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Sobre ... 

• Bacharel em Engenharia de Computação 
pela UNIFEV 

• Mestre em Ciência de Computação pela 
UFSCar 

• Coordenadora do curso de Engenharia de 
Computação da Universidade do Sagrado 
Coração – Bauru/SP 



Personalização 

• Na computação, a Personalização é uma 
área de pesquisa que anda junto com a 
Privacidade. Isto porque na maioria das 
vezes, para aplicar a Personalização, é 
necessário coletar dados dos usuários. 
Portanto, caminham juntas, permitindo que 
dados sejam coletados de forma a não 
prejudicar o usuário. 



Personalização 

Automatiza um processo comum do cotidiano das pessoas. 
Exemplo: 

 

 

 

Eu gostaria de ir ao 
cinema. Mas não 

estou certa de qual 
filme assistir. 

Eu tenho uma 
sugestão para você. 

Que tal assistir 
“Death Note”? É um 

filme muito bom. 
Hehehehe! 



Personalização 

Muito aplicada em sistemas de e-commerce: 

- Submarino 

- Amazon 

 

 



Sistemas de Recomendação 

• Sistemas de recomendação concentram-se em encontrar informações 
que podem ser úteis ao usuário. A recomendação é obtida a partir da 
identificação das preferências - perfil do usuário - e da interação com o 
próprio sistema. 



Sistemas de Recomendação 

• Etapas básicas de um Sistema de 
Recomendação 



Sistemas de Recomendação 

• Na TV Digital o processo de recomendar conteúdos 
pode acontecer de duas formas: 

 

– Local: o software é embutido no middleware; todas as 
informações são coletadas, armazenadas e processadas 
no dispositivo receptor de TV; 

– Local e Remoto: o software coleta os dados do 
dispositivo receptor, entretanto, faz o armazenamento e 
processamento em servidores remotos; 



Sistemas de Recomendação 

• Filtragem Baseada em Conteúdo 

No caso da TV 
Digital itens são os 
programas de TV.  
 
O Guia Eletrônico de 
Programação – EPG 
– é utilizado para 
fazer o 
“casamento”.  
 
Os itens visualizados 
são os programas 
assistidos pelo 
usuário. 



Sistemas de Recomendação 

• Filtragem Colaborativa: recomenda-se itens semelhantes às 
preferências de outros usuários que tenham interesses em comum. 
comum - encontra usuários com perfis semelhantes. Exemplo de uma 
livraria: 

 

 

 

 

 

 

 

 



Sistemas de Recomendação 

• Quem é semelhante a quem? 

• Itens não avaliados pelos usuários; 

• O sistema fará a previsão de qual avaliação o usuário Valter dará para o 
livro 3. 



Sistemas de Recomendação 

 

 

 

 

 

 

 

• Ana e Valter compartilham os mesmos gostos; 

• Edson, Rosalina e Paula não compartilham - totalmente - dos mesmos 
gostos que Ana e Valter (isso é visualizado pelas pontuações dadas) 

• Portanto, Ana influenciará na previsão da nota de Valter 

• Cálculos matemáticos – que medem a similaridade - são utilizadas para 
fazer a previsão 

 

 

 

 

 

 

 



Sistemas de Recomendação 

• HÍBRIDOS: 

• Utilizam tanto técnicas de recomendação 
baseada em conteúdo, quanto técnicas de 
recomendação colaborativa 



Trabalhos na Área 

• Recommender TV: Suporte ao esenvolvimento 
de Aplicações de Recomendação para o 
Sistema Brasileiro de TV Digital 
– Foi desenvolvido um novo módulo na 

implementação de referência do middleware 
Ginga, que possibilita suporte ao 
desenvolvimento de sistemas de recomendação 

– Fornece APIs para outros desenvolvedores que 
desejam usar os dados coletados para suas 
aplicações 

 



Trabalhos na Área 

• Personalização para Televisão Digital 
utilizando a estratégia de Sistema de 
Recomendação para ambientes multiusuário 

– O objetivo principal do sistema consiste em 
identificar os padrões de comportamento e 
tendências dos membros de um grupo.  

– Utiliza mineração de dados – algoritmo apriori – 
biblioteca Weka e foi desenvolvido com XLETS 

 



Trabalhos na Área 

• Personalização de Programas de TV no 
contexto da TV Digital Portátil Interativa 

 



Vídeo 

• http://www.youtube.com/watch?v=Vlc-
ugGIseI 



Contato 

• elainececiliagatto@gmail.com 

• Lattes: 
http://lattes.cnpq.br/8559022477811603  

• Blog: http://garotascpbr.com.br/ 

• @CissaGatto 

• Blog: http://garotascpbr.com.br  
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