à disposição todas as fontes cadastradas e está 

configurado para acessá-las corretamente. Assim, se ele possuir duas fontes, 

digamos uma base organizacional e um site na Internet como CiteSeer, ele fica 

apto a utilizar uma fonte ou a outra, ou ambas, para obter os especialistas. 

Alguns tipos de especialidades são inerentemente relacionadas à prática de 

determinada atividade organizacional. Para fazer essa correlação corretamente, 

o Gerador utiliza um conjunto de regras de produção que associam atividades 

específicas de uma organização à especialidade correspondente. Por exemplo, 

um gerente de projeto pode ser associado às especialidades “administração de 

qualidade de projeto” e “administração de recurso humano de projeto”. Essas 

regras precisam ser inseridas no momento do cadastro da fonte.  

4.3.2 Determinador de Especialidade 
A primeira etapa no processo de recomendação de especialista é descobrir 

qual é a especialidade que se deverá buscar, ou seja, definir a área do 
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conhecimento humano em que se buscará um especialista. Essa etapa recebe 

como entrada algumas palavras-chave que caracterizam a especialidade 

desejada e devolve um ou mais conceitos ontológicos relativos à especialidade 

classificada. O Determinador de Especialidade é composto por três 

componentes cujos detalhes e funcionamento são descritos a seguir: 

• Uma ontologia de domínio; 

• Uma base de casos de recomendação; 

• Uma entidade chamada de Identificador de Especialidade, responsável 

pela maior parte do processamento da tarefa deste módulo. 

Ontologia de Domínio  
A finalidade da ontologia de domínio é uniformizar os conceitos utilizados 

para definir as especialidades. Essa ontologia expressa conceitualizações das 

áreas e subáreas de um domínio de conhecimento. É constituída por um 

conjunto de conceitos e palavras associadas. Os conceitos são organizados em 

uma hierarquia de forma que um conceito pode ser especializado por vários 

sub-conceitos. Cada conceito possui um conjunto de palavras associadas. E 

cada relação entre uma palavra-chave e um conceito possui um atributo peso 

que indica quão relevante é a palavra para o conceito. O ICARE utiliza a 

ontologia representada em formato RDF9 (Resource Description Framework). A 

seguir mostramos um trecho da ontologia para o domínio de Ciência da 

Computação. Esse trecho relaciona a palavra “filas” e o conceito “Data 

Structures” com peso igual a 0.000100: 

<rdf_:conceitos rdf:about="&rdf_;conceitos_1000" 
  rdf_:conceito="DATA STRUCTURES" 
  rdf_:id_conceito="17" 
  rdf_:id_pai="1" 
  rdf_:id_palavra="9484" 
  rdf_:palavra="FILAS" 
  rdf_:peso="0.000100" 
  rdfs:label="conceitos_1000"/> 

Base de Casos de Recomendação 
Cada vez que um usuário utiliza o ICARE para obter uma recomendação, o 

sistema armazena um registro desta ocorrência, chamada de caso de 

                                                 
9 http://www.w3.org/RDF/  
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recomendação. As informações de casos de recomendações passados são 

utilizadas na identificação das especialidades requeridas. Este armazenamento 

dos casos tem o objetivo de evitar erros cometidos em casos anteriores e, 

portanto, melhorar o desempenho do ICARE. 

Os casos de recomendação são armazenados na Base de Casos de 

Recomendação. As informações pertinentes dos casos armazenadas na base são: 

• Usuário que recebeu a recomendação; 

• Contexto do usuário no momento da recomendação; 

• As palavras-chave informadas pelo usuário no pedido de recomendação; 

• As especialidades a serem recomendadas, identificadas pelo 

Determinador de Especialidade; 

• A avaliação da recomendação pelo usuário. 

As informações da Base de Casos de Recomendação são recuperadas e 

utilizadas pelo Agente Identificador de Especialidades, como detalhado a 

seguir. 

Identificador de Especialidade 
O processamento do módulo Determinador de Especialidade está 

concentrado no elemento do Identificador de Especialidade. Esta entidade 

utiliza o contexto do usuário, a ontologia de domínio e a base de casos 

recomendação para identificar as especialidades a recomendar. A identificação 

é feita através de um processo de sete passos, detalhados a seguir. 

 

Passo 1: Obter o contexto do usuário. 

Para isso o Identificador de Especialidade se comunica com a instância do 

CEManTIKA e recebe o contexto do usuário solicitado. 

 

Passo 2: Obter especialidades na ontologia. 

O Identificador de Especialidade usa as palavras-chave informadas pelo 

usuário para buscar na ontologia as especialidades relacionadas. Para cada 

especialidade é então definido um peso calculado de acordo com a relevância da 

especialidade em relação à palavra consultada pelo usuário. Por exemplo, a 

palavra-chave “redes” está associada a 14 conceitos da ontologia, e cada 
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associação possui um peso. O conceito associado com mais peso é “Networks 

TCP/IP”.  

Se uma especialidade for encontrada para duas palavras-chave diferentes 

(da mesma consulta), os pesos de cada relação com a especialidade são 

somados, totalizando o peso final da especialidade. 

 

Passo 3: Obter especialidades na Base de Casos de Recomendação. 

O Identificador de Especialidade busca na base de casos recomendações 

anteriores que tiveram as mesmas palavras consultadas e obtiveram um bom 

feedback do usuário. 

Após recuperar o histórico da base de casos, o Identificador de 

Especialidade analisa a similaridade entre o contexto de usuário armazenado e o 

contexto do usuário que fez a requisição de recomendação. O cálculo de 

similaridade de contexto é explicado a seguir. Em seguida, filtram-se os casos 

que possuem contextos com limiar de similaridade acima do valor definido pelo 

sistema. Por fim, obtém-se as especialidades identificadas nestes casos. 

 

Passo 4: União das especialidades identificadas. 

Nos Passos 2 e 3, o Identificador de Especialidade buscou as 

especialidades na ontologia de domínio e na base de casos. Então, ele une as 

especialidades resultantes de cada busca. Esse processo de união preserva todas 

as especialidades existentes em cada resultado e soma os pesos das 

especialidades que se repetem nos dois resultados. O objetivo dessa ação é 

aumentar a classificação da especialidade repetida por ser candidata a ser de 

interesse do usuário. 

 

Passo 5: Utilizar interesses do usuário. 

Com o intuito de refinar a classificação das especialidades encontradas, o 

Identificador de Especialidade aumenta o peso das especialidades já 

identificadas e que também se encontram no conjunto de interesse do usuário. A 

informação de interesse do usuário está presente no perfil dele e serve para 

guiar o agente na tentativa de direcionar a pesquisa do recuperador de 

especialistas para as especialidades que tenham algo em comum com os 

interesses do usuário. 
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Passo 6: Ordenar especialidades encontradas. 

As especialidades são ordenadas através dos pesos que lhes foram 

atribuídos, de maneira que aquelas com maior peso sejam as primeiras da lista, 

e as com menor peso sejam as últimas da lista. 

 

Passo 7: Filtrar as especialidades encontradas. 

Durante a implementação percebemos que, em alguns casos, o sistema 

identificava um número muito grande de especialidades relacionadas a uma 

consulta e que várias delas eram muito fracamente relacionadas às palavras-

chave. Por isso, acrescentamos a etapa de filtro das especialidades 

identificadas. Neste passo, o Identificador de Especialidade mantém na lista 

ordenada apenas as primeiras especialidades, as mais relevantes. O sistema 

possui um parâmetro que define o número de especialidades mantidas (durante 

o experimento com o ICARE, utilizamos 5). 

 

Portanto, a função do Determinador de Especialidade está concluída. 

Então, ele chama o Recuperador de Especialistas informando a lista ordenada 

de conceitos (especialidades) desejados. 

Durante o passo 3 do processo de identificação de especialidade, o ICARE 

precisa comparar duas instâncias de contexto. Para isso desenvolvemos uma 

função de similaridade que calcula a distância entre dois contextos distintos, ou 

seja, o quanto os contextos são equivalentes. Quando dois contextos são 

equivalentes o valor retornado deve ser zero. O cálculo de similaridade é feito 

pela soma das diferenças absolutas das informações contidas nos contextos. Os 

atributos contextuais considerados no cálculo da similaridade são 

acessibilidade, disponibilidade, nível organizacional e tarefa atual. As 

informações relacionadas com a especialidade do usuário (reputação, 

habilidades e graus de especialidade) não são consideradas neste cálculo porque 

elas possuem pouca influência na qualidade da recomendação. Por exemplo, 

sejam dois contextos como mostra a Figura 4-3: 
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Figura 4-3 Instâncias de contexto 
Logo o nível de similaridade entre os contextos C1 e C2 será: 
|Disp1 – Disp2| + |Aces1 – Aces2| + |Tar1 – Tar2| + |NivOrg1 – NivOrg2|  

= 0.1+0.25+3+1 = 4.35 

Isso indica que esses dois contextos são bem diferentes, afinal, todas as 

informações consideradas possuem valores diferentes.  

4.3.3 Recuperador de Especialistas 
Conhecendo-se a especialidade requerida, o próximo passo é buscar um 

especialista correspondente, ou seja, descobrir as pessoas que possivelmente 

são especialistas em um dado assunto. Portanto, o Recuperador de Especialistas 

é responsável por acessar a Base de Especialistas, recuperar os especialistas no 

assunto em questão e ordená-los. 

Como vimos na seção anterior, o Determinador de Especialidade pode 

identificar mais de uma especialidade relacionada às palavras-chave informadas 

pelo usuário. Portanto, o Recuperador de Especialistas pode receber como 

parâmetro uma lista de especialidades. 

Para cada especialidade requerida, o Recuperador acessa a Base de 

Especialistas e recupera os respectivos especialistas. Ao final das buscas, se 

houver especialistas repetidos na lista gerada (no caso em que uma pessoa é 

especialista em mais de uma das especialidades requeridas), as repetições são 

retiradas da lista. 

Uma vez encontrados os especialistas que serão recomendados, é 

necessário classificá-los. Afinal, a ordem de apresentação é importante, pois 

queremos dar ao usuário a melhor resposta possível. Portanto, é necessário dar 

prioridade aos especialistas mais adequados ao usuário (ranking). 
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Classificação dos Especialistas 
A classificação dos especialistas é feita de acordo com as seguintes 

informações contextuais, detalhadas na seção 4.2:  

1. Grau de especialidade; 

2. Reputação (em função de recomendações passadas);  

3. Acessibilidade;  

4. Disponibilidade;  

5. Proximidade social (especialista conhece algum amigo do usuário); 

6. Diferença entre o nível organizacional do especialista e do usuário. 

Mas a importância dada a cada um desses critérios durante uma 

recomendação é variável em função do contexto do usuário. Para isso, cada um 

dos critérios acima recebe um peso. Esse peso é ajustado por uma máquina de 

inferência que utiliza uma base de conhecimento que possui um conjunto de 

regras de produção, detalhadas adiante. Essas regras definem que critérios 

devem ser priorizados em função do contexto do usuário.  

Para cada recomendação, a máquina de inferência é ativada para calcular 

os pesos dos critérios a serem aplicados naquela recomendação. Uma vez 

definidos os pesos, para cada especialista encontrado é calculado um valor de 

classificação (aptidão). Esse cálculo é feito pela seguinte fórmula: 

Aptidão =  α1*gh + α2*(ac + disp) + α3*rep 
   α4distSocial + α5|NOu – NOe| 

Onde: αi = peso de cada critério, definido pela base de regras; 

gh = grau de habilidade nas especialidades requeridas (grau de 

especialidade). É a soma dos graus de habilidade em cada especialidade 

requerida e que o especialista possui; 

ac = acessibilidade; 

disp = disponibilidade; 

rep = reputação; 

distSocial = distância social (ex: se 1, significa que o usuário e o 

especialista possuem um amigo/conhecido em comum); 

NOu = nível organizacional do usuário; 

NOe = nível organizacional do especialista. 

Todos esses dados são normalizados em valores entre 0 e 1. 
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Portanto, o valor da aptidão do especialista indica quão adequado ele é 

para a recomendação atual. E, ainda, quanto mais alto o valor da aptidão, 

melhor é o especialista. Por isso, depois de calcular os valores da aptidão de 

todos os especialistas, eles são ordenados de forma decrescente pela aptidão. 

Dessa maneira, a tarefa do Recuperador de Especialistas está completa e ele 

passa a lista ordenada de especialistas para o Apresentador de Especialistas. 

Base de Conhecimento de Contexto 
A classificação dos especialistas recuperados é feita utilizando vários 

parâmetros. Cada parâmetro recebe um peso diferente em cada recomendação, 

em função do contexto do usuário. Esses pesos são ajustados por uma máquina 

de inferência que possui um conjunto de regras contextuais. 

As regras consideram as informações de contexto do usuário e são do tipo: 

<se> 

 condição contextual 

<então> 

 atribuição de peso de critério  

Um exemplo de regra existente na Base de Conhecimento é a seguinte:  

<se>  
nível organizacional menor que 0.5,  

acessibilidade menor que 0.3 

<então> 
peso do grau de especialidade igual a 0.8 

peso da proximidade social igual a 0.2 

Essa regra significa que se o usuário ocupar um cargo baixo na 

organização e for pouco acessível, a recomendação vai priorizar especialistas 

com maiores graus de especialidade e dar menor importância para os 

especialistas socialmente próximos. 

As regras de produção presentes na Base de Conhecimento de Contexto 

foram geradas a partir de um experimento preliminar que envolveu a aplicação 

de um questionário em vários ambientes organizacionais de Recife. O objetivo 

do experimento foi identificar o perfil dos participantes e relacioná-lo com suas 

preferências em recomendação de especialistas. Através da análise e mineração 

dos dados coletados, identificamos as regras que calibram os pesos dos critérios 
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de classificação em função das características do usuário. Esse experimento é 

descrito com mais detalhes no próximo capítulo.   

O conjunto de regras gerado encontra-se no apêndice A2. 

4.3.4 Apresentador de Especialistas 
A última etapa da recomendação de especialistas é a apresentação ao 

usuário dos especialistas identificados. Nessa etapa já se tem disponível uma 

lista de especialistas na área de interesse.  

O objetivo é adequar a apresentação dos especialistas às necessidades, 

preferências ou contexto do usuário. Por exemplo, o usuário pode preferir 

receber todos os resultados encontrados e em formato HTML, com links para a 

página pessoal ou e-mail de cada especialista. Por fim, suponha que o contexto 

do usuário pode ser “usando PDA” e, portanto, dificilmente ele terá paciência 

para esperar baixar uma lista muito extensa de especialistas. Assim, o 

Apresentador de Especialistas terá que repassar apenas os primeiros 

especialistas da lista ordenada recebida. 

Ainda é possível apresentar os resultados em formato XML, no caso de 

outro sistema receber o resultado da recomendação, como o Agente 

Recomendador sugerido na seção 4.1. Assim, o Agente, que já foi responsável 

pela iniciativa de fazer a recomendação, recebe os resultados obtidos pelo 

ICARE em um formato comum de representação e transmissão de dados. 

4.4 Implementação  
Implementamos um protótipo do ICARE para demonstrar seu 

funcionamento e desempenho. Por restrições de tempo e falta de um ambiente 

organizacional real disposto a ceder fontes de dados e tempo de seu pessoal, o 

protótipo não contempla a arquitetura completa do ICARE. Assim, o escopo do 

protótipo engloba a Interface de Contexto com o CEManTIKA, o Determinador 

de Especialidade, o Recuperador de Especialistas e a Base de Especialistas, 

além de uma interface com o usuário. A modelagem do sistema é apresentada 

na seção 4.4.1. 

O CEManTIKA é o objetivo de uma tese de doutorado em andamento, no 

momento, no Centro de Informática da UFPE. Portanto, esse sistema ainda não 

está em funcionamento. Entretanto, como ICARE e CEManTIKA se comunicam 
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através de uma API, são relativamente independentes, no sentido que podem ser 

desenvolvidos paralelamente. Assim, as informações obtidas através do 

CEManTIKA (contexto das pessoas) precisaram ser simuladas para utilização 

pelo ICARE.  

A base de especialistas foi criada utilizando uma ferramenta que gera 

automaticamente perfis de usuários, identificando suas áreas de interesse, a 

partir de seus currículos no formato Lattes [Ribeiro Jr, 2005].  Essa ferramenta 

permite configurar os campos do currículo a serem analisados através de 

técnicas de descoberta de informações em textos. Após vários testes, utilizamos 

uma configuração que analisa os seguintes campos do currículo Lattes: 

• Título do trabalho de conclusão de curso; 

• Título da dissertação/tese (mestrado); 

• Título da dissertação/tese (doutorado); 

• Nome da especialidade (área de atuação); 

• Título da linha de pesquisa (atividade de pesquisa e desenvolvimento); 

• Título dos artigos. 

Os currículos Lattes utilizados no experimento foram limitados (amigos e 

conhecidos). Esse conjunto de currículos foi submetido à ferramenta e os perfis 

gerados foram utilizados para popular a base de especialistas do ICARE. 

Essa ferramenta de geração dos perfis também possui uma ontologia do 

domínio de Computação que foi reutilizada no ICARE. Essa ontologia não 

estava representada formalmente, mas armazenada diretamente em banco de 

dados relacional. Então, exportamos a mesma em formato XML, carregamos em 

uma ferramenta de edição de ontologias e a convertemos para formato RDF. 

As informações do ICARE que precisam ser persistidas são armazenadas 

em uma base de dados relacional.  Essas informações são as da Base de Casos 

de Recomendação e da Base de Especialistas. Ambas são armazenadas na 

mesma base porque possuem informações comuns, como os dados de Usuário e 
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Especialidade. A Figura 4-4 mostra o modelo relacional da base criado 

utilizando a ferramenta ERwin10. 

 
Figura 4-4 Modelo de persistência do ICARE 

O protótipo implementado utiliza interface Web com o usuário. Dessa 

maneira, o usuário não precisa instalar o ICARE em seu ambiente 

computacional. A interface permite que o usuário utilize seu navegador para 

acessar, cadastrar-se no ICARE e pedir recomendações de especialistas.  

A interface Web é simples mas funcional e foi desenvolvida para permitir 

os testes do ICARE. A Figura 4-5 mostra a interface Web com o resultado de 

uma recomendação. Entretanto, o sistema é independente da interface, pois 

todas as suas funcionalidades são acessadas através de uma fachada. O ICARE 

poderia ser acessado sem necessitar alterações, por exemplo, através de uma 

interface para celulares ou por outros sistemas, como o Agente Recomendador 

sugerido na Seção 4.1. 

                                                 
10 http://www.ca.com/us/products/product.aspx?id=260 
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Figura 4-5 Exemplo da interface Web do ICARE 

4.4.1 Modelagem 
Esta seção apresenta os detalhes da modelagem orientada a objetos do 

ICARE, cuja estrutura é ilustrada na Figura 4-2. Utilizamos UML11 (Unified 

Modeling Language) como linguagem de especificação. 

As classes básicas do sistema e utilizadas em quase todos os módulos são 

agrupadas em um pacote chamado Model, ilustrado na Figura 4-6. Este pacote 

inclui as classes User, Profile, Context, Expertise, RecommendationCase, entre 

outras. 

                                                 
11 http://www.uml.org/  
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Figura 4-6 Diagrama de classes do pacote Model 

O Determinador de Especialidade é modelado no ICARE no pacote 

Definer (Figura 4-7). Este é composto por uma interface (ExpertiseDefiner), e a 

implementação do ExpertiseDefiner (o  Identificador de Especialidade), além da 

interface RepositoryDefiner e a classe RepositoryDefinerImpl que fornecem 

acesso à base de casos. O ExpertiseDefiner possui três métodos que valem ser 

ressaltados: 

 (1) getExpertise – método público que recupera a coleção de 

especialidades encontradas pelo agente; 
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 (2) unionExpertise – método que faz a união de duas coleções de 

especialidades (utilizado no passo 3 do processo de identificação de 

especialidades);  

(3) rankExpertise – que ordena uma coleção de especialidades pelo peso 

aplicado às mesmas (utilizado no passo 5 do processo de identificação de 

especialidades). 

Para encontrar as especialidades requisitadas, o Identificador de 

Especialidade utiliza o pacote Ontology, que organiza a funcionalidade de 

acesso à ontologia.  

 

Figura 4-7 Diagrama de classes do Definer 
O objetivo do pacote Ontology (Figura 4-8) é fornecer abstração de acesso 

à ontologia de domínio. O acesso foi implementado utilizando o padrão Factory 

Method [Gamma et al., 1995], onde a classe OntoFactory é a fábrica que 

retorna a implementação da interface OntoRecoveryExpertise que deverá ser 

usada. No pacote ainda estão presentes: 

• A interface OntoRecoverExpertise: fornece uma interface de acesso a 

implementação do recuperador de especialidades da ontologia; 

• OntoRecoverExpertiseJena: implementa a interface 

OntoRecoverExpertise para buscar na ontologia de domínio os conceitos 

relacionados às palavras da busca utilizando a API Jena12. Uma breve 

descrição do Jena é feita na Seção 4.4.2;  

• WordNotFound: uma exceção gerada quando uma palavra não é 

encontrada na ontologia. 

                                                 
12 http://jena.sourceforge.net/  
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Portanto, o ICARE acessa a ontologia através de Jena, mas outros métodos 

de acesso também podem ser incluídos.  

 

Figura 4-8 Diagrama de classes do pacote Ontology 

O Recuperador de Especialistas é responsável por acessar a base de 

especialistas e classificar os especialistas encontrados. O diagrama de classes 

do Recuperador de Especialistas é mostrado na Figura 4-9. 

A classe RankingWeights contém os pesos dos critérios de classificação 

dos especialistas. Os valores dos seus atributos são ajustados pela 

ContextRulesBase. O Retriever ativa a inferência da base, calcula a aptidão dos 

especialistas e os classifica.  

 

Figura 4-9 Diagrama de classes do Recuperador de Especialistas 
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O acesso à Base de Especialistas é feito através do padrão de projeto 

DAO13 (Objeto de Acesso a Dados, do inglês Data Access Object). O DAO 

abstrai e encapsula todo acesso à fonte de dados, gerenciando a conexão com 

esta fonte para obter e armazenar dados. Esse padrão foi escolhido por permitir 

que o Recuperador seja independente do modelo de persistência utilizado. Por 

exemplo, os dados do ICARE poderiam facilmente ser armazenados em 

arquivos. Para isso, bastaria usar a fábrica de repositórios para criar o 

repositório de arquivos e o DAO poderia então chavear entre o repositório de 

banco de dados e o de arquivos. Esse chaveamento ocorre de maneira 

transparente para o cliente dos dados que, no caso do ICARE, é o Recuperador 

de Especialistas. 

 O acesso ao DAO é feito através de outro padrão de projeto chamado 

Facade, [Gamma et al., 1995] que disponibiliza um ponto central de acesso às 

funcionalidades do DAO. O diagrama de classes do DAO com a Facade é 

mostrado na Figura 4-10. 

                                                 
13 http://java.sun.com/blueprints/corej2eepatterns/Patterns/DataAccessObject.html  
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Figura 4-10 Diagrama de classes do DAO 
O Gerador da Base de Especialistas é responsável por cadastrar as fontes 

de especialidade e obter delas os dados para armazenar na Base de 

Especialistas. A Figura 4-11 mostra o diagrama de classes do Gerador. 
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Figura 4-11 Diagrama de classes do Gerador da Base de Especialistas 
Cada fonte cadastrada precisa implementar os métodos de acesso e 

recuperação dos seus dados. O Gerador se encarrega de unir todas as 

informações obtidas nas fontes e armazená-las. 

4.4.2 Tecnologias Utilizadas 
O ICARE foi desenvolvido utilizando apenas ferramentas livres. O sistema 

foi construído usando a linguagem de programação Java [Java, 2007] e a 

interface Web utiliza a tecnologia JSF14 (JavaServer Faces). 

A ontologia de domínio do ICARE é acessada através de uma API Java 

chamada Jena15 e que pode ser usada para criar e manipular arquivos RDF. O 

Jena representa a ontologia por meio dos objetos Resources (recursos), 

Properties (propriedades) e Literals (literais). Literal pode ser pensado como 

uma seqüência de caracteres e contém o valor de recursos. Resource é qualquer 

objeto presente na ontologia, ou seja, alguma entidade que se deseja 

representar. Um recurso pode ser uma coisa física e concreta, como árvore ou 

carro, ou uma idéia abstrata, como xadrez ou futebol. Os Resources são 

conectados entre si por Properties que definem o relacionamento entre eles. A 

Figura 4-12 ilustra um exemplo RDF. O Resource, John Smith, é mostrado 

como uma elipse e identificado por um URI (Uniform Resource Identifier). O 

recurso John Smith possui uma propriedade (FullName), representada por um 

                                                 
14 http://java.sun.com/javaee/javaserverfaces/  
15 http://jena.sourceforge.net/  
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arco. Cada propriedade possui um valor que é um literal e é representado por 

um retângulo. Entretanto, uma propriedade também pode possuir outro recurso 

como valor. 

 

FullName 

Figura 4-12 Exemplo RDF 
As regras de contexto utilizadas pelo Recuperador de Especialistas para 

classificar os especialistas encontrados são representadas usando JEOPS 

[Figueira Filho e Ramalho, 2000]. JEOPS (Java Embedded Object Production 

System) possui mecanismos para embutir regras de produção em aplicações 

Java. Regras de produção podem ser descritas como padrões “condição-ação”. 

Esse conjunto de regras tem a função de ajustar os pesos dos critérios de 

classificação dos especialistas. 

As regras de contexto foram definidas a partir da análise das respostas a 

um experimento preliminar, descrito na Seção 5.1. Essa análise foi feita 

utilizando Weka16, uma ferramenta que, entre outras funcionalidades, permite 

mineração de dados. Utilizamos, em especial, as funcionalidades de 

agrupamento (método FarthestFirst) e associação (métodos Apriori e 

PredictiveApriori). 

Os dados utilizados pelo ICARE são persistidos em banco de dados 

relacional e usamos o SGBD (Sistema de Gerenciamento de Banco de Dados) 

MySQL 517. A base foi modelada utilizando o sistema ERwin18. 

4.5 Considerações Finais 
Este capítulo apresentou a proposta desse trabalho: o ICARE – Intelligent 

Context Awareness for Recommending Experts – um sistema de recomendação 

de especialistas sensível a contexto. O ICARE, diferentemente dos outros SRE 

                                                 
16 http://www.cs.waikato.ac.nz/ml/weka/  
17 http://www.mysql.com/  
18 http://www.ca.com/us/products/product.aspx?id=260  
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apresentados, leva em consideração o contexto das pessoas envolvidas na 

recomendação, tentando torná-la mais adaptada às necessidades delas. As 

informações contextuais utilizadas são disponibilidade, acessibilidade, 

atividade atual, nível organizacional, reputação, rede social, interesses e 

especialidades. O sistema as utiliza para classificar os especialistas a serem 

recomendados, de forma a tentar melhorar as chances da colaboração com o 

usuário ser bem sucedida.  

Outra característica importante do ICARE é a sua independência das 

fontes de dados de especialidade. A maioria dos SRE apresentados é construída 

dirigida pela fonte de especialidade que deseja utilizar. O ICARE permite que 

múltiplas e diversas fontes sejam utilizadas. Para isso, elas precisam ser 

cadastradas no sistema, informando sua localidade, formato dos dados, 

freqüência de atualização e modo de recuperação de seus dados. 

Neste capítulo apresentamos a arquitetura do ICARE, os detalhes da sua 

modelagem e da implementação do protótipo. Para avaliar a correção dos 

resultados obtidos e a aprovação das estratégias utilizadas pelo ICARE, 

realizamos um experimento com 21 participantes no Centro de Informática da 

UFPE. A metodologia e resultados alcançados são apresentados detalhadamente 

no próximo capítulo. 
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Experimentos e Resultados 

“Os curiosos olham para as coisas e 
perguntam: ‘Por quê?’ Os criadores sonham 

com elas e perguntam: ‘Por quê não?’.” 

Fernando Damásio. 

ste capítulo apresenta o experimento realizado para que pudéssemos 

compreender os critérios relevantes na escolha de especialistas, 

assim como experimento realizado para avaliar o ICARE. A Seção 5.1 apresenta 

o experimento preliminar, com seus objetivos, configuração e resultados. A 

Seção 5.2 apresenta o experimento realizado com o ICARE, bem como seus 

objetivos, configuração e resultados. For fim, a Seção 5.3 apresenta as 

considerações finais. 

E

5.1 Experimento Preliminar 
Uma das etapas da construção do ICARE é a definição do conjunto de 

regras pertencente à Base de Conhecimento de Contexto. Essas regras ajustam 

os pesos dos critérios de classificação (ranking) dos especialistas a partir das 

informações de contexto do usuário. Mas para gerar essas regras, precisamos 

conhecer o perfil das pessoas e como elas preferem classificar os especialistas. 

Para isso, realizamos um experimento preliminar, descrito a seguir.  
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5.1.1 Objetivos 
Os objetivos do experimento preliminar foram: (1) validar os critérios de 

classificação utilizados pelo ICARE e (2) levantar as preferências e 

necessidades das pessoas quando solicitam recomendações de especialistas. 

Para isso, criamos um questionário sobre recomendação de especialistas.  

Nesse questionário levantamos características do perfil do respondente, a 

aprovação ou reprovação de cinco critérios de classificação de especialistas e a 

ordenação desses critérios por importância. Os cinco critérios em questão são: 

grau de especialidade, disponibilidade, cargo (nível organizacional), reputação 

e relação social, conforme descrito na Seção 4.2. 

5.1.2 Configuração e Execução  
O questionário foi disponibilizado na Internet e divulgado em grupos de 

pesquisa e desenvolvimento em Ciência da Computação de Recife – PE. 

Cinqüenta pessoas participaram. O questionário completo encontra-se no 

Apêndice A1.  

O perfil de experiência dos respondentes não ficou bem definido, mas 

tivemos participação levemente maior de profissionais com mais de 5 anos de 

experiência. A experiência dos respondentes e suas respectivas participações no 

questionário são apresentadas na Tabela 5-1. 

Tabela 5-1 Experiência dos respondentes do questionário 

Experiência dos respondentes Representação dos respondentes

Até 2 anos 30% 

Entre 3 e 5 anos 30% 

Mais de 5 anos 40% 

Quanto ao cargo dos respondentes, ficou claro que a maioria deles ocupa 

níveis organizacionais baixos. Afinal, 74% dos participantes do questionário 

ocupam cargos de nível 1 ou 2. O nível organizacional dos respondentes e suas 

respectivas participações no questionário são apresentados na Tabela 5-2. 

No questionário levantamos 3 tipos de variáveis: de perfil do respondente, 

de aceitação dos critérios de ranking e de pesos dos critérios. 
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Tabela 5-2 Nível organizacional dos respondentes do questionário 

Cargo dos respondentes Representação dos respondentes 

Cargo 1 (baixo) 44% 

Cargo 2  30% 

Cargo 3 16% 

Cargo 4 8% 

Cargo 5 (alto) 2% 

As variáveis de perfil são tempo de experiência profissional, 

acessibilidade e nível organizacional do respondente. Cada uma possui 5 

valores possíveis. 

As variáveis de aceitação são referentes à aprovação/reprovação dos 

critérios: grau de especialidade, cargo, reputação, relação social e 

disponibilidade. As respostas para reputação, relação social e disponibilidade 

possuem 2 valores possíveis. Grau de especialidade possui 3 valores possíveis. 

Por fim, cargo possui 4 valores possíveis. 

As variáveis de peso dos critérios representam o peso que o respondente 

atribuiu para cada critério. Cada variável possui 5 valores possíveis (peso de 1 a 

5). O respondente poderia utilizar cada peso apenas uma vez. Assim, cada 

critério recebeu um peso diferente de cada participante.  

5.1.3 Tratamento dos Dados 
Obtivemos 50 respostas ao questionário sobre recomendação de 

especialistas. Uma vez que havia um grande número de variáveis envolvidas, 

preferimos agrupar os dados de forma a diminuir o número de atributos de cada 

variável. Por exemplo, na variável perfilExperiencia unimos os que tiveram 

pouca representação (ou  seja, com pequeno número de instâncias entre os 

respondentes) "entre 6 meses e 1 ano" e "entre 1 e 2 anos", formando a classe 

"até 2 anos". O mesmo ocorreu com as variáveis de pesos dos critérios, que 

possuíam cinco classes (valores de 1 a 5): as classes foram unidas para gerar 2 

ou 3 classes, como “peso baixo”, “peso médio” e “peso alto”. Por exemplo, a 

variável pesoGrauEspecialidade possuía as 5 classes, distribuídas como mostra 

a Figura 5-1 (esquerda). Vimos que as classes "um", "dois" e "três" são pouco 

representativas e, por isso, as unimos para formar a classe “peso baixo”. Por 
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conseqüência, as classes "quatro" e "cinco" são agrupadas formando a classe 

"peso alto". As classes agrupadas são mostradas no lado direito da Figura 5-1. 

  

Figura 5-1 Agrupamento da variável pesoGrauEspecialidade 

5.1.4 Resultados 
Na seção do questionário referente à aprovação dos critérios, perguntamos 

se os respondentes achavam que todos os critérios eram relevantes na 

classificação de especialistas. Por exemplo, perguntamos se os participantes 

valorizam o grau de especialidade dos especialistas e, em caso positivo, se 

preferem os maiores especialistas ou se apenas alguém que saiba mais do 

assunto que eles. Perguntamos também se os participantes acham importante 

considerar o cargo do especialista e, em caso positivo, se preferem especialistas 

que ocupem cargos baixos, altos ou parecidos com o do participante. Os demais 

critérios (reputação, relação social e disponibilidade) foram questionados 

apenas se são importantes ou não. A Tabela 5-3 mostra os dados colhidos 

através do questionário para as questões de aprovação dos critérios. 

A Tabela 5-3 mostra que 12% dos respondentes acham que o grau de 

especialidade não é relevante na classificação de especialistas e que 94% dos 

participantes consideram importante a disponibilidade dos especialistas na 

classificação destes. 

O critério cargo do especialista divide os participantes: 46% não acham 

relevante e 54% acham necessário considerar o cargo. Dentre estes últimos, 

70% preferem especialistas que ocupem cargos parecidos com o deles.  
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Tabela 5-3 Aprovação dos critérios de classificação de especialistas 

Critério Opções % 
  Sim. Maiores especialistas 48% 
Grau de Especialidade Sim. Conheçam mais do que eu 40% 
  Não 12% 
Disponibilidade Sim 94% 
  Não 6% 
  Sim. Cargos altos 8% 
Cargo Sim. Cargos baixos 8% 
  Sim. Cargos parecidos com o meu 38% 
  Não 46% 
Reputação Sim 92% 
  Não 8% 
Relação Social Sim 36% 
  Não 64% 

É quase unânime a aprovação do critério reputação: 92% dos participantes 

acham importante considerar a reputação do especialista. 

O critério mais impopular entre os participantes é o de relação social com 

o especialista: 36% deles aprovam a utilização dessa informação, mas 64% 

reprovam. 

Na seção do questionário referente à classificação dos critérios, pedimos 

aos participantes para atribuírem um peso para cada critério. Os resultados 

obtidos são apresentados na Tabela 5-4 e discutidos a seguir. 

Tabela 5-4 Pesos dos critérios de classificação de especialistas 

Critério Peso % 
Grau de Especialidade Alto 68% 
  Baixo 32% 
  Alto 58% 
Disponibilidade Médio 22% 
  Baixo 20% 
Cargo Alto 20% 
  Baixo 80% 
  Alto 38% 
Reputação Médio 32% 
  Baixo 30% 
  Alto 24% 
Relação Social Médio 26% 
  Baixo 50% 
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A Tabela 5-4 mostra que o critério grau de especialidade recebeu peso alto 

de 68% dos participantes e que 58% deles atribuiriam peso alto para a 

disponibilidade do especialista. 

Já o critério cargo do especialista recebeu peso baixo de 80% dos 

respondentes. 

A atribuição de pesos ao critério reputação do especialista foi bem 

distribuída. A resposta mais freqüente foi peso alto, dado por 38% dos 

participantes. O critério relação social com o especialista recebeu peso baixo de 

50% dos participantes. 

Para gerar o conjunto de regras da Base de Conhecimento de Contexto do 

ICARE, precisamos associar as características do perfil das pessoas com os 

pesos que elas deram para os critérios, ou seja, identificar a configuração de 

pesos escolhida para cada tipo de perfil. Utilizamos a ferramenta Weka para 

gerar agrupamentos (clusters), considerando as variáveis de perfil e de pesos e 

utilizando o algoritmo FarthestFirst. Executamos várias vezes o processo de 

agrupamento da ferramenta, variando seus parâmetros (semente e número de 

clusters gerados). Comparamos os resultados e chegamos a um conjunto 

adequado de clusters, ou seja, um conjunto consistente com os resultados 

obtidos em cada execução, que representa bem a população de dados e que gera 

os pesos para todas as possibilidades de combinação das variáveis do perfil. 

Portanto, os clusters obtidos associam os dados do perfil (que no ICARE 

correspondem a informações contextuais) com os pesos dos critérios de 

classificação de especialistas utilizados pelo ICARE. Os clusters foram 

convertidos nas regras de contexto para refletir essas associações. As regras de 

contexto podem ser verificadas no Apêndice A2. 

Portanto, os objetivos do experimento preliminar foram alcançados: 

• Os critérios de classificação utilizados pelo ICARE foram validados; 

• As preferências e necessidades das pessoas frente a uma recomendação 

de especialistas foram levantadas. 

Além das informações de perfil dos participantes e dos pesos dos critérios 

de classificação, também avaliamos pelo questionário a necessidade que as 

pessoas têm de um sistema como o ICARE e sua disposição em participar da 
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base de especialistas do sistema. Tabela 5-5 e Tabela 5-6 mostram os resultados 

dessas duas questões. Na Tabela 5-5, vemos que apenas 2% dos participantes 

responderam “não faz falta” à pergunta “você gostaria de ter um sistema como 

o ICARE à sua disposição?”.  36% responderam que sim, mas a maioria (62%) 

mostrou-se insegura e respondeu “depende, teria que usar o sistema primeiro”. 

Ou seja, essas pessoas provavelmente sentem a necessidade de um sistema que 

recomende especialistas, mas somente o utilizariam se ele se mostrasse 

eficiente e amigável.  

Tabela 5-5 Gostaria de ter um sistema como ICARE 

Gostaria de ter um sistema como o ICARE? % 
Sim  36% 
Depende  62% 
Não  2% 

A Tabela 5-6 mostra as respostas dos participantes à pergunta “você 

gostaria de ser incluído na base de especialistas do ICARE e possivelmente ser 

recomendado para compartilhar seu conhecimento com outras pessoas?”. 

Vemos que apenas 2% se negariam a participar da base de especialistas. 38% se 

disponibilizariam a participar do ICARE. Mas a maioria (60%) respondeu 

“depende, desde que o ICARE não me recomendasse o tempo inteiro”. 

Novamente, os participantes se mostraram receptivos, mas com ressalva quanto 

a uma possível futura sobrecarga de recomendações por parte do sistema. 

Tabela 5-6 Participaria da base de especialistas do ICARE 

Participaria da base de especialistas do ICARE? % 
Sim  38% 
Depende  60% 
Não  2% 

5.2 Experimento com ICARE 
O ICARE é independente de interface de usuário. Mas para possibilitar seu 

uso e os experimentos, além do protótipo, foi implementada uma interface Web. 

Através dessa interface, o usuário pode acessar o sistema, informar seus dados e 

buscar por especialistas.  

5.2.1 Objetivos 
Os objetivos do experimento realizado são os seguintes: 
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1. Avaliar se os usuários concordam com as estratégias adotadas pelo 

ICARE para a recomendação. Mais especificamente, se os usuários 

concordam com os critérios de classificação e que os seus pesos variem 

de acordo com o contexto do usuário.  

2. Avaliar se o processo de recomendação, com suas etapas, é realizado 

como esperado. Ou seja, se o Identificador de Especialidade realmente 

identifica as especialidades corretas, se o Recuperador de Especialistas 

recupera os especialistas corretos e os classifica adequadamente. Para 

avaliar a classificação gerada, os pesos dos critérios de ranking são 

verificados. 

3. Avaliar se os especialistas obtidos são adequados e se os perfis gerados 

dos especialistas são consistentes (correspondem realmente às 

especialidades deles). 

5.2.2 Configuração e Execução 

Para permitir que os participantes do experimento avaliem se os resultados 

do ICARE foram os esperados, a interface exibe dados internos e intermediários 

do processo de recomendação. Primeiro, são exibidos os conceitos encontrados 

pelo Determinador de Especialidade, ou seja, o usuário pode avaliar se o 

sistema entendeu as palavras-chave informadas: se elas foram relacionadas às 

especialidades corretas. Além disso, o usuário pode observar se o número de 

conceitos utilizados e seu ordenamento foram adequados.  

Além dos conceitos identificados, também são exibidos os pesos dos 

critérios de ranking gerados pela Base de Conhecimento de Contexto. 

Lembrando que os pesos são calculados a partir do contexto do usuário. Assim, 

o usuário pode verificar os critérios de ranking e o peso aplicado a cada 

critério.  

O experimento foi executado por um grupo de 21 participantes voluntários, 

alunos da disciplina de Agentes Inteligentes da Pós-Graduação do Centro de 

Informática. Os participantes foram reunidos em um laboratório onde testaram 

o ICARE ao mesmo tempo. No início do experimento, explicamos os objetivos 

e características do ICARE e como utilizá-lo.  
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Para garantir que os resultados do ICARE fossem mais fiéis à realidade, 

foi solicitado que os participantes fornecessem suas informações de contexto 

para o sistema. No início do experimento, também explicamos o significado de 

cada informação de contexto. Estas informações e seus possíveis valores são os 

seguintes: 

• Acessibilidade: alta, média ou baixa; 

• Disponibilidade: alta, média ou baixa; 

• Nível organizacional: alto ou baixo; 

• Tarefa atual: lendo, escrevendo, conversando ou programando. 

No entanto, o contexto dos especialistas continuou sendo simulado. 

Instruímos os participantes a se cadastrarem no ICARE e solicitamos que 

cada um fizesse cinco consultas ao sistema, utilizando informações de contexto 

diferentes em cada busca. Pedimos então que os participantes analisassem os 

resultados obtidos: a lista de especialistas retornada, os conceitos identificados 

a partir das palavras-chave e os pesos dos critérios de ranking. Os currículos 

resumidos dos especialistas também foram disponibilizados para que os 

participantes avaliassem se as especialidades inferidas foram corretas.  

Cada participante respondeu um questionário em que avaliou os dados do 

ICARE em cada busca. O questionário completo encontra-se no Apêndice A3. 

Para cada busca, o questionário perguntou se: 

1. Os conceitos identificados foram adequados; 

2. Os critérios de ranking foram relevantes, ou se o participante não 

aprovou algum deles; 

3. Os pesos dos critérios de ranking foram adequados, ou se o participante 

modificaria algum ou todos os valores; 

4. Os pesos dados aos critérios de ranking deveriam variar de acordo com o 

contexto do usuário; e 

5. Os especialistas encontrados foram adequados.  

Durante os testes, observamos o andamento das atividades e esclarecemos 

eventuais dúvidas. Alguns participantes pediram mais informações sobre os 
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conceitos apresentados, os critérios de classificação e seus pesos. Um 

participante relatou que fez uma consulta por um tópico de seu interesse, mas 

que especialistas que ele conhecia não estavam listados no resultado. Então 

explicamos que a base de especialistas era formada por um conjunto limitado de 

pessoas que haviam sido contatadas previamente e cujos currículos Lattes foram 

solicitados e utilizados para alimentar a base de especialistas. O fato do 

contexto dos especialistas ser simulado gerou algumas dúvidas quanto ao 

funcionamento do ICARE. Por exemplo, um participante estranhou que duas 

consultas consecutivas com a mesma palavra-chave geravam resultados 

ordenados de maneiras diferentes. Então explicamos que a cada consulta, o 

contexto dos especialistas é requisitado e que, por conta do processo de 

simulação desse contexto, cada resultado gerado é diferente e, por isso mesmo, 

a classificação dos especialistas muda. Dois participantes testaram a 

consistência do sistema informando o mesmo contexto na entrada e comparando 

os pesos dos critérios de ranking resultantes. Na primeira tentativa, os valores 

ficaram diferentes, mas por falta de confirmação do contexto informado e por 

dados em cache na página do usuário. Depois de essas inconsistências serem 

solucionadas, os pesos ficaram iguais, como esperado. Alguns participantes 

tentaram fazer buscas por tecnologias de computação, por exemplo, Java, mas 

como a ontologia de domínio do sistema contempla apenas os conceitos da área, 

essas buscas não foram bem sucedidas. Um participante fez uma sugestão 

relativa à usabilidade da interface, que foi acatada. Um participante sugeriu que 

os pesos da reputação e da disponibilidade do especialista sempre pudessem ser 

ajustados manualmente pelo usuário.  

O protótipo sofreu uma pequena alteração para efeito de testes. 

Originalmente, quando recebe um pedido de recomendação, o ICARE requisita 

o contexto do usuário à interface com o CEManTIKA. Mas como nos testes o 

usuário informa explicitamente suas informações de contexto, o protótipo foi 

alterado para não requisitar o contexto do usuário ao CEManTIKA. Sem esta 

alteração, as informações contextuais fornecidas pelo usuário seriam 

sobrescritas. 
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5.2.3 Resultados 
As respostas dos participantes do experimento foram analisadas através da 

ferramenta Weka. A seguir apresentamos os resultados obtidos. Importante 

lembrar que cada participante foi instruído a fazer 5 pedidos de recomendação e 

avaliar cada resultado.  

Em algumas respostas ocorreu que o participante classificou os conceitos 

identificados pelo ICARE como incorretos e classificou os especialistas 

recomendados como adequados. Claramente, estas respostas estão 

inconsistentes. Por isso, estes casos não foram considerados durante a análise 

dos resultados do experimento. 

As questões, cujo objetivo foi validar as estratégias utilizadas pelo 

ICARE, referem-se aos critérios de ranking e à variação dos pesos dos critérios. 

Na primeira, perguntamos se os critérios são relevantes. Na segunda, 

perguntamos se os participantes concordavam que os pesos dos critérios devem 

variar de acordo com o contexto do usuário. A Figura 5-2 mostra os resultados 

destas questões. Importante salientar que essas duas questões foram feitas em 

cada uma das 5 execuções do ICARE, mas alguns participantes não 

responderam todas as vezes e, portanto, podem possuir valores nulos. 

  

Figura 5-2 (a) Critérios Relevantes? (b) Pesos devem variar? 

Na Figura 5-2 vemos que aproximadamente 85% das respostas aprovam os 

critérios de ranking utilizados pelo ICARE (esquerda) e que 86% delas aprovam 

a variação dos pesos em função do contexto do usuário (direita). Os 15% dos 

participantes que não aprovaram algum critério de ranking especificaram os 
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seguintes critérios: relação social, cargo (nível organizacional) e grau de 

especialidade. 

As demais questões feitas aos participantes do experimento tentam avaliar 

a qualidade e correção dos resultados apresentados pelo ICARE. Assim, 

perguntamos se os conceitos encontrados a partir da palavra-chave informada 

foram adequados, se os pesos dos critérios de ranking utilizados foram 

adequados e, finalmente, se os especialistas recomendados foram adequados. Os 

resultados obtidos são ilustrados na Figura 5-3 e na Figura 5-4. 

  

Figura 5-3 (a) Conceitos adequados? (b) Pesos adequados? 
Em aproximadamente 65% das consultas, os pesos utilizados pelo ICARE 

foram aprovados pelos participantes. Em 17% das consultas os participantes 

não gostaram dos pesos, dizendo que prefeririam calibrar todos manualmente 

(Figura 5-3(b)). Na Figura 5-3(a) vemos que em quase 47% dos casos, os 

conceitos foram identificados corretamente. Mas em 18% das buscas o ICARE 

não identificou corretamente os conceitos relacionados às buscas dos 

participantes. E em 34% dos casos o ordenamento dos conceitos não foi o 

esperado. 

Os conceitos identificados incorretamente podem ser resultado de três 

fatores: limitação da ontologia de domínio, técnica de extração de informação 

sem semântica e consultas mal elaboradas. A ontologia utilizada não contempla 

conceitos mais atuais relacionados ao domínio Ciência da Computação (e.g. 

Trabalho Cooperativo Apoiado por Computador) e, muitas vezes, possui 
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palavras-chaves relacionadas a sub-áreas mas que estão associadas apenas à 

grande área relacionada. Por exemplo, a ontologia possui as palavras-chave 

“aspectos” e “requisitos”, mas apenas as associa ao conceito “engenharia de 

software” (não possui os conceitos “programação orientada a aspectos” e 

“engenharia de requisitos”). Outra possibilidade de falha é o fato de o sistema 

não conhecer a semântica das palavras. Por isso, a consulta pela palavra-chave 

“redes” retorna tanto o conceito “redes de computadores” quanto “redes 

neurais”. Mas as palavras-chave informadas também podem ter levado o 

sistema ao erro. Alguns participantes fizeram buscas por tecnologias, como 

Java e C++. Além disso, a digitação também pode prejudicar a busca. Por 

exemplo, um participante tentou buscar por “TCP/IP” e não obteve nenhum 

conceito. Isso ocorreu porque a ontologia não possui esse termo, mas possui os 

termos “TCP” e “IP”. Portanto, se o participante tivesse digitado “TCP IP”, 

teria obtido os conceitos adequados. 

A Figura 5-4 mostra a avaliação que os participantes fizeram dos 

especialistas encontrados pelo ICARE. Vemos que quase 63% dos especialistas 

recomendados foram considerados adequados (Figura 5-4(a)). Para entender os 

casos em que os participantes consideraram os especialistas inadequados 

(37,50%), a Figura 5-4(b) cruza as respostas de avaliação dos especialistas com 

as respostas de avaliação dos conceitos. Afinal, se os conceitos não foram 

identificados corretamente, não é possível encontrar os especialistas adequados 

para a consulta feita. A barra vermelha (no meio da coluna da direita) 

corresponde a esses casos (“conceitos adequados?” = não e “especialistas 

adequados?” = não), que correspondem a 18,75% do total. Em outros 18% das 

consultas, os conceitos foram identificados corretamente, mas os especialistas 

encontrados não foram adequados. Como explicitado anteriormente, o mérito 

das especialidades inferidas para os especialistas é do sistema desenvolvido na 

UCPEL [Ribeiro Jr, 2005] e reutilizado nesse trabalho.  
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Figura 5-4 (a) Especialistas adequados? (b) Especialistas x Conceitos 

5.3 Considerações Finais 
Este capítulo apresentou os experimentos envolvendo o ICARE. 

Primeiramente, realizou-se um experimento preliminar com o objetivo de 

construir o conjunto de regras da Base de Conhecimento de Contexto do 

sistema. Posteriormente, apresentamos os experimentos realizados com o 

ICARE. Os objetivos, participantes, procedimentos e resultados de cada 

experimento foram detalhados.  

No experimento preliminar identificamos que as pessoas sentem 

necessidade de um sistema que ajude a localizar especialistas. Isso ficou 

demonstrado nas respostas à questão “você gostaria de ter um sistema como o 

ICARE à sua disposição?”. Também percebemos que, em geral, as pessoas se 

disponibilizariam a formar a base de especialistas do ICARE, desde que este 

não atrapalhasse suas atividades normais. Portanto, parece existir espaço e 

necessidade de um sistema como o ICARE, especialmente em ambientes em que 

o uso de conhecimento é intenso, como foi o caso dos ambientes utilizados no 

experimento. Mas, apesar da receptividade, o ICARE precisaria demonstrar 

eficiência e não perturbar as atividades cotidianas das pessoas para ser aceito e 

utilizado por elas. 

Os resultados dos experimentos indicaram que o ICARE foi bem aceito e: 

• a utilização de contexto foi aprovada; 
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• os critérios de ranking foram aprovados; 

• os pesos gerados pelas regras contextuais foram adequados; 

• os conceitos identificados a partir das palavras-chave foram, em geral, 

corretos; 

• os especialistas recomendados foram, na maioria dos casos, aprovados 

pelos usuários. 

Portanto, o ICARE mostrou-se consistente e eficiente, já que realizou 

recomendações de especialistas sensíveis a contexto bem sucedidas. 

No entanto, por falta de um ambiente organizacional real, não pudemos 

avaliar o impacto da recomendação de especialistas sensível a contexto na 

colaboração informal entre os indivíduos do ambiente. Mas acreditamos que 

uma ferramenta como o ICARE pode melhorar a percepção da localização de 

conhecimento em uma organização e facilitar a troca de conhecimento entre os 

indivíduos.  

No próximo capítulo apresentamos as conclusões finais deste trabalho. 
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Conclusões e Trabalhos 
Futuros 

“O mais feroz dos animais domésticos é o 
relógio de parede. Conheço um que já 

devorou três gerações da minha família.” 

Machado de Assis 

tualmente, as pessoas se vêem cada vez mais envolvidas em 

atividades que requerem uso intenso de conhecimento. E isso, 

naturalmente, pode levantar dificuldades ou dúvidas que precisam, na maioria 

das vezes, ser sanadas rapidamente. Nestas situações, as pessoas precisam 

buscar auxílio que seja apropriado e eficiente. No entanto, percebemos que, em 

geral, elas não têm uma ferramenta adequada para ajudá-las a resolver 

problemas. 

A

Nessas situações, o ideal seria que o indivíduo pudesse colaborar 

informalmente com um especialista no assunto. Através do contato direto e da 

conversa, ele poderia extrair do especialista o conhecimento necessário para a 

resolução do problema em mãos. 

Para localizar o especialista adequado, o usuário pode utilizar um Sistema 

de Recomendação de Especialistas, responsável por indicar pessoas 

identificadas como especialistas em um assunto requerido. Como discutido no 

capítulo 2 desta dissertação, os SRE existentes não atendem aos requisitos 
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identificados e apresentados. Principalmente, não levam em consideração o 

usuário que estão atendendo. Por isso, em geral, os resultados gerados são 

iguais para qualquer usuário, ou seja, esses SRE não utilizam o contexto do 

usuário. 

Neste cenário, este trabalho apresentou um SRE sensível a contexto 

chamado ICARE – Intelligent Context Awareness for Recommending Experts. O 

ICARE utiliza o contexto do usuário e do especialista para personalizar as 

recomendações e, dessa maneira, apresentar ao usuário os especialistas mais 

adequados para ele no momento. Portanto, a utilização de contexto permite que 

o ICARE seja centrado no usuário. 

Através da sensibilidade a contexto, acreditamos que a colaboração 

iniciada pela utilização do ICARE seja produtiva, pois a recomendação 

considera um conjunto maior de informações sobre os envolvidos. 

O ICARE utiliza as seguintes informações contextuais das pessoas 

envolvidas na recomendação: disponibilidade, acessibilidade, nível 

organizacional, rede social, tarefa atual, reputação, interesses/habilidades e 

grau de especialidade. 

Outra característica importante do ICARE é sua independência das fontes 

de informação de especialidade. Dessa maneira, vários indicativos podem ser 

utilizados simultaneamente no momento da identificação das especialidades das 

pessoas. 

O processo de recomendação do ICARE é formado por 3 etapas: 

determinar a especialidade requerida, recuperar os especialistas correspondentes 

e apresentar os especialistas recomendados.  

Uma das tarefas mais importantes realizada pelo ICARE e fundamental 

para atender ao requisito de adequação ao contexto do usuário é a classificação 

(ranking) dos especialistas identificados.  Essa tarefa é realizada antes da etapa 

de apresentação dos especialistas. O contexto do usuário é utilizado para ajustar 

os pesos dos critérios de classificação dos especialistas. Dessa maneira, o 

ICARE dá prioridade (colocando no começo da lista de resultados) aos 

especialistas que são mais apropriados para o contexto do usuário. Os critérios 

de classificação utilizados são: 
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1. Grau de especialidade; 

2. Reputação;  

3. Acessibilidade;  

4. Disponibilidade;  

5. Proximidade social; 

6. Diferença entre o nível organizacional do especialista e do usuário. 

O ajuste dos pesos dos critérios de classificação é feito por uma Base de 

Conhecimento de Contexto que possui um conjunto de regras de inferência. 

Estas regras associam as informações de contexto do usuário aos pesos para 

classificação dos especialistas que serão recomendados. Portanto, o ranking dos 

especialistas recomendados será diferente para cada usuário, em função de seu 

contexto.  

O ICARE não filtra a lista de especialistas identificados, apenas a 

reordena de acordo com a classificação sensível a contexto. Portanto, todos os 

especialistas relacionados ao assunto requerido são apresentados ao usuário. 

Essa decisão foi baseada em experiências de trabalhos relacionados: um 

trabalho [McDonald, 2003] filtrava os especialistas encontrados, retirando 

aqueles muito distantes socialmente. E na avaliação do sistema, parte dos 

usuários desaprovou essa estratégia.  

A definição da Base de Conhecimento de Contexto do ICARE foi possível 

através da análise dos resultados de um experimento preliminar que realizamos. 

Este experimento levantou informações de perfil das pessoas e suas 

preferências frente a uma recomendação de especialistas, considerando os 

critérios de classificação que propomos. Tivemos dificuldade durante a 

realização desta etapa do trabalho porque o número de participantes do 

experimento foi abaixo do esperado e, por isso, a quantidade de dados obtida 

foi menor que a desejada. Então, precisamos trabalhar estes dados para obter as 

regras necessárias. 

Também tivemos dificuldades para reunir os participantes do experimento 

com o ICARE. Tentamos realizar outras rodadas de avaliação, com outros 

grupos de pessoas, mas sofremos uma série de desencontros e imprevistos. Em 

resumo, só conseguimos organizar um grupo para experimentar o sistema. 
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O sistema utilizado para gerar a base de especialistas também foi causa de 

dificuldades. Sua instalação e configuração foram custosas e seus resultados, 

dependendo do dia, pareciam inconsistentes. Por exemplo, o mesmo currículo 

era fornecido, em um dia, para o sistema e as especialidades obtidas. No dia 

seguinte, o mesmo currículo gerava uma saída muito diferente da anterior. Não 

conseguimos identificar a causa dessa inconsistência. Utilizamos os resultados 

que se mostravam mais coerentes com os dados contidos nos currículos. 

A ontologia utilizada por esse sistema e adotada no ICARE se encontrava 

armazenada apenas no banco de dados, em formato relacional. Precisamos 

extrair as informações e convertê-las para o formato RDF. Como conseqüência, 

as instâncias ficaram isoladas umas das outras, ou seja, sem os relacionamentos 

hierárquicos. Para navegar na hierarquia de conceitos, é preciso acessar o 

atributo id_pai e, em seguida, procurar a instância com o atributo id com o 

mesmo valor. Mas como o ICARE só precisa recuperar a instância associada a 

uma palavra-chave, ou seja, não precisa do conceito pai, essa limitação da 

ontologia obtida não teve impacto. 

6.1 Contribuições 
A principal contribuição deste trabalho é inserção de sensibilidade a 

contexto em um sistema de recomendação de especialistas. Essa é uma 

necessidade identificada no levantamento bibliográfico e comprovada na 

aplicação de experimento com o ICARE.  

Outra contribuição é a definição das informações contextuais consideradas 

na recomendação e a criação de uma heurística que utiliza estas informações 

para classificar os especialistas.  Estas duas tarefas foram necessárias para a 

construção de um SRE sensível a contexto. 

Também contribuímos com a definição do processo de recomendação, a 

especificação do ICARE, a sua construção e avaliação através de um 

experimento. Neste experimento, o ICARE mostrou-se consistente e eficiente. 

Realizamos ainda um experimento preliminar que evidenciou a 

necessidade das pessoas por uma ferramenta que ajude a localizar 

conhecimento, além de ter contribuído para entender o que elas esperam de um 

SRE. 
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A utilização do ICARE pode contribuir na facilitação da localização de 

determinado conhecimento dentro de uma organização. E também pode ajudar 

os usuários a sanar mais facilmente as dúvidas que surgirem durante a 

realização de suas tarefas. 

Outra contribuição do trabalho é o processo de inclusão de sensibilidade a 

contexto em uma classe de sistemas, como o que fizemos para os SRE. Este 

processo é independente de domínio e consiste das seguintes etapas: 

1. Identificação das informações contextuais relevantes para o sistema. 

Sugerimos que os autores proponham um conjunto inicial de informações 

e dêem oportunidade aos usuários de incrementar e depois aprovar esse 

conjunto; 

2. Determinar que etapas do processamento (sub-tarefas) do sistema devem 

ser modificadas para inclusão da funcionalidade do contexto; 

3. Identificar possíveis técnicas de Inteligência Artificial úteis para tratar as 

informações contextuais, por exemplo, raciocínio baseado em casos, base 

de conhecimento, regras de inferência, função de utilidade; 

4. Avaliar, através de estudo empírico com os usuários, a aceitação das 

decisões tomadas na etapa 2 e o desempenho e corretude do sistema. 

6.2 Limitações do Trabalho 
Apesar de a arquitetura do ICARE conter o Gerador da Base de 

Especialistas, ele não foi incluído na implementação. Primeiro, porque não 

dispúnhamos de fontes de dados de especialidade. Segundo, porque o custo de 

desenvolvimento seria muito alto. Em lugar disso, populamos a Base de 

Especialistas usando um sistema que gera perfis em função dos currículos 

Lattes das pessoas. Porém, o número de currículos utilizados foi limitado. 

O experimento preliminar cujo objetivo foi gerar a Base de Conhecimento 

de Contexto teve poucos participantes. Por isso, as regras geradas foram menos 

precisas que o desejado. Por exemplo, pretendíamos que os pesos dos critérios 

pudessem assumir 5 valores, mas precisamos diminuir para 2 ou 3 valores. 

As informações de contexto utilizadas pelo ICARE foram definidas no 

momento da modelagem. No entanto, alguns estudiosos da área de contexto 

defendem que o contexto é dinâmico e mutável, cujas características não podem 
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ser previstas [Dourish, 2004]. Mas torna-se muito mais complexo desenvolver 

sistemas sensíveis a contexto atendendo esse requisito de flexibilidade. Por 

isso, adotamos essa abordagem dirigida por uma perspectiva tecnológica, 

focando nos recursos, informações e técnicas que se tem à disposição.  

Se as informações de contexto utilizadas pelo ICARE forem alteradas, 

haverá impacto nos módulos do sistema que fazem uso dessas informações, ou 

seja, no cálculo de similaridade de contexto, no cálculo da aptidão dos 

especialistas e na Base de Conhecimento de Contexto. Estes módulos 

precisarão, então, ser adaptados ao novo conjunto de informações contextuais. 

O Identificador de Especialidade favorece conceitos que foram 

identificados em casos que, entre outros critérios, tiveram bom feedback do 

usuário. No entanto, um caso pode ter sua especialidade identificada 

corretamente mas obter baixo feedback. Portanto, em versões futuras do ICARE 

é preciso refinar a heurística de credit assignment. 

6.3 Trabalhos Futuros 
Os trabalhos futuros relacionam-se com o aprimoramento do ICARE e sua 

maior experimentação. Para isso, planejamos: 

• Discutir a concordância do especialista em ser recomendado. Afinal, para 

que a recomendação seja bem sucedida, o especialista deve estar disposto 

a colaborar.  Uma idéia inicial é que quando o ICARE identificar um e-

mail do especialista, entre em contato de maneira automática. Ou seja, o 

ICARE envia um e-mail para cada possível especialista a ser 

recomendado explicando o objetivo do sistema e pedindo que ele 

responda ao e-mail apenas se desejar ser uma pessoa recomendada a 

outras. Se o especialista aceitar, é levado em consideração pelo Gerador 

da Base de Especialistas. 

• Discutir melhor a utilização de redes sociais na classificação dos 

especialistas. Esse critério teve algumas críticas durante os 

experimentos. 

• Implantar o ICARE em um ambiente organizacional real, utilizando 

fontes de dados específicas e, portanto, formando a Base de Especialistas 

com pessoas ligadas à organização. 
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• Avaliar a possibilidade de utilização de técnicas de processamento de 

linguagem natural, como LSI, pelo Determinador de Especialidade para 

melhorar a etapa de identificação da especialidade requerida. 

• Pesquisar a melhor abordagem para representar as especialidades. E, se 

for o caso, enriquecer a ontologia de domínio utilizada. 

• Integração com o CEManTIKA. 

• Percebemos durante os experimentos que as pessoas gostariam de buscar 

especialistas em tecnologias de computação. Portanto, pretendemos 

estudar uma maneira de inserir no ICARE um mecanismo de 

identificação das tecnologias. Uma possibilidade é estender a ontologia 

de domínio, inserindo as tecnologias associadas às áreas de 

conhecimento. Por exemplo, a palavra “Java” poderia ser uma palavra-

chave associada ao conceito de “programação orientada a objetos” ou 

mesmo outro conceito associado a ele. Outra possibilidade é inserir 

regras de associação que mapeiem tecnologias a conceitos da ontologia. 

• Acrescentar metadados sobre o contexto que representem a qualidade da 

informação contextual, por exemplo, precisão, confiabilidade e tempo. 

Portanto, este trabalho apresenta uma solução sensível a contexto para o 

problema de encontrar uma pessoa com o conhecimento necessário para ajudar 

outra com um problema em mãos. Também abre portas para novas pesquisas 

sobre a computação sensível a contexto sendo utilizada para ajudar no 

gerenciamento de conhecimento, uma necessidade crescente nas organizações. 
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Apêndice 

 

ste apêndice se destina aos questionários aplicados e às regras de 

contexto geradas neste trabalho e que podem ser necessários para o 

entendimento do mesmo.  
E 

A.1 Questionário sobre Recomendação de Especialistas 
Motivando o Participante 
Você já passou por uma situação durante suas atividades de estudo ou 

trabalho em que se deparou com um problema que não conseguiu resolver sozinho 
e que precisou procurar alguém que lhe ajudasse? Ou uma situação em que 
precisava encontrar um colaborador com determinado conhecimento, mas não sabia 
onde procurar uma pessoa com as características desejadas? 

ICARE 
Estamos desenvolvendo um sistema de recomendação de especialistas 

sensível ao contexto chamado ICARE - Intelligent Context Awareness for 
Recommending Experts. Ou seja, um sistema que encontra pessoas com 
conhecimento em determinado assunto (especialistas) e que leva em consideração o 
contexto da pessoa que está buscando o especialista e o contexto do especialista. O 
ICARE é o objetivo de uma dissertação de mestrado realizada no Centro de 
Informática da UFPE pela aluna Helô Petry e orientada pelas professoras Ana 
Carolina Salgado e Patricia Tedesco. 

Objetivo 
O objetivo desse questionário é entender as necessidades e preferências das 

pessoas quando recebem recomendações de especialistas. Todas as informações 
fornecidas serão mantidas em sigilo e você não precisa se identificar. 

Parte 1: Entendendo o Usuário 
1. Há quanto tempo você atua como profissional de informática? 

a) Menos de 6 meses  
b) Entre 6 meses e 1 ano  
c) Entre 1 e 2 anos  
d) Entre 3 e 5 anos  
e) Mais de 5 anos 
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2. Atualmente, qual cargo você ocupa na organização de que faz parte? (Se a 
classificação abaixo não se aplicar, considere a proximidade do seu cargo com 
o cargo mais alto e com o mais baixo da sua organização.) 
a) Programador júnior 
b) Analista de sistemas 
c) Gerente de projeto 
d) Chefe de departamento / Gerente de programa 
e) Diretor / Patrocinador 

3.  Das últimas 5 ocasiões em que alguém pediu sua ajuda em alguma tarefa, 
quantas vezes você pode atendê-la? 

a) Todas as 5 ocasiões  
b) 3 ou 4 ocasiões 
c) 2 ocasiões  
d) 1 ocasião  
e) Nenhuma ocasião  

4. Nas últimas situações em que enfrentou uma dificuldade na realização de suas 
tarefas de trabalho, como resolveu o problema? 
a) Usei o Google  
b) Procurei documentação ou manuais 
c) Perguntei para um amigo 
d) Perguntei para o meu chefe/gerente 
e) Outro  

5. Você gostaria de ter um sistema como o ICARE à sua disposição? 
a) Sim  
b) Não, não me faz falta 
c) Depende, teria que usar o sistema primeiro 

6. Você gostaria de ser incluído na base de especialistas do ICARE e 
possivelmente ser recomendado para compartilhar seu conhecimento com 
outras pessoas? 
a) Sim  
b) Não, só iria me atrapalhar 
c) Depende. Desde que o ICARE não me recomendasse o tempo inteiro. 

 
Parte 2: Preferências do usuário  
Considere que você esteja procurando um especialista. Indique a importância de 
cada forma de classificar os especialistas encontrados. 

7. Você acha importante considerar o grau de especialidade dos especialistas (o 
quanto eles conhecem o assunto)? 
a) Sim. Prefiro os maiores especialistas no assunto 
b) Sim. Só preciso de especialistas que conheçam mais do assunto do que eu 
c) Não  

8. Você acha importante o cargo que o especialista ocupa na organização? 
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a) Sim. Prefiro especialistas que ocupam cargos altos. Ex: um diretor 
b) Sim. Prefiro especialistas que ocupam cargos baixos. Ex: um programador 

júnior 
c) Sim. Prefiro especialistas que ocupam cargos parecidos com o meu cargo 
d) Não 

9. Você acha importante considerar a reputação dos especialistas (avaliação do 
conhecimento e disponibilidade dos especialistas)? 
a) Sim 
b) Não 

10.  Você acha importante ter alguma relação social com os especialistas 
recomendados? Por exemplo, ser seu amigo, ou conhecido de um amigo seu. 
a) Sim 
b) Não 

11.  Você acha importante considerar a disponibilidade dos especialistas? 
a) Sim 
b) Não 

12. Considere os critérios apresentados acima. Classifique-os por grau de 
importância. Use valores de 1 a 5, onde 1 é o critério menos importante e 5 o 
mais importante. Atenção: cada valor pode ser usado apenas uma vez! 
Grau de especialidade 

Cargo 

Reputação 

Relação social 

Disponibilidade. 

A.2 Regras de Contexto 
Esta seção discrimina o conjunto de regras armazenadas na Base de Conhecimento 
de Contexto. Elas estão no formato Jeops e, portanto, escritas na sintaxe Java. 
 
rule Cluster7 
conditions 
userContext.getOrganizationLevel() <= weights.organizationLevelLOW_HIGH; 
userContext.getAccessibility() <= weights.accessibilityLOW_MID; 
actions 
weights.setExpertiseWeight(weights.expertiseWeightHIGH_value);         
weights.setOrganizationLevelWeight(weights.organizationLevelWeightLOW_valu
e); 
weights.setReputationWeight(weights.reputationWeightHIGH_value); 
weights.setSocialWeight(weights.socialWeightMID_value);         
weights.setAccessibilityWeight(weights.accessibilityWeightLOW_value); 
rule Cluster0 
conditions 
userContext.getOrganizationLevel() <= weights.organizationLevelLOW_HIGH; 
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userContext.getAccessibility() > weights.accessibilityLOW_MID; 
userContext.getAccessibility() < weights.accessibilityMID_HIGH;                        
actions 
weights.setExpertiseWeight(weights.expertiseWeightHIGH_value);   
weights.setOrganizationLevelWeight(weights.organizationLevelWeightHIGH_valu
e); 
weights.setReputationWeight(weights.reputationWeightLOW_value); 
weights.setSocialWeight(weights.socialWeightMID_value);         
weights.setAccessibilityWeight(weights.accessibilityWeightLOW_value);  
  
rule Cluster2 
conditions 
userContext.getOrganizationLevel() <= weights.organizationLevelLOW_HIGH; 
userContext.getAccessibility() >= weights.accessibilityMID_HIGH; 
actions 
weights.setExpertiseWeight(weights.expertiseWeightHIGH_value); 
weights.setOrganizationLevelWeight(weights.organizationLevelWeightLOW_valu
e); 
weights.setReputationWeight(weights.reputationWeightHIGH_value); 
weights.setSocialWeight(weights.socialWeightLOW_value); 
weights.setAccessibilityWeight(weights.accessibilityWeightMID_value); 
 
rule Cluster1 
conditions 
userContext.getOrganizationLevel() > weights.organizationLevelLOW_HIGH; 
userContext.getAccessibility() <= weights.accessibilityLOW_MID; 
actions 
weights.setExpertiseWeight(weights.expertiseWeightLOW_value); 
weights.setOrganizationLevelWeight(weights.organizationLevelWeightLOW_valu
e); 
weights.setReputationWeight(weights.reputationWeightMID_value); 
weights.setSocialWeight(weights.socialWeightHIGH_value); 
weights.setAccessibilityWeight(weights.accessibilityWeightHIGH_value); 
 
rule Cluster5 
conditions 
userContext.getOrganizationLevel() > weights.organizationLevelLOW_HIGH; 
userContext.getAccessibility() > weights.accessibilityLOW_MID; 
userContext.getAccessibility() < weights.accessibilityMID_HIGH; 
actions 
weights.setExpertiseWeight(weights.expertiseWeightHIGH_value); 
weights.setOrganizationLevelWeight(weights.organizationLevelWeightLOW_valu
e); 
weights.setReputationWeight(weights.reputationWeightMID_value); 
weights.setSocialWeight(weights.socialWeightLOW_value); 
weights.setAccessibilityWeight(weights.accessibilityWeightHIGH_value); 
 

 



 Apêndice      99 

rule Cluster4 
conditions 
userContext.getOrganizationLevel() > weights.organizationLevelLOW_HIGH; 
userContext.getAccessibility() >= weights.accessibilityMID_HIGH; 
actions 
weights.setExpertiseWeight(weights.expertiseWeightHIGH_value); 
weights.setOrganizationLevelWeight(weights.organizationLevelWeightLOW_valu
e); 
weights.setReputationWeight(weights.reputationWeightLOW_value); 
weights.setSocialWeight(weights.socialWeightMID_value);                        
weights.setAccessibilityWeight(weights.accessibilityWeightHIGH_value); 
 
Valores das constantes utilizadas nas regras: 
expertiseWeightHIGH_value = 0.8; 
expertiseWeightLOW_value = 0.2; 
organizationLevelWeightHIGH_value = 0.8; 
organizationLevelWeightLOW_value = 0.2; 
reputationWeightHIGH_value = 0.8; 
reputationWeightMID_value = 0.6; 
reputationWeightLOW_value = 0.2; 
socialWeightHIGH_value = 0.8; 
socialWeightMID_value = 0.6; 
socialWeightLOW_value = 0.2; 
accessibilityWeightHIGH_value = 0.8; 
accessibilityWeightMID_value = 0.6; 
accessibilityWeightLOW_value = 0.2; 
  
organizationLevelLOW_HIGH = 0.5; 
accessibilityLOW_MID = 0.34; 
accessibilityMID_HIGH = 0.68; 

A.3 Questionário do Experimento com ICARE 
Informações Pessoais: 
Idade:    
Experiência profissional: 

 Menos de 1 ano 
 Entre 1 e 2 anos 
 Entre 3 e 5 anos 
 Mais de 5 anos 

Se trabalha atualmente, que cargo ocupa: 
 Programador júnior  
 Analista de sistemas 
 Gerente de projeto 
 Chefe de departamento / Gerente de programa 
 Diretor / Patrocinador 

Roteiro  
Registre-se no ICARE. Faça login. 
Informe seu contexto. Clique em Search Experts 
Execute 5 buscas no ICARE, alterando as informações de contexto no início de cada busca. 
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Observe os resultados apresentados (Experts name), as informações do ICARE (Concepts e 
Ranking criteria) e, se desejar, o currículo dos especialistas. Em seguida, responda as questões 
abaixo. 
 
Busca 1: 
Os conceitos identificados a partir das palavras-chave foram adequados? 

 Sim, mas 5 conceitos é muito. Precisaria de apenas    
 Sim, mas o ordenamento não estava bom. O conceito mais relacionado não era o primeiro 

da lista. 
 Não. O sistema não entendeu o que eu buscava. 

Os pesos dos critérios de ranking foram adequados? 
 Parece que sim. Achei interessante. 
 Parece que sim, mas eu gostaria de modificar algum(ns) dele(s). Quais?   

            
 Não. Eu preferiria calibrar todos manualmente. 

Você acha que os pesos devem variar de acordo com o seu contexto? (Ex: se o seu cargo é alto, o 
peso do nível organizacional é baixo)  (S/N)   
Você achou os critérios de ranking relevantes? 

 Sim. 
 Não aprovei os seguintes critérios:        

            
Os especialistas encontrados foram adequados? 

 A maioria deles, sim. 
 A maioria deles, não.  

 
Busca 2: 
Os conceitos identificados a partir das palavras-chave foram adequados? 

 Sim, mas 5 conceitos é muito. Precisaria de apenas    
 Sim, mas o ordenamento não estava bom. O conceito mais relacionado não era o primeiro 

da lista. 
 Não. O sistema não entendeu o que eu buscava. 

Os pesos dos critérios de ranking foram adequados? 
 Parece que sim. Achei interessante. 
 Parece que sim, mas eu gostaria de modificar algum(ns) dele(s). Quais?   

            
 Não. Eu preferiria calibrar todos manualmente. 

Você concorda que os pesos devem variar de acordo com o seu contexto? (S/N)   
Você gostou dos critérios de ranking? 

 Sim. 
 Não gostei dos seguintes critérios:        

            
Os especialistas encontrados foram adequados? 

 A maioria deles, sim. 
 A maioria deles, não.  

 
Busca 3: 
Os conceitos identificados a partir das palavras-chave foram adequados? 

 Sim, mas 5 conceitos é muito. Precisaria de apenas    
 Sim, mas o ordenamento não estava bom. O conceito mais relacionado não era o primeiro 

da lista. 
 Não. O sistema não entendeu o que eu buscava. 

Os pesos dos critérios de ranking foram adequados? 
 Parece que sim. Achei interessante. 
 Parece que sim, mas eu gostaria de modificar algum(ns) dele(s). Quais?  

            
 Não. Eu preferiria calibrar todos manualmente. 
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Você concorda que os pesos devem variar de acordo com o seu contexto? (S/N)   
Você gostou dos critérios de ranking? 

 Sim. 
 Não gostei dos seguintes critérios:        

            
Os especialistas encontrados foram adequados? 

 A maioria deles, sim. 
 A maioria deles, não.  

 
Busca 4: 
Os conceitos identificados a partir das palavras-chave foram adequados? 

 Sim, mas 5 conceitos é muito. Precisaria de apenas    
 Sim, mas o ordenamento não estava bom. O conceito mais relacionado não era o primeiro 

da lista. 
 Não. O sistema não entendeu o que eu buscava. 

Os pesos dos critérios de ranking foram adequados? 
 Parece que sim. Achei interessante. 
 Parece que sim, mas eu gostaria de modificar algum(ns) dele(s). Quais?   

            
 Não. Eu preferiria calibrar todos manualmente. 

Você concorda que os pesos devem variar de acordo com o seu contexto? (S/N)   
Você gostou dos critérios de ranking? 

 Sim. 
 Não gostei dos seguintes critérios:        

            
Os especialistas encontrados foram adequados? 

 A maioria deles, sim. 
 A maioria deles, não.  

 
Busca 5: 
Os conceitos identificados a partir das palavras-chave foram adequados? 

 Sim, mas 5 conceitos é muito. Precisaria de apenas    
 Sim, mas o ordenamento não estava bom. O conceito mais relacionado não era o primeiro 

da lista. 
 Não. O sistema não entendeu o que eu buscava. 

Os pesos dos critérios de ranking foram adequados? 
 Parece que sim. Achei interessante. 
 Parece que sim, mas eu gostaria de modificar algum(ns) dele(s). Quais?   

            
 Não. Eu preferiria calibrar todos manualmente. 

Você concorda que os pesos devem variar de acordo com o seu contexto? (S/N)   
Você gostou dos critérios de ranking? 

 Sim. 
 Não gostei dos seguintes critérios:        

            
Os especialistas encontrados foram adequados? 

 A maioria deles, sim. 
 A maioria deles, não.  
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