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RESUMO 

 

O sistema de administração de bibliotecas da FURG, denominado ARGO, permite 
aos usuários consultar itens disponíveis nas coleções da Universidade. Entretanto, 
erros de grafia simples podem fazer com que um livro relevante para o usuário não 
apareça nos resultados de uma consulta, dando a ideia de que tal livro não existe no 
acervo. Além disso, itens de interesse podem aparecer apenas no final da lista de 
resultados. Visando solucionar os problemas apresentados pelo ARGO em relação 
às expectativas dos usuários, foi proposto o projeto ARGOsearch. Este projeto é 
dividido em diversos componentes dentre os quais se destaca a arquitetura do 
sistema de recuperação de informação, que pode ser considerada o núcleo do 
ARGOsearch. A arquitetura define uma série de critérios de relevância utilizados 
para ordenar as respostas das consultas dos usuários do ARGO, considerando 
variações de grafia e o perfil do usuário. Ela utiliza informações de contexto implícito 
coletadas automaticamente do sistema acadêmico. Depois de implementar a 
arquitetura em trabalho prévio, novas questões de pesquisa surgiram: Qual o melhor 
limiar de similaridade para uma determinada consulta? Qual o melhor peso para 
cada critério de relevância utilizado? Quantos e quais os critérios de relevância são 
necessários para recuperar a informação desejada? Visando auxiliar o especialista a 
responder essas questões foi proposto o ARGOfeedback, um sistema de apoio à 
decisão baseado em indicadores visuais para o ARGOsearch. O sistema proposto 
simula o comportamento de um conjunto de consultas do usuário, calculando a 
posição do ranking que cada obra retornada obteria caso outros valores de pesos 
para os critérios de relevância fossem utilizados. Os resultados dessas simulações 
são apresentados de forma gráfica através de indicadores visuais, auxiliando o 
especialista no processo de escolha de valores adequados para os pesos. Além 
disso, o especialista pode podar algum critério de relevância que prejudique a 
ordenação dos documentos ou que seja computacionalmente muito custoso. 
Também é possível simular diferentes limiares de similaridade, aumentando a 
abrangência dos resultados.  

 
Palavras-Chave: Sistemas de apoio à decisão, recuperação de informações, 
sistemas de bibliotecas, sistemas baseados em contexto. 



ABSTRACT 
 

The FURG’s library system, called ARGO, allows users to search available items in 
the collections of the is University. However, simple spelling errors or typos can make 
a relevant book for the user does not appear in the results of a query, giving the idea 
that there is no such book in the collection. Besides, items of interest may appear 
only at the end of the list. In order to solve the problems presented by ARGO in 
respect to the users’ expectations, we propose the project ARGOsearch. This project 
is divided into several components of which stands out the architecture of the 
information retrieval system, which can be considered the core of ARGOsearch. The 
architecture defines a set of relevance criteria used to sort the users’ query results, 
considering variations in spelling and the user profile. It uses implicit context 
information collected automatically from the academic system. After implementing the 
architecture in previous work, new research questions have emerged. What is the 
best similarity threshold for a particular query? What is the best weight for each 
relevance criterion? How many and what are the relevance criteria required to 
retrieve the desired information? In order to help the expert to answer these 
questions we have proposed the ARGOfeedback, a decision support system based 
on visual indicators for ARGOsearch. The proposed system simulates the behavior of 
a set of user queries, calculating the position of the ranking that each item would be 
returned if other weights were used for the criteria of relevance. The results of these 
simulations are presented graphically by means of visual indicators, helping the 
expert to choose the appropriate values of weights during the process. In addition, 
the expert can prune some relevance criterion which negatively affects the ordering 
of the documents or that is computationally very expensive. The system can also 
simulate different similarity thresholds, increasing the results recall. 

 
Keywords: Decision support systems, information retrieval, library systems, context-
based systems. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

As bibliotecas de médio e grande porte necessitam de ferramentas de apoio 

para localizar itens de sua coleção, como livros, mapas ou documentos em geral 

passíveis de empréstimo. Essas ferramentas de apoio permitem que os usuários 

realizem consultas por palavras-chave que geralmente são buscadas nos 

metadados que descrevem a coleção. Quanto melhor a qualidade do resultado de 

uma consulta, mas fácil para os usuários localizarem os documentos de interesse. 

Uma busca não criteriosa, com erros simples de grafia, por exemplo, pode fazer com 

que um livro relevante para o usuário não apareça na resposta desta consulta, 

dando a ideia de que tal livro não exista no acervo.  

Dependendo da pesquisa, o resultado pode conter dezenas de documentos, 

distribuído por várias telas ou páginas, considerando um sistema de informação para 

a Web. Dessa forma, o usuário deve percorrer cada página lendo item por item para 

encontrar o documento desejado. Algumas vezes, um aluno pode não saber 

exatamente qual livro deseja, por conhecer apenas o tema ao qual se refere. Nessa 

situação, ele corre o risco de reservar ou realizar o empréstimo de um livro que não 

seja o mais adequado a ele.  

A FURG conta com um sistema automatizado de biblioteca denominado 

ARGO. O sistema foi construído e é mantido pelo Núcleo de Tecnologia da 

Informação (NTI) da própria Universidade. Através deste sistema, alunos, servidores 

e a comunidade em geral podem pesquisar no acervo.  

Atualmente, o ARGO conta com uma ferramenta de consulta com 

características que tendem a diminuir a qualidade das pesquisas. Para exemplificar 

essas características, considere o exemplo em que três alunos consultem no ARGO 

ocasionalmente. O Aluno1 assiste a disciplina de Sistemas Operacionais, o Aluno2 

está matriculado na disciplina de Estruturas de dados e o Aluno3 escolheu a 

disciplina de Tópicos Especiais em Sistemas Distribuídos para frequentar no seu 

último ano de curso. 

O Aluno1 soube pelo seu professor que há um livro na biblioteca da FURG da 

área de Sistemas Operacionais de um autor chamado Tanenbaum. Sabendo disso, 

acessou o ARGO com o objetivo de realizar um empréstimo do mesmo. Entretanto, 
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quando foi procurar o determinado livro, não conhecia a grafia exata do nome do 

autor. Inferindo que a grafia é tanebaum ele escreve no campo de busca e recebe a 

seguinte mensagem de retorno do Sistema (Figura 1.1). 

 

 

Figura 1.1 – Consulta no ARGO pelo termo “Tanebaum” 

 

Logo após ter a confirmação que sua inferência foi equivocada (mensagem de 

erro “ERRO: Sua pesquisa não retornou nenhuma informação, por favor refaça a 

mesma”), o Aluno1 envia um email para o seu professor, perguntando como é 

escrito corretamente o nome do autor. Passado alguns dias, o professor retorna o 

email dizendo que a grafia do autor do livro de interesse é Tanenbaum. De posse 

dessa informação, o aluno acessa novamente o ARGO para realizar uma nova 

consulta, recebendo dessa vez, um novo retorno (Figura 1.2). 

Analisando a listagem de retorno é possível observar que os primeiros 

resultados não são de interesse do Aluno1, mesmo quando ele digita corretamente 

os termos da consulta, ficando o livro de interesse do aluno nas últimas posições da 

listagem. 
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Figura 1.2 - Consulta por Tanenbaum 

 

Diferentemente do Aluno1, o Aluno2 pretende consultar pelo livro do autor 

Aaron M. Tenenbaum, autor do livro intitulado “Estruturas de Dados usando C”, mas 

acredita que a grafia seja a mesma do autor Andrew S. Tanenbaum, autor do livro 

intitulado “Sistemas Operacionais Modernos”. Fazendo a consulta, o retorno é o 

mesmo da Figura 1.2, não tendo sua verdadeira necessidade atendida. A partir dos 

exemplos apresentados, é possível observar que o ARGO não possui um 

mecanismo que considere variações de grafia, ou seja, que analise a similaridade 

entre os termos contidos na consulta e os metadados que descrevem o acervo 

bibliográfico da Universidade. Apesar de um mecanismo que considere variações de 

grafia tornar mais provável o retorno dos livros de interesse, não há garantia de que 

tais livros estejam entre os primeiros resultados da listagem. 

Por fim, para o Aluno3, seria interessante que a consulta retornasse os itens 

em uma ordem diferente. Deveriam ser priorizados livros do autor Tanenbaum com 

assuntos mais avançados nos tópicos de sistemas distribuídos, de acordo com o 

período ou ano do curso em que está matriculado. Em outras palavras, não seria 
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interessante pra ele, retirar livros que tratam sobre a parte introdutória de sistemas 

distribuídos, estando ele matriculado na disciplina de tópicos especiais.  

As seguintes características do ARGO podem ser observadas a partir dos 

exemplos previamente apresentados:  

 Implementa apenas consultas exatas, ou seja, não considera variações de 

grafia. Portanto, mesmo palavras muito similares às da consulta não são 

avaliadas; 

 A ordenação dos resultados não é feita por relevância – todos os documentos 

recuperados possuem a mesma importância, portanto documentos de 

interesse do usuário podem ser os últimos da lista de resultados.  

Visando solucionar os problemas apresentados pelo ARGO em relação às 

expectativas dos usuários, foi proposto o projeto ARGOsearch. Este projeto é 

dividido em diversos módulos apresentados na Figura 1.3: (1) a arquitetura de 

recuperação de informação, que pode ser considerada o núcleo do ARGOsearch; (2) 

os critérios de relevância utilizados pela arquitetura; (3) o módulo de feedback, com 

o objetivo de fornecer estruturas que permitam ao especialista analisar os critérios 

de relevância e os limiares de similaridade adotados; (4) o sistema adaptativo que 

infere automaticamente os valores dos pesos dos critérios e dos limiares de 

similaridade e; (5) a integração do ARGOsearch com o ARGO.  

 

(3) ARGOfeedback 

(4) Sistema Adaptativo 

(2) Critério I (2) Critério II Critério N 

(1) Arquitetura de Recuperação de Informação  

(5) Integração ARGO - ARGOsearch 

 

Figura 1.3 – Módulos do ARGOsearch 

 

Os módulos foram definidos com o objetivo de facilitar a extensão de 

funcionalidades do ARGOsearch com o mínimo de alterações no projeto.  



17 
 

 No trabalho prévio (PEREIRA, 2011), foi desenvolvida a arquitetura de 

recuperação de informação do ARGOsearch, que entrega as respostas das 

consultas dos usuários do ARGO de forma ordenada por relevância considerando 

variações de grafia e o perfil do usuário. A relevância é calculada através de critérios 

preestabelecidos por um especialista. Os critérios consideram dois tipos de 

informações:  

 estatísticas coletadas a partir do uso do sistema de bibliotecas por todos os 

usuários;  

 perfil do usuário que realiza a consulta coletado a partir dos dados 

acadêmicos do estudante, professor ou técnico.   

A relevância de um documento da coleção para uma consulta do usuário é 

calculada em função da combinação ponderada das relevâncias de cada critério. Os 

pesos definem a importância de cada critério em relação aos demais. 

A arquitetura de recuperação de informações proposta solucionou os 

problemas do ARGO descritos anteriormente, mas deixou em aberto uma série de 

novas questões:  

 Qual o melhor limiar de similaridade para uma determinada consulta? 

 Qual o melhor peso para cada critério de relevância? 

 Quantos critérios de relevância são necessários para recuperar a informação 

desejada? 

Visando auxiliar o especialista a responder estas questões foi proposto o 

ARGOfeedback, um Sistema de Apoio à Decisão (SAD) baseado em indicadores 

para o ARGOsearch. Esse sistema auxilia o especialista no processo de escolha de 

valores adequados para os pesos dos critérios de relevância e para os limiares de 

similaridade. Além disso, o especialista pode podar algum critério de relevância que 

prejudique a ordenação dos documentos ou que seja computacionalmente muito 

custoso. Desta forma, este trabalho de conclusão de curso foca na análise, projeto e 

implementação do ARGOfeedback. 

O restante do texto está organizado da seguinte forma. O capítulo 2 

apresenta a fundamentação teórica sobre classificação de sistemas de informação, 

sistemas de apoio à decisão, business intelligence, data warehouse e feedback 
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implícito e explícito. Alguns trabalhos relacionados são analisados no capítulo 3. O 

capítulo 4 apresenta um resumo do trabalho prévio (PEREIRA, 2011) descrevendo a 

arquitetura do ARGOsearch. O capítulo 5 descreve o funcionamento do 

ARGOfeedback. Os capítulos 6, 7 e 8 detalham os componentes coletor, simulador e 

indicador, abordando questões importantes de implementação. O capítulo 9 mostra o 

protótipo do ARGOfeedback. Por fim são apresentados as conclusões e os trabalhos 

futuros.  
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DW 

SGBD 

2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

Esse capítulo apresenta a fundamentação teórica necessária para o 

entendimento deste trabalho. Conceitos e definições importantes são apresentados 

a seguir. 

A Figura 2.1 representa o resumo da fundamentação teórica apresentada neste 

capítulo. A inteligência de negócio é um conjunto de procedimentos que envolve 

especialistas do negócio e é embasada em informações fornecidas pelos sistemas 

de informação gerencial, de apoio a decisão e/ou sensíveis ao contexto. Todos estes 

sistemas utilizam a infraestrutura do data warehouse que opera, por sua vez, sobre 

um SGBD.  

 

 

 

 

  

BI 

SSC 

SAD SIG 

 Apoia o usuário de acordo com 

o contexto em que está inserido 

 Feedback explícito e implícito 
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Figura 2.1 - Resumo da fundamentação teórica 
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2.1 SISTEMAS DE INFORMAÇÃO 

 

Sistemas de Informação (SI) coletam, processam, armazenam, analisam e 

disseminam informações com um propósito específico. Como a maioria dos 

sistemas, abrange entradas (dados) e saídas por meio de relatórios e cálculos 

(Figura 2.2). Essas saídas são enviadas para os usuários (ou para outros sistemas) 

após uma etapa de processamento das entradas. Além disso, podem incluir 

mecanismos de feedback que controlam a operação. Como qualquer outro sistema, 

um sistema de informação opera dentro de um ambiente (POTTER, et al., 2005). 

 

 

 

Figura 2.2 – Representação de Sistemas de Informação 

 

2.1.1 Classificação dos Sistemas de Informação 

 

Os sistemas de informação podem ser classificados de acordo com o tipo de 

informação que processam. Assim, a classificação é normalmente feita de acordo 

com a pirâmide empresarial. A Figura 2.3 mostra os níveis estratégicos que 

compõem a pirâmide empresarial.  

 

Figura 2.3 - Pirâmide Empresarial 
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2.1.1.1 Sistemas de Informação Operacional 

 

São sistemas de informação que tratam das atividades rotineiras das 

empresas. Trabalham com uma grande gama de operações de entrada e saída.  

Exemplos desses sistemas são os editores de texto, planilhas eletrônicas, folha de 

pagamento, controle de estoque, cartão-ponto, contas a pagar e receber, etc. 

 

2.1.1.2  Sistemas de Informação: Gerencial ou Tático 

 

Os sistemas de informações gerenciais disponibilizam subsídios para a 

tomada de decisão, identificando e corrigindo erros de competência gerencial. Esses 

subsídios são relatórios, resumos estatísticos ou projeções que apóiam o 

planejamento, o controle e a decisão. Exemplos de relatórios gerados pelos 

sistemas de informação gerencial são os de controle de estoque, de banco de 

dados, de estrutura de produtos, de processo, de produção, de planejamento e 

controle da produção, etc. 

 

2.1.1.3  Sistemas de Informação: Estratégico 

 

A alta diretoria utiliza os sistemas de informação estratégicos para filtrar as 

informações fundamentais e obter as informações estratégicas. Alguns exemplos de 

relatórios gerados pelos sistemas de informação de nível estratégico: projeção de 

vendas para o mês seguinte; fluxo de caixa; lucro efetivo por produto; comparativo 

de desempenho da empresa, de segmentos ou de produtos. 

 

2.2 SISTEMAS DE APOIO A DECISÃO 

 

A Tecnologia de Informação (TI) trabalha na geração da informação que é um 

dos diferenciais competitivos mais importantes existentes para as organizações 

(BARBOSA, 2003) (BELLOQUIM, 1999). Sendo assim, administradores de sistemas 

http://www.coladaweb.com/
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enfrentam rotineiramente situações em que relatórios previamente programados não 

são suficientes para auxiliar a tomada de decisões. Essa limitação encontrada pelos 

administradores faz com que os Sistemas de Informação Gerenciais (SIG) 

normalmente utilizados sejam substituídos por Sistemas de Apoio a Decisão (SAD). 

 

2.2.1 Tomada de Decisão 

 

Decidir é o ato de escolher entre duas ou mais alternativas. Quando tomamos 

uma decisão, passamos por um processo sistemático dividido em quatro etapas: 

inteligência, concepção, seleção e implementação (LAUDON E LAUDON, 2010). 

O processo decisório inicia-se com a inteligência. Nessa etapa, examinamos 

a situação, identificando e definindo o problema em questão. Na etapa de 

concepção, há a investigação e criação de soluções possíveis para o problema. Na 

seleção, a “melhor” solução é escolhida dentre as soluções formuladas na etapa 

anterior. A etapa de implementação baseia-se em fazer a funcionar a solução 

definida como sendo a “melhor” e monitorar em que medida a mesma esta 

funcionando. A decisão baseada em computador procura automatizar as várias 

etapas envolvidas no processo de tomada de decisão 

As decisões podem ser classificadas como não estruturadas, estruturadas ou 

semiestruturadas. Não estruturadas são as decisões em que se deve usar o bom 

senso e a capacidade individual de avaliação em virtude de que as decisões desse 

tipo não são rotineiras e não há procedimentos predefinidos para tomá-las. As 

decisões estruturadas são repetitivas e rotineiras, de modo que não precisam ser 

vistas como se fossem novas decisões. Decisões semiestruturadas possuem 

características das outras duas classificações. Na maioria das vezes, decisões 

estruturadas encontram-se nos níveis organizacionais mais baixos das empresas, 

enquanto decisões não estruturadas estão nos níveis mais altos. A Tabela 2.1 

mostra exemplos de decisões estruturadas, semiestruturadas e não estruturadas. 
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Tabela 2.1- Tipos de Decisão 

Tipo de Decisão Exemplo 

Estruturada Aquisição de matéria-prima para abastecimento do processo 
produtivo. 

Semiestruturada Aquisição de um novo equipamento. As variáveis relacionadas 
com os resultados que o equipamento deverá atingir são as 
mesmas, entretanto o novo equipamento exige treinamento de 
pessoal e manutenção preventiva diferente do equipamento 
anterior, fazendo com que a decisão seja classificada como 
semiestruturada. 

Não estruturada Criação de um novo produto. 

 

Os SAD são sistemas utilizados no processo decisório que proporcionam ao 

usuário acesso fácil ao banco de dados e ao banco modelos, apoiando à tomada de 

decisão semiestruturada ou não estruturada (SPRAGUE e WATSON, 1989). 

 

2.2.2 Características e arquitetura dos SAD  

 

Dentre as características principais dos SAD podem ser destacadas: a 

capacidade de manipulação de grandes volumes de dados; a obtenção de dados de 

diferentes fontes; a flexibilidade de relatórios gerenciais (enquanto em um SIG a 

emissão de relatórios é, na maioria das vezes, no formato impresso, um SAD 

possibilita a criação de relatórios textuais, gráficos e etc., mediante a vontade do 

usuário); a capacidade de otimização de problemas (encontrando soluções viáveis 

para problemas complexos); a simulação de resultados mediante alterações 

hipotéticas e o suporte a decisão em todos os níveis de uma organização. 

A arquitetura de um SAD e seus componentes respeita a organização da 

Figura 2.4 (SPRAGUE e WATSON, 1989). 
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O banco de dados, juntamente com SGBD, é responsável pelo 

armazenamento e pela criação, atualização, reestruturação e segurança dos dados. 

O banco de modelos (SGBM) agrupa o ferramental que auxilia na análise dos dados 

que apoiam o usuário a tomar a decisão. Os modelos relacionam-se com os dados 

por meio de simulações, possibilitando a realização de análise. O SGBM 

responsável pelo gerenciamento dos modelos apresenta capacidades bastante 

semelhantes ao SGBD, devendo ser capaz de armazenar e manter uma ampla 

variedade de modelos. A interface é o subsistema que deve prover diferentes e 

amigáveis tipos de diálogos entre o usuário e o sistema.   

 

2.3 BUSINESS INTELLIGENCE 

 

Business Intelligence (BI) é um conjunto de procedimentos que visa ajudar as 

empresas a tomar decisões inteligentes, mediante dados e informações recolhidas 

através dos sistemas de informação. Surgiu na década de 80 e descreve formas de 

exploração das informações (contidas normalmente em um Data Warehouse), 

desenvolvendo assim percepções a respeito e viabilizando a fundamentação para a 

tomada de decisão, contrariando o método tradicional de decidir apenas por intuição 

gerencial (KIMBALL e MARGY, 2002).  

Figura 2.4 -  Arquitetura de um SAD (SPRAGUE e WATSON, 1989) 
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Para que ocorra a mudança do paradigma decisório empresarial, a TI 

funciona como uma importante ferramenta, porque possibilita a análise de um 

grande volume de informação. Entretanto, a informação necessária pode não estar 

presente nos bancos de dados tradicionais da empresa. Logo, deve-se obter 

informações adicionais de outras fontes de dados e integrá-las às que a empresa já 

tem.  

Um sistema de Business Intelligence deve ser capaz de identificar os muitos 

dados que a empresa pode coletar, e ter a habilidade de simular vários caminhos 

apontando os mais seguros para as decisões. Os coletores de BI obtêm as 

informações primárias dentro da própria empresa ou de fontes externas, como a 

Web.  

 

2.4 DATA WAREHOUSES 

 

Um data warehouse é um banco de dados relacional construído para 

realização de consultas e análise de dados. Possibilita a adição de outras fontes de 

dados, além dos dados históricos derivados das transações empresariais. Inclui, 

além do banco de dados relacional, ferramentas de extração, transformação e carga 

dos dados (ETL), um mecanismo de armazenamento OLAP, ferramentas de análise 

de dados, e outras aplicações que gerenciam o processo de coleta de dados e 

entrega de informação aos usuários. 

Os sistemas de OLTP (Online Transaction Processing ou Processamento de 

Transações em Tempo Real) normalizam os dados para garantir consistência, 

minimizar o espaço de armazenamento e evitar redundância. Já os sistemas 

OLAP (Online Analytical Processing) dos data warehouses são, na maioria das 

vezes, desenvolvidas para trabalhar com banco de dados denormalizados (KIMBALL 

e MARGY, 2002). Isto aumenta o desempenho das consultas e tem como benefício 

adicional, o melhoramento do processo, fazendo com que seja mais intuitivo para os 

usuários. Essa forma de reorganizar os dados denomina-se Modelagem 

Dimensional. 

Operações de ETL são feitas periodicamente, sendo que a frequência é 

dependente de fatores relacionados ao modelo de negócio. Deste modo, os dados 

http://pt.wikipedia.org/wiki/OLAP
http://pt.wikipedia.org/wiki/Banco_de_dados
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armazenados no data warehouse podem ser considerados cópias de instantes de 

tempo (snapshots) (SOWEK, 2011). Os dados contidos nos data warehouses não 

sofrem atualizações, sendo realizadas somente operações de carga, acesso e 

análise. Como o data warehouse sofre periodicamente novas cargas, há um 

aumento constante de seu tamanho, surgindo o problema de responder às consultas 

de forma rápida e eficiente. Para amenizar o problema, geralmente são utilizadas 

visões materializadas, escolhidas a partir de uma análise das consultas mais 

executadas no data warehouse (YANG, 1996). 

Uma visão (view) é uma relação derivada, definida em termos de relações 

base, que são computadas quando uma referência a ela é feita. Uma visão é dita 

como materializada quando é realmente armazenada na base de dados (QUASS, et 

al, 1997). A utilização das visões materializadas nos data warehouses tem como 

objetivo minimizar o tempo de resposta destas consultas e os custos de manutenção 

das visões. 

 De fato, as visões materializadas são consideradas como uma das principais 

opções para o melhoramento de desempenho de um data warehouse (KIMBALL, 

1996). Um ponto negativo das visões materializadas é que as alterações feitas aos 

dados de origem fazem com que as visões materializadas fiquem desatualizadas. 

Uma alternativa para contornar a defasagem das visões materializadas é recriar a 

visão a partir dos dados de origem ou atualizá-la incrementalmente (QUASS, et al, 

1997). Outro aspecto importante é que estas atualizações podem ser executadas no 

mesmo instante das atualizações dos dados de origem ou podem ser agendadas, de 

tal forma que todas as alterações ocorridas sejam agrupadas e aplicadas em 

processos que rodam em background. 

Atualmente, por ter a capacidade de síntese e analise de grandes volumes de 

dados, os data warehouses são o núcleo dos sistemas de informações gerenciais e 

de apoio à decisão das principais soluções de Business Intelligence do mercado. 
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2.5 SISTEMAS SENSÍVEIS AO CONTEXTO 

 
 
Contexto é definido como um conjunto de condições relevantes e influentes 

para que uma situação se torne única e compreensível (BRÉZILLON, 1999). 

Geralmente, as informações contextuais podem ser identificadas por meio de seis 

dimensões, conhecidas como 5W+1H (MORSE, 2000):  

 tempo (when),  

 localização (where),  

 identificação (who),  

 atividade (what),  

 motivação por trás das ações (why) e 

 o meio (how), que identifica como os elementos de contexto são 

coletados.  

Em sistemas computacionais, o contexto é uma importante ferramenta de apoio 

para interação dos usuários com os sistemas. Entendendo o contexto, os sistemas 

podem adaptar-se e alterar seu comportamento. Sistemas que possuem essas 

características são denominados de Sistemas Sensíveis ao Contexto. Estes 

sistemas agregam valor a qualquer ambiente que estiverem inseridos, já que trazem 

adaptabilidade, percepção e assistência, tendo como principal objetivo facilitar a 

interação com o usuário e prover serviços mais relevantes. 

No entanto, compreender e identificar o contexto, executando determinadas 

ações de acordo com mudanças nesse contexto, não é uma tarefa trivial. É preciso 

lidar com questões como: 

 Que tipo de informação considerar como contexto? 

 Como representar informações de contexto? 

 Como adquirir e gerenciar informações de contexto? 

 Como utilizar informações de contexto para alterar o comportamento do 

sistema? 

É necessário obter o contexto do usuário de forma automática, possivelmente 

por meio de técnicas de monitoramento. O ideal é que o contexto seja capturado de 

forma transparente para o usuário.  

Nem todo tipo de contexto pode ser obtido diretamente das variáveis passíveis 

de monitoramento disponíveis em um ambiente. Podem ser necessários 



28 
 

mecanismos de raciocínio e inferência para tratar certas questões como tratamento 

da incerteza e qualidade do contexto. Também é necessário manter a segurança e 

privacidade dos usuários. Dessa forma, um desafio chave nos sistemas 

computacionais atuais é como capturar, processar e utilizar o contexto de modo a 

criar aplicações mais flexíveis e adaptativas.  

 

 

2.6 FEEDBACK EXPLÍCITO E FEEDBACK IMPLÍCITO 

 

O feedback explícito ocorre quando há questionamentos de maneira direta 

por parte dos sistemas aos seus usuários, a fim de que mediante as respostas, o 

sistema se comporte de uma forma diferente do seu comportamento anterior. 

Entretanto, o feedback implícito funciona de modo diferente, porque há uma 

retroalimentação dos sistemas sem a necessidade de uma atuação explícita do 

usuário, isto é, as ações realizadas pelos usuários no sistemas são coletadas com o 

objetivo de melhorar e personalizar os resultados. 

Em contraste com o feedback baseado na interferência explícita do usuário no 

sistema, o feedback implícito tem a vantagem de ser obtido a um custo muito menor 

e em maior quantidade, sem ônus para o usuário. Em contrapartida, o feedback 

implícito é mais difícil de interpretar e potencialmente mais ruidoso. Mesmo sendo os 

sinais de relevância implícita menos consistentes que os explícitos, a diferença de 

qualidade é pequena e encorajadora. A capacidade de estar prontamente disponível 

e em quantidade quase ilimitada supera as desvantagens, desde de que o feedback 

implícito seja interpretado corretamente através de métodos de machine learning 

(JOACHIMS, et al, 2005). 
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3 TRABALHOS RELACIONADOS  

 

Esse capítulo apresenta um trabalho relacionado com o ARGOfeedback. O 

trabalho é comparado com a solução proposta nesta monografia.  

Para avaliar o nível de relevância dos sinais de feedback, o trabalho de 

Joachims, et al (2005) compara o feedback implícito com o explícito. Além da 

comparação, foi feito uma análise de interação dos usuários com a lista dos 

resultados classificados pelo Google e procurou-se entender de que forma o 

comportamento pode ser interpretado como contexto.  A avaliação não é só feita 

mediante o registro das ações do usuário, mas também por inferências do 

processo de decisão. Essa inferência é obtida por meio do registro dos cliques. As 

consultas e as listagens de resultado foram coletadas por meio de um proxy. 

Neste estudo foram realizados dois tipos de análise:  

 Os usuários visualizam os resultados de cima para baixo? Quantos 

resumos lêem antes de um clique?  

 Como seria a mudança de comportamento se a listagem de resultado for  

artificialmente modificada?  

Uma interpretação de dados utilizando a frequência de cliques como feedback 

implícito é que cada clique apoia a relevância de uma página. Nesta interpretação, 

um clique indica relevância em uma escala absoluta: documentos clicados são 

relevantes e os não clicados não são relevantes. Esse enfoque é problemático por 

duas razões: a primeira razão é que Google normalmente retorna rankings onde o 

primeiro link é mais relevante do que o segundo link, e os usuários simplesmente 

clicam no link mais promissor. Neste caso, os usuários não são influenciados pela 

ordem de apresentação, mas sim baseados na sua avaliação de relevância do 

abstrato; a segunda razão é que os usuários preferem a primeira ligação, devido a 

algum nível de confiança no mecanismo de busca. Nesta explicação, usuários são 

influenciados pela ordem de apresentação. Se isso for o caso, a interpretação de um 

clique precisaria ser relativo à força dessa influência.  

Em suma, os autores concluem que os usuários têm confiança substancial na 

capacidade do motor de busca para estimar a relevância de uma página, sendo a 

conclusão influenciada pelo comportamento dos cliques. Para projetos futuros, o 
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trabalho propõe continuar a construir sistemas de recuperação adaptativa que usam 

sinais de feedback implícito, estendendo a análise de diversas maneiras. Uma das 

formas é explorar as estratégias de comentários adicionais, que incluem informações 

de tempo e do comportamento a partir da página de resultados. Além disso, explorar 

o feedback implícito de cliques não só para resultados dentro de uma única consulta, 

mas abrangendo uma cadeia de consultas relacionados. 

Em comparação com o trabalho de Joachims, et al (2005) o ARGOfeedback 

possui coleta de outros tipos de feedback implícitos. Além dos cliques, os 

empréstimos, as obras marcadas como favoritas e as reservas de cada usuário são 

considerados de forma conjunta. Além do fato de coletar mais informação de forma 

implícita, o ARGOfeedback possui um maior conhecimento da base de dados, 

focado no acervo bibliográfico da FURG, contrapondo o trabalho apresentado nesta 

seção que trabalha com as páginas Web indexadas pelo Google. 

  



31 
 

4 ARQUITETURA DE RECUPERAÇÃO DE INFORMAÇÃO DO ARGOsearch 

 

Este capítulo apresenta um resumo da arquitetura de recuperação de 

informação do ARGOsearch proposta em trabalho prévio (PEREIRA, 2011). Ela 

utiliza as bases de dados do ARGO, que contém os dados referentes ao acervo e ao 

histórico de reservas, empréstimos e etc da biblioteca da Universidade, e a base de 

dados do sistema acadêmico da universidade, que contem os dados referentes aos 

alunos, disciplinas, turmas, cursos, etc. Além disso, há a possibilidade de utilizar 

outros bancos de dados auxiliares. O banco de dados ARGOsearch armazena os 

dados referentes aos critérios de relevância e as regras de integração. 

A arquitetura é dividida em dois módulos principais (Figura 4.1). O modulo I - 

Técnicas de Similaridade – é um pacote composto de algoritmos de similaridade de 

strings utilizados para comparar as consultas do usuário com os valores dos 

metadados dos itens de empréstimo da biblioteca. Este módulo aumenta a cobertura 

dos resultados, retornando um número maior de itens de empréstimo (Documentos 

I). As obras retornadas pelo módulo I são enviadas ao módulo II. Neste módulo são 

adotados múltiplos critérios de relevância para gerar a lista ordenada das obras 

recuperadas (Documentos II).  

Um critério de relevância é uma heurística que objetiva discernir qual obra é 

mais importante em relação às demais obras retornadas por uma consulta. Foram 

desenvolvidas métricas de relevância que normalizam e ordenam os resultados, 

gerando um ranking. 
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4.1 POTENCIAL DE RELEVÂNCIA 

 

O potencial de relevância de um critério sobre determinado item de 

empréstimo (livro ou obra) retornado é dado pela seguinte expressão: 

    
   
    
 
   

 

Onde: 

 L = um livro retornado pela consulta; 

 C = um critério de relevância utilizado pelo ARGOsearch; 

 t = o número total de livros do conjunto; 

 ELC = o escore retornado pelo critério de relevância C para o livro L. Por 

exemplo, o critério “número de edições” pode retornar o escore 5 para o livro 

“Andrew S. Tanenbaum – Sistemas Operacionais”, indicando que existem 5 

edições distintas no acervo. 

Figura 4.1 - Arquitetura de Recuperação de Informação do ARGOsearch 
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    = Somatório de todos os escores retornados pelo critério de 

relevância C para os livros pertencentes ao conjunto; 

 

O potencial de relevância é definido como o valor do escore do critério de 

relevância associado, dividido pelo somatório dos escores do mesmo critério de 

relevância para todas as obras retornadas pelo módulo de similaridade. Por meio 

dessa métrica, normalizamos os valores obtidos e conseguimos comparar escores 

com tipos e distribuição de valores distintos (escores booleanos, inteiros e ponto 

flutuante).  

O exemplo da Tabela 4.1 apresenta o cálculo do potencial de relevância. 

Suponha que uma consulta hipotética retorne três obras com os seguintes 

identificadores: 34, 67 e 200.  Para o critério de relevância números de empréstimos 

por livro, obtemos para as obras supracitadas os escores 3, 2 e 1, respectivamente. 

O potencial de relevância de cada obra é o escore da obra dividido pela soma dos 

escores.  

Tabela 4.1 – Cálculo do Potencial de Relevância 

Id (Nr_obra) Escore 

Critério de Relevância - Número 

de empréstimos por livro 

Potencial de Relevância 

Critério de Relevância - Número 

de empréstimos por livro 

34 3 3/6 

67 2 2/6 

200 1 1/6 

 

4.2 RELEVÂNCIA 

 

A relevância parcial de um item de empréstimo (livro ou obra) para um critério 

de relevância é dada pela multiplicação do potencial de relevância pelo peso do 

critério. 
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Onde: 

 PLC = o potencial de relevância de um critério de relevância C sobre um livro 

L; 

 PesoC = peso do critério de relevância C; 

A relevância total de um livro L é expressa pela soma das relevâncias parciais 

do mesmo (para todos os critérios de relevância): 

     

 

   

                       

 

   

 

Onde: 

 L = um livro retornado pela consulta; 

 C = um critério de relevância utilizado pelo ARGOsearch; 

 n = o número de critérios de relevância utilizados na consulta; 

 PLC = o Potencial de Relevância de um critério de relevância C sobre um livro 

L; 

 PesoC = peso do critério de relevância C; 

 

Partindo do mesmo conjunto de obras do exemplo anterior (34, 67 e 200) e do 

mesmo critério de relevância números de empréstimos por livro, a Tabela 4.2 ilustra 

o cálculo da relevância parcial considerando peso 2.  

Tabela 4.2 – Cálculo da Relevância Parcial 

Id 

(Nr_obra) 

Potencial de Relevância 

Critério de Relevância - Número de 

empréstimos por livro 

Relevância Parcial 

Critério de Relevância - Número 

de empréstimos por livro 

34 3/6 (3/6)*2 = 1 

67 2/6 (2/6)*2 = 4/6 

200 1/6 (1/6)*2 = 2/6 

 

A relevância total é usada para ordenar as obras (no sentido decrescente), 

gerando assim, o ranking das obras de interesse do usuário, colocando nas 

primeiras posições do ranking as obras que obtiveram maiores valores.  As Tabelas 
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4.2 – 4.4 mostram o cálculo do potencial de relevância, da relevância parcial e da 

relevância total de cada obra nesta arquitetura de dois critérios, supondo que os 

critérios de relevância tenham pesos 2 e 3 respectivamente. 

 

Tabela 4.3 -  Potencial de Relevância e Relevância Parcial número de cliques por obra 

Id (Nr_obra) Potencial de Relevância 

Critério de Relevância - 

Número de cliques por obra 

Relevância Parcial 

Critério de Relevância - 

Número de cliques por obra 

34 10/55 (10/55)*3 = 30/55 

67 20/55 (20/55)*3 = 60/55 

200 25/55 (25/55)*3 = 75/55 

 

Tabela 4.4 -  Relevância Total 

Id (Nr_obra) Relevância total 

34 1 + 30/55 = 1,55 

67 4/6 + 60/55 = 1,78 

200 2/6 + 75/55 = 1,70 

 

Utilizamos as relevâncias totais calculadas para formular o ranking (Tabela 

4.5) no sentido decrescente dos valores. 

Tabela 4.5 -  Ranking 

Posição Id (Nr_obra) Relevância total 

1 67 1,78 

2 200 1,70 

3 34 1,55 
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A arquitetura do ARGOsearch ordena as obras consultadas pelos usuários do 

ARGO por meio de critérios de relevância, conforme o exemplo. Entretanto, deixou 

em aberto uma série de novas questões que o ARGOfeedback ajuda a resolver:  

 Qual o melhor limiar de similaridade para uma determinada consulta? 

 Qual o melhor peso para cada critério de relevância? 

 Quantos critérios de relevância são necessários para recuperar a informação 

desejada? 

  



37 
 

5 ARGOFEEDBACK 

 

Devido às questões levantadas pela construção da arquitetura do 

ARGOsearch, o ARGOfeedback  tem como objetivo auxiliar o especialista no 

processo de escolha de valores adequados para os pesos dos critérios de relevância 

e para os limiares de similaridade. Além disso, o especialista pode podar algum 

critério de relevância que prejudique a ordenação dos documentos ou que seja 

computacionalmente muito custoso.  

A Figura 5.1 apresenta o workflow do sistema ARGOsearch. As consultas do 

usuário do ARGO são capturadas pela arquitetura do ARGOsearch. Esta arquitetura 

faz a combinação aproximada do texto contido nas consultas com os metadados que 

descrevem as obras do ARGO através de algoritmos de similaridade. Os 

documentos com similaridade maior que o limiar definido pelo especialista são 

recuperados. A arquitetura ainda ordena estes documentos por meio dos critérios de 

relevância, que são combinados de acordo com os pesos definidos pelo especialista, 

conforme demonstrado no capítulo anterior.  

 

Figura 5.1 - Workflow do sistema ARGOsearch  
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O ARGOfeedback captura as consultas e os rankings gerados, simula outros 

comportamentos baseados em diferentes configurações de limiares e pesos e 

apresenta relatórios qualitativos para apoiar a decisão do especialista sobre os 

melhores pesos e limiares. 

A Figura 5.2 apresenta o workflow do ARGOfeedback em detalhe. Os 

rankings e as consultas são capturados pelo coletor (1) em fluxo contínuo. Estas 

informações são armazenadas em uma base de dados específica juntamente com 

os metadados que descrevem as obras do ARGO. O simulador (2) recupera as 

informações coletadas e simula o comportamento das consultas mediante novas 

configurações (novos valores de pesos para os critérios de relevância e para os 

limiares de similaridade). Por meio das simulações, o ARGOfeedback calcula que 

posição do ranking cada obra retornada poderia ter ficado caso outros valores de 

pesos para os critérios de relevância tivessem sido utilizados. Por fim, o resultado 

dessas simulações é apresentado de forma gráfica através de indicadores (3), os 

quais facilitam o processo de comparação das configurações (4), fazendo com que o 

especialista possa decidir qual melhor configuração a ser adotada para o 

ARGOsearch (5).  

 

Figura 5.2 -  Workflow do ARGOfeedback detalhado 
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5.1 ESTIMATIVAS DE RELEVÂNCIA (HEURÍSTICAS) 

 

Foi realizado um estudo do comportamento dos usuários que utilizam o 

ARGO logo após realizarem uma consulta. Foram identificados três tipos de 

comportamentos que podem ser interpretados pelo ARGOsearch como estimativas 

de relevância de um determinado documento do conjunto de resultados: 

 visualizar os metadados da obra; 

 realizar um empréstimo da obra; 

 reservar uma obra. 

Essas heurísticas indicam o interesse do usuário no item retornado, e são 

utilizadas pelo ARGOfeedback para construir indicadores de relevância que auxiliam 

o especialista na configuração do ARGOsearch. 

A Figura 5.3 apresenta um exemplo de consulta e o respectivo ranking 

coletados. Suponha que o usuário tenha clicado na obra B e reservado a obra C. 

Perceba que os itens de interesse do usuário estavam localizados no centro do 

ranking. A situação ideal seria que os itens de interesse estivessem no topo da lista. 

O ARGOfeedback permite que o especialista simule várias configurações de limiares 

e pesos alternativos (C1, C2, C3) e compare os resultados com a configuração 

coletada. O objetivo é atribuir para a arquitetura do ARGOsearch a melhor 

configuração. 

 

Figura 5.3 - Múltiplas simulações para uma mesma consulta 
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Entretanto, como os rankings podem ser bastante extensos, analisar 

visualmente os resultados de uma amostra significativa de consultas é uma tarefa 

que dificilmente pode ser executada com sucesso por um ser humano. Portanto, o 

ARGOfeedback gera um conjunto de indicadores gráficos que sumarizam a 

informação necessária para auxiliar o especialista na tomada de decisão (alteração 

dos pesos e / ou limiares de similaridade). 

 

5.2 INDICADORES 

 

Esta seção apresenta os indicadores que podem ser visualizados pelo 

especialista no ARGOfeedback:  

 Número de consultas sem resultados; 

 Posição média das obras clicadas; 

 Posições médias das obras clicadas com usuários identificados; 

 Posição média das obras reservadas; 

 Posição média das obras emprestadas. 

A Figura 5.4 apresenta o primeiro indicador. Ele apresenta o número de 

consultas de um determinado período que não retornaram resultados. A primeira 

configuração foi utilizada na época em que a consulta foi executada e foi capturada 

pelo coletor. A segunda configuração foi simulada pelo ARGOfeedback. Baixando o 

limiar de similaridade é possível aumentar a cobertura dos resultados e, por 

consequência, diminuir o número de consultas sem resultados. Assim, o especialista 

pode concluir se há uma má estimativa do valor do limiar e determinar, caso seja 

necessário, definir um novo valor. 
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Figura 5.4 - Consultas sem resultado 

 

A Figura 5.5 apresenta o indicador “Posição média das obras clicadas” 

através de um gráfico de pizza. A primeira configuração foi utilizada na época em 

que a consulta foi executada e foi capturada pelo coletor. A segunda foi gerada pelo 

ARGOfeedback através da sugestão de pesos escolhidos pelo especialista para 

simular em que posição do ranking estaria às obras retornadas pela mesma consulta 

se os novos pesos fossem utilizados na ordenação.  

 

 

 

 

 

Figura 5.5 - Indicadores gráficos das configurações coletada e simulada 
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O gráfico indica a proporção entre as posições médias do ranking em que um 

item foi clicado. Cada configuração gera um gráfico diferente em virtude dos 

diferentes valores dos pesos associados aos critérios de relevância. 

A Figura 5.6 apresenta o indicador “Posição média das obras emprestadas” 

através de um gráfico de barras.  Neste exemplo, para cada dia (22/10/2011, 

23/10/2011, 24/10/2011 e 25/10/2011) do intervalo de dias, o indicador mostra, 

dentre as consultas, a posição média das obras que foram emprestadas. O indicador 

“Posição média das obras reservadas” funciona da mesma maneira, mas buscando 

a posição média das obras que foram reservadas. 

 

 

Figura 5.6 - Posição média das obras emprestadas 

 

Os próximos capítulos focam no funcionamento dos componentes coletor, 

simulador e indicadores. Além do funcionamento, detalhes de implementação são 

apresentados. 
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6 COLETOR 

 

Para que o ARGOfeedback possa simular o comportamento do sistema de 

recuperação de informações e verificar a eficácia dos critérios de relevância e seus 

pesos na geração dos rankings, é necessário registrar quais foram os movimentos 

do usuário no ARGO. Estes movimentos incluem as consultas do usuário e as ações 

realizadas sobre os resultados dessas consultas, como empréstimos, visualização 

dos metadados (cliques), reservas e etc. O armazenamento desses comportamentos 

serve de base para simular novos resultados e gerar indicadores que auxiliam na 

tomada de decisão do especialista. O objetivo do coletor é fornecer a base de 

estudo utilizada para verificar o quanto uma consulta influenciou uma determina 

ação do usuário. 

A Figura 6.1 apresenta o esquema do banco de dados relacional 

desenvolvido para armazenar os dados utilizados pelo sistema de coleta. Este 

esquema foi adicionado ao BD do ARGO e armazena as consultas, os resultados 

obtidos e os movimentos do usuário. Apesar de atualmente o coletor estar 

implementado e rodando em produção no ARGO, essas informações não eram 

capturadas originalmente pelo sistema de administração de bibliotecas da FURG. 

Toda a modelagem de dados é contribuição do trabalho apresentado nesta 

monografia. A implementação do coletor é contribuição do NTI. Com relação às 

consultas, são coletados: 

 A string de consulta – entrada do usuário; 

 Metadados – campo de consulta como autor, título, ano de publicação, etc. 

 Momento da consulta – data e hora da consulta; 

 Localização – endereço IP do computador do usuário; 

 Resultado – lista das obras retornadas ao usuário e a posição de cada obra 

no ranking. 

 

O sistema coleta os seguintes movimentos: 

 

 Cliques: acesso do usuário aos metadados de uma determinada obra, ou 

seja, a visualização do registro bibliográfico; 
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 Favoritos: usuário do ARGO pode adicionar uma ou mais obras a uma lista de 

itens favoritos que possuem rápido acesso na interface do sistema. O coletor 

armazena quando uma obra foi adicionada ou retirada desta lista. 

 

Figura 6.1 - Esquema do sistema de coleta 

 

O registro histórico dos demais movimentos considerados pelo 

ARGOfeedback (empréstimos, devoluções, renovações e reservas) já é fornecido 

pelo ARGO. Além dos dados apresentados, a sessão do navegador do usuário que 

acessou o ARGO também é armazenada no sistema de coleta. Uma vez que os 

usuários não precisam estar identificados no ARGO para fazer as consultas, a 

sessão torna-se importante para relacionar tais consultas com as ações coletadas do 

usuário. 

A tabela consultas (Figura 6.2) armazena o momento da consulta 

(timestamp), o ip do computador que realizou a consulta, a sessão do usuário, o 

comando SQL que foi gerado a partir dos valores dos metadados, o número de 
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resultados retornados e o valor do limiar de similaridade usado no momento da 

consulta.  

A tabela consulta_campos (Figura 6.3) contém as informações sobre os 

metadados usados para a formulação das consultas e os respectivos valores. Há 

uma chave estrangeira em consultas_campos referenciando consultas, para ligar as 

consultas com os seus respectivos campos (metadados). 

 

A tabela consultas_obras (Figura 6.4) armazena a lista das obras recuperadas 

por cada consulta. Esta tabela armazena a ordem (posição no ranking) de cada obra 

recuperada pela consulta.  

Figura 6.2 - Tabela consultas 

Figura 6.3 - Tabela consultas_campos 

Figura 6.4 - Tabela consultas_obras 
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Há também a tabela favoritos (Figura 6.5) que armazena a obra selecionada, 

a data de inserção e exclusão da obra como favorita e a matrícula do usuário que a 

cadastrou. 

 

 

A tabela cliques (Figura 6.6) cria um log dos cliques feitos em obras no 

ARGO. Ela é composta por colunas que fornecem informações da consulta que 

provocou o clique. 

 

 

Figura 6.6 - Tabela Cliques 

 

Nos sistemas Web é comum a utilização de mecanismos de sessão para 

identificação de usuários. Um comportamento comum do usuário é realizar consultas 

sem se identificar no sistema e logo após se identificar a fim de realizar alguma 

ação. Por exemplo, um usuário pode consultar determinada obra, visualizar seus 

metadados e somente após estas ações identificar-se para solicitar uma reserva. 

Figura 6.5 - Tabela favoritos 
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Armazenamos as sessões geradas pelo ARGO para relacionar as consultas às 

ações dos usuários, mesmo que estes não tenham se identificado no momento da 

consulta. A tabela sessoes (Figura 6.7) armazena os dados relativos às sessões do 

ARGO. 

 

 

Figura 6.7 - Tabela sessões 

 

A coluna cd_local da tabela sessoes referencia a tabela locais do esquema 

original do ARGO (Figura 6.8). 

 

 

Figura 6.8 - Tabela locais 
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A coluna cd_vinculo da tabela sessoes referencia a tabela vinculos do 

esquema original do ARGO (Figura 6.9). 

 

 

Figura 6.9 - Tabela vinculos 

 

Para a construção do protótipo do ARGOfeedback utilizamos os dados 

coletados entre 10/08/2011 à 29/08/2011. A Tabela 6.1 mostra a quantidade de cada 

ação coletada neste período. 

 
Tabela 6.1 - Dados coletados entre 10/08/2011 à 29/08/2011 

Ação Quantidade coletada 

Cliques 10.027 

Consultas 14.025 

Reservas 495 

Sessões 20.304 
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7 SIMULADOR 

 

Este capítulo apresenta o funcionamento e a implementação do simulador de 

rankings do ARGOfeedback. Os principais conceitos associados às simulações são 

apresentados detalhadamente. 

 

7.1 CONFIGURAÇÕES DE PESOS E LIMIARES 

 

 Para simular uma diversidade de valores para os pesos dos critérios de 

relevância e para os limiares de similaridade (metadados titulo e autor), esses 

valores foram armazenados dentro do ARGOfeedback. Denominamos configuração 

cada conjunto de valores escolhidos pelo usuário especialista. A Figura 7.1 mostra o 

esquema das tabelas responsáveis pelo gerenciamento das configurações. 

 

 

 

A tabela configuracao contém o nome das configurações e os valores dos 

limiares de similaridade adotados (Figura 7.2).  

Figura 7.1 - Esquema do sistema de configuração 
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A tabela configuracao_criterio (Figura 7.3) é a tabela intermediária do 

relacionamento entre configuração e critério. Sendo assim, cada critério pode 

participar de várias configurações (com valores diferentes para o seu peso) e cada 

configuração está associada a “n” critérios de acordo com o interesse do 

especialista. 

 

Figura 7.3 - Tabela configuracao_criterio 

 

Além da criação das tabelas configuracao e configuracao_criterio, 

adicionamos uma nova coluna à tabela consultas_obras (esquema sab_coleta) 

denominada configuração_id que determina, para cada consulta, a posição das 

obras a cada configuração (Figura 7.4).  

 

 

Figura 7.4 - Coluna configuracao_id na tabela consultas_obras 

 

 

 

Figura 7.2 - Tabela configuracao 
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7.2 PROCESSAMENTO 

 

Para que o ARGOfeedback possa simular as configurações criadas, é 

necessário que se reprocesse o cálculo de relevância total gerando novos rankings. 

No processo de desenvolvimento observou-se que a etapa mais custosa, o cálculo 

do potencial de relevância, é constante para diferentes configurações. Portanto, 

optou-se por materializar os potenciais de relevância calculados a fim de otimizar a 

simulação de novas configurações. Na arquitetura do ARGOsearch os potenciais de 

relevância são obtidos através da consulta SQL apresentada na Figura 7.6. Em vez 

de reexecutar a consulta a cada nova configuração, os subselect’s destacados são 

executados apenas uma vez tendo seus resultados armazenados na tabela 

potencial (Figura 7.5).  

Figura 7.6 - Tabela potencial Figura 7.5 - Tabela potencial 
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Figura 7.6 - SQL Arquitetura ARGOsearch 
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Um exemplo do armazenamento dos potenciais de relevância pode ser visto 

na Figura 7.7. A consulta feita em '2011-08-10 11:46:48.713656' no ip 200.19.254.38 

retornou três obras (RG000679038, RG001081922, RG001159951). Para as obras 

retornadas obtemos os seguintes valores de acordo com os critérios de relevância 

presentes na arquitetura. 

 

Assim, para cada configuração o ranking das consultas também é 

armazenado (tabela sab_coleta.ranking). A Figura 7.8 exemplifica uma configuração 

de id = 5 que ordena as obras da consulta '2011-08-10 11:46:48.713656' e 

200.19.254.38 gerando o ranking da Figura 7.9. 

 

Figura 7.9 - Ranking para configuração id = 5 

Figura 7.7 - Critérios, obras e potenciais de relevância Figura 7.7 - Critérios, obras e potenciais de relevância 

Figura 7.8 -  Configuracao de id = 5 
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7.3 INDICADORES 

 

Os indicadores de relevância desenvolvidos no ARGOfeedback podem ser 

classificados de acordo com a heurística utilizada. Foram desenvolvidos indicadores 

baseados nos cliques, reservas e empréstimos. Entretanto, o sistema de apoio a 

decisão não se limita apenas as heurísticas citadas anteriormente.  

Os indicadores “Cliques” e “Reservas” funcionam da seguinte maneira. Para 

cada obra clicada ou reservada, verificam-se as consultas feitas na mesma sessão. 

A ligação entre as consultas, os cliques e as reservas é estabelecida pela tabela 

cliques do coletor, que informa em qual consulta o clique está contido e se o clique 

provocou uma reserva.  Além disso, calcula-se a média das posições de cada obra 

clicada ou reservada no ARGO, buscando mostrar graficamente, através do 

indicador, a posição média desses dois movimentos (cliques e reservas). 

Ao contrário do que acontece nos cliques e nas reservas, não há a ligação de 

sessão do empréstimo com a consulta que o influenciou. Por exemplo, um usuário 

pode consultar sobre uma obra e somente algumas horas depois realizar o 

empréstimo no balcão. Diante disso, utilizamos um modelo temporal para medir a 

influência de uma consulta. Mais especificamente, consideramos que quanto menor 

o tempo entre um empréstimo e uma consulta maior sua influência. Além disso, 

consultas realizadas a partir de certo período de tempo não influenciam o 

empréstimo.  

 

7.4 PARAMETRIZAÇÃO DE AMOSTRAGEM 

 

Os indicadores possuem parâmetros que podem ser customizados mediante 

o preenchimento de formulários web. Assim, o especialista pode selecionar amostras 

de interesse para análise. Por exemplo, é possível simular o comportamento dos 

rankings apenas em um intervalo de tempo pré-determinado, dimensionar o tamanho 

da amostra, ou até que posição do ranking estudar. Utilizando diferentes 

parametrizações um especialista em estatística pode comparar diversas análises de 

um mesmo indicador, variando apenas os parâmetros de amostragem. 
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A Figura 7.10 mostra o diagrama relacional com as tabelas responsáveis por 

persistir a parametrização dos indicadores.   

 

 

Figura 7.10 - Esquema do sistema de parametrização 

 

A tabela indicador, apresentada na Figura 7.11, presente no esquema 

argosearch, contém os dados pertinentes a todo indicador: identificador 

(indicador_id), nome e o nome do arquivo do código fonte (nm_diretorio) responsável 

pelo indicador.  

 

Figura 7.11 - Tabela Indicador 

 

A tabela parametro, apresentada da Figura 7.12, define os parâmetros que os 

indicadores podem ter, isto é, a descrição do parâmetro (nm_parametro), o tipo 

usado para a validação e formatação do campo no formulário e o identificador 

(parametro_id). O identificador é usado na tabela parametrizacao_parametro (Figura 

7.13) como chave estrangeira no objetivo de saber quais parâmetros fazem parte de 
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quais parametrizações. Esta tabela também armazena os valores dos parâmetros de 

todos os indicadores. 

 

Figura 7.12 - Tabela parametro 

 

 

Figura 7.13 - Tabela parametrizacao_parametro 

 

A tabela parametrizacao (Figura 7.14) armazena o nome, a amostra de dados 

selecionados para composição do gráfico e o indicador de cada parametrização.  

 

 

Figura 7.14 - Tabela parametrizacao 
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8 PROTÓTIPO 

 

Nesta seção do trabalho iremos apresentar as funcionalidades desenvolvidas 

para protótipo do ARGOfeedback. Na tela principal do sistema é possível visualizar e 

selecionar as configurações (Figura 8.1). 

 

Figura 8.1 - Tela principal ARGOfeedback 

No menu “Configurações” podemos adicionar novas configurações e alterar, 

visualizar e selecionar configurações já existentes. A Figura 8.2 mostra a tela de 

adição de novas configurações. Nessa tela, o especialista determina o nome da 

configuração, os pesos dos critérios de relevância e os valores dos limiares de 

similaridade (metadados título e nome de autor) que deseja simular. 

Figura 8.2 - Tela de Adição de novas configurações 
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Toda nova configuração criada deve ser processada.  O processamento faz 

com que, por meio dos novos valores atribuídos para os pesos dos critérios de 

relevância, novos rankings sejam gerados para as consultas armazenadas no 

coletor. Os rankings são determinados a partir de um novo cálculo das relevâncias 

totais para as obras pertencentes à resposta de cada consulta. No momento em que 

uma nova configuração é adicionada, ela permanece com o status “em 

processamento”, permanecendo desabilitada para a seleção. No ARGOfeedback o 

estado “em processamento” é representado pelo ícone de uma ampulheta (Figura 

8.3). Quando a configuração é devidamente processada, torna-se automaticamente 

apta para seleção. 

 

Figura 8.3 - Configuração em processamento 

No menu “Indicadores” (Figura 8.4) o especialista pode selecionar qual 

indicador deseja visualizar. 

 

Figura 8.4 - Menu Indicadores 

 

Clicando em um indicador presente na listagem de indicadores, as 

parametrizações desse indicador são apresentadas (Figura 8.5). 
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Figura 8.5 - Listagem de Parametrizações 

 

É possível também adicionar novas parametrizações. As parametrizações são 

customizadas para cada indicador. No caso do Indicador “Cliques” temos os 

parâmetros expressos na Figura 8.6. 

 

Figura 8.6 - Tela de adição de novas parametrizações 

 

O ARGOfeedback fornece múltiplas formas de visualização de um indicador. 

O especialista pode escolher a visualização mais adequada para sua análise através 

da interface apresentada na Figura 8.7. 
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A Figura 8.8 apresenta a parametrização e as configurações selecionadas 

além dos gráficos que compõem o indicador. Os valores apresentados no gráfico 

também são persistidos na base dados. Essa persistência permite que os dados 

sejam utilizados em futuras análises. Por exemplo, na construção de novos 

indicadores derivados dos existentes ou servir de entrada para sistemas inteligentes, 

de recuperação de informação, de gerenciamento de informações, BI e etc. 

 

Figura 8.8 - Resultado do Indicador Cliques 

Figura 8.7 - Tipos de gráfico 
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A Tabela 8.1 demonstra o tamanho (em megabytes e gigabytes) das bases de 

dados trabalhadas na arquitetura do ARGOsearch e no ARGOfeedback. Além disso, 

apresenta o número de linhas do código fonte do protótipo e de seu tamanho em 

disco. 

 

Tabela 8.1 - Tamanho das bases de dados e do protótipo da arquitetura e do ARGOfeedback 

ARGOsearch 

ARGO 2 GB 

Arquitetura ARGOsearch 10 MB 

ARGOfeedback 160 MB 

Protótipo ~ 70 scripts 

~ 4000 linhas 

15 tabelas 

50 MB (disco) 

Requisitos Mínimos PHP+PostgreSQL+Apache 
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9 CONCLUSÃO E TRABALHOS FUTUROS 

  

Este trabalho apresenta a especificação e a construção de um sistema de 

apoio a decisão denominado ARGOfeedback, que auxilia o especialista na tarefa de 

determinar os melhores pesos para os critérios de relevância e os melhores limiares 

de similaridade da arquitetura de recuperação de informação do ARGOsearch.  O 

apoio à decisão ocorre mediante a visualização gráfica dos indicadores de 

relevância. Além disso, o sistema desenvolvido possibilita a adição de novas 

parametrizações para os indicadores e de novas configurações para os critérios de 

relevância e para os limiares de similaridade, que servem de subsídio para a 

simulação dos rankings das obras consultadas no ARGO. 

Como produção científica relevante diretamente relacionada a esta 

monografia destacam-se um resumo publicado na Mostra de Produção Universitária 

da FURG – MPU e um artigo submetido à XXX International Conference of the 

Chilean Computer Science Society. 

Como trabalho futuro destacam-se as seguintes tarefas: 

 Estudar assuntos que tratem do dimensionamento amostral e margem de 

confiança, visando estabelecer parametrizações que representem de forma 

mais fiel a população de dados coletada (consultas, cliques, empréstimos, 

etc.). 

 Adicionar outras heurísticas que indiquem interesse do usuário nas obras, 

como, por exemplo, o tempo que o usuário ficou na página logo após um 

clique e formas de incentivo ao login (identificação).  Essas heurísticas ainda 

não foram implementadas devido à impossibilidade de alteração do código 

fonte do ARGO. 

 Construir novos indicadores, auxiliando assim, a tomada de decisão do 

especialista na atribuição dos pesos dos critérios de relevância e dos 

melhores limiares de similaridade. 

 Desenvolver novos critérios de relevância. 

 Medir o desempenho da arquitetura de recuperação de informação do 

ARGOsearch comparando os rankings gerados com o modelo de 
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recuperação de informação vetorial usado por grande parte dos motores de 

busca. 

 Desenvolver e implantar os outros módulos do projeto ARGOsearch a fim de 

que sua integração com o ARGO seja completa, incluindo um sistema 

adaptativo que ajuste automaticamente os pesos dos critérios de relevância e 

dos valores dos limiares de similaridade por meio de mecanismos de 

aprendizagem de máquina. 



64 
 

10 REFERÊNCIAS 

BARBOSA, G. R. Sistemas de Apoio a Decisão sob o enfoque de Profissionais de 

Tecnologia da Informação e Decisores. Dissertação de Mestrado, PPGEP, UFPE, 

Recife, 2003.  

BELLOQUIM, A. “Porque o software não faz o que eu pedi?” Revista Developers, 

n.35, ano 3, 1999: 54. 

BRÉZILLON, P. “Context in problem solving: A survey.” The Knowledge Engineering 

Review. 1999: 1-34. 

ITALIANO, Isabel Cristina. “O Uso de Visões Materializadas em Data Warehouses.” 

2000. 

JOACHIMS, T.; GRANKA, L.; PAN, B.; HEMBROOKE, H. e GAY, G. (2005), 

Accurately interpreting clickthrough data as implicit feedback, in 'Proceedings of the 

28th Annual International Conference on Research and Development in Information 

Retrieval' , ACM, New York, NY, USA , pp. 154--161 . 

KIMBALL, R. The data warehouse toolkit. John Wiley & Sons, 1996. 

KIMBALL, Ralph, e MARGY, Ross. The Data Warehouse Toolkit: The Complete 

Guide to Dimensional Modeling (Second Edition). New York: John Wiley & Sons, 

2002. 

LAUDON, Kenneth, e LAUDON, Jane. Sistemas de Informação Gerenciais 

Tradutora: Luciana do Amaral Teixeira. 9. ed. São Paulo: Pearson Prentice Hall, 

2010. 

MORSE, D. R., ARMSTRONG, S., Dey, A. K. The What, Who, Where, When and 

How of Context-Awareness. 2000. Disponível em: 

<http://www.cs.cmu.edu/~anind/context.html>. Acesso em: 13 de outubro de 2011. 

PEREIRA, Igor Ávila. Uma Arquitetura para Pesquisa Por Relevância Baseada em 

Critérios para o ARGOsearch. Monografia de Graduação em Tecnologia em Análise 

e Desenvolvimento de Sistemas, FURG, Rio Grande, 2011. 

POTTER, R., RAINER,K. E TURBAN, E. Administração de Tecnologia da 

Informação - Teoria e Prática. Rio de Janeiro: Campus, 2005. 

QUASS, D, GRUPTA A., MUNICK, I.S., e WIDOM J. Making views self-maintainable 

for data warehousing. 1997. 

QUASS, D. Materialized views in data warehouses. Tese de doutoramento do 

Departamento de Ciência da Computação da Stanford University. Stanford, 1997. 



65 
 

SOWEK, Carlos Alberto. O Que é Data Warehouse. Disponível em: 

<http://www.batebyte.pr.gov.br/modules/conteudo/conteudo.php?conteudo=250>. 

Acesso em 13 de outubro de 2011. 

SPRAGUE, Jr., e H. WATSON. Decision Support Systems: putting theory into 

practice. USA: Prentice-Hall, 1989. 

YANG J., KARLAPALEM K., e LI, Q.. “A framework for designing materialized views 

in data warehousing environment”. Technical Report HKUST-cs96-35, 1996. IEEE 

Int’l conference on Distributed Computing Systems (ICDCS ‘97), Maryland, U.S.A., 

May 1997. 


