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1. Contexto 

 

Para atrair usuários a seus domínios, os grandes sites da internet 

tentam criar uma experiência diferenciada. Para conseguir isso, se mostrou 

necessário conhecer os costumes de cada usuário, e assim, direcionar o 

conteúdo mais atrativo, para esse usuário, a partir de suas preferências. 

Isso basicamente define um sistema de recomendação, um sistema onde 

existe uma coleta de informações sobre um agente, seguido de um 

direcionamento do conteúdo voltado à satisfação do mesmo, com base nas 

suas preferências.  

Ranqueamento, reputação, recomendação e redes de confiança se 

tornaram parte essencial desses sistemas, pois um usuário está interessado 

não só no que ele costuma fazer, mas também nas preferências dos 

usuários que estão próximos a ele. Através da rede de amizade de uma 

pessoa, é possível criar um padrão de gosto entre seus amigos e 

determinar quais os possíveis conteúdos que essa pessoa estaria mais 

interessada. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. Objetivo 

Este trabalho de graduação tem como objetivo estudar os possíveis 

meios de realizar recomendações para um usuário a partir de sua rede de 

confiança. Varias técnicas serão analisadas, e pelo menos uma delas, como 

objetivo de estudo, será testada com uma base de dados que esteja 

disponível.   



3. Cronograma 

A tabela abaixo apresenta o cronograma de atividades a serem realizadas 

para a produção desse trabalho. O seu desenvolvimento terá início em 

Novembro de 2013 e será finalizado em Fevereiro de 2014.  

 

 Novembro Dezembro Janeiro  Fevereiro 

Pesquisa e definição  
de escopo 

                

Pesquisa bibliográfica 

                

Escrita da Monografia 

                

Elaboração da 
Apresentação 
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