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Resumo - Com o avanço da tecnologia e da quantidade de 
informações digitalizadas, a dificuldade de gerenciamento destes 
conteúdos é maior para os administradores de portais 
corporativos. Neste contexto, este artigo apresenta o estudo e a 
implementação de uma ferramenta que auxilia os administradores 
de conteúdo dos portais corporativos na construção e manutenção 
dos mesmos. A ferramenta emprega técnicas de inteligência 
artificial, especificamente os Sistemas Adaptativos, permitindo a 
escolha de técnicas de adaptação para o portal, de acordo com os 
perfis dos usuários.  

 
Palavras-Chave - Sistemas Hipermídia Adaptativos, Portais 

Corporativos 
 
Abstract - With the advance of technology and the quantity of 

digital information, the difficulty in managing tho se contents is 
higher to managers of corporate portals. In this context, this 
paper presents the study and implementation of a tool that helps 
content managers of corporate portals in their construction and 
maintenance. The tool employs artificial intelligence techniques to 
adapt the portal, according to the users profiles. 

 
Index Terms - Adaptive Hypermedia Systems, Corporate 

Portals 

I. INTRODUÇÃO 

tualmente, existe um grande número de recursos 
disponíveis na Internet para a divulgação de informações 

tais como e-mail, fóruns, blogs, entre outros. Entretanto, deste 
grande espaço, os receptores destas informações necessitam 
primeiramente filtrar as informações desejadas. As empresas, 
em especial, utilizam um canal interno para armazenamento de 
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suas informações disponibilizado em web sites, conhecido 
como Intranet, o que reduz o escopo de busca das 
informações.  
 Os objetivos traçados no desenvolvimento deste trabalho 
buscaram a facilidade gerada para as pessoas que administram 
conteúdo para os portais corporativos.  Com esta ferramenta, 
os administradores de conteúdo poderão classificar seus 
usuários através da aplicação de técnicas de Inteligência 
Artificial para filtrar e, principalmente melhorar o conteúdo 
exibido para seus clientes e usuários. Para que os conteúdos 
possam ser apresentados de forma diferenciada para os 
usuários dos portais, empregaram-se técnicas de adaptação. As 
seguintes técnicas adaptativas foram implementadas: 
ocultação, orientação direta e classificação adaptativa.  
 O artigo está dividido em sete seções, a partir da 
Introdução. A seção II apresenta um referencial teórico sobre 
os conteúdos pertinentes a este artigo. Na seção referente ao 
estado da arte, apresenta-se um quadro comparativo, 
mostrando as principais características e diferenças de 
ferramentas estudadas. A ferramenta desenvolvida é 
apresentada na seção IV. A maneira como foi validada a 
ferramenta é apresentada na seção V. As considerações finais e 
bibliografia complementam este artigo, nas seções VI e VII 
respectivamente. 

 
II.  REFERENCIAL TEÓRICO 

 
Esta seção apresenta um referencial teórico sobre as áreas 

envolvidas na construção da ferramenta proposta. São 
apresentados conceitos de Inteligência artificial, 
principalmente técnicas para construção de Sistemas 
Adaptativos e, também, informações sobre Portais 
Corporativos. 

A 
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Inteligência Artificial 
 

Segundo [1] a palavra Inteligência vem do Latim de inter 
(entre) e legere (escolher), significando a habilidade de 
realizar efetivamente alguma tarefa. A palavra artificial vem 
também do latim artificiale significando o que não é natural.   

A inteligência artificial (IA) é uma área da computação que 
visa estudar formas e técnicas para que computadores simulem 
a capacidade de raciocinar, tal qual um ser humano para 
resolução de problemas. 

A IA utiliza-se de diversas técnicas para a construção de 
sistemas inteligentes, tais como Sistemas Especialistas, Redes 
Neurais, Mineração de Dados, Sistemas de Recomendação, 
Algoritmos Genéticos, Sistemas Hipermídia Adaptativos, etc. 
Neste artigo serão aprofundadas as técnicas para construção de 
Sistemas Hipermídia Adaptativos. 

 
Sistemas Hipermídia Adaptativos 

 
A Hipermídia Adaptativa (HA) utiliza técnicas para poder 

apresentar os conteúdos de forma mais adequada para os 
usuários, de acordo com o seu perfil podendo, assim, mostrar 
as informações de forma diferenciada para diferentes tipos de 
usuários. Estas informações podem ser oriundas de diversas 
fontes, tais como Banco de dados, internet, etc. As técnicas de 
HA podem gerar a exibição das informações de diversas 
formas como: texto, áudio, vídeo, etc.  O processo de 
descobrimento das necessidades do usuário é chamado de 
criação do modelo de usuário [2]. 

Os Sistemas Hipermídia Adaptativos (SHA) constroem um 
modelo dos objetivos, preferências e conhecimento dos 
indivíduos (alunos e/ou usuários) e utilizam estas informações 
e também informações relacionadas à interação com o sistema 
para adaptar o conteúdo de acordo com o usuário [3]-[4]-[5]-
[6]. 

Conhecendo os objetivos e o conhecimento do usuário, 
SHA podem apoiar o usuário na navegação, limitando seu 
espaço navegacional, sugerindo os links mais relevantes e 
fornecendo comentários adaptativos para os links visíveis. Um 
SHA deve satisfazer os seguintes critérios: ser um sistema 
hipermídia, possuir um modelo de usuário e adaptar-se de 
acordo com este modelo.  

Para realizar a adaptação utilizam-se técnicas e métodos 
adaptativos. As técnicas adaptativas fazem parte do nível de 
implementação de um SHA. Cada técnica pode ser 
caracterizada por um tipo específico de representação do 
conhecimento ou por um algoritmo de adaptação específico. 
Os métodos adaptativos são definidos como generalizações de 
técnicas adaptativas existentes. Cada método é baseado em 
uma idéia de adaptação clara, que pode ser representada no 
nível conceitual. Por exemplo, inserir a comparação do 
conceito atual com outro conceito, se este outro conceito já é 
conhecido pelo usuário ou esconder os links dos conceitos que 
ainda não estão prontos para serem aprendidos [3]-[6]. 

O conjunto de métodos e técnicas forma o ferramental da 
hipermídia adaptativa e pode ser utilizado como fonte de 
idéias para desenvolvedores de SHA. Para [3]-[4] os métodos 
e técnicas de hipermídia adaptativa podem ser classificados 
através da resposta às perguntas abaixo: 

- Onde? áreas de aplicação da hipermídia 
adaptativa; 

- Por quê? Objetivos ou ganhos da adaptação; 
- Para quê? Características dos usuários; 
- O quê? Tecnologias para adaptação; 
- Como? Métodos (nível conceitual); 
- Como? Técnicas (nível de implementação). 

Os SHA podem ser úteis em diversas áreas, tais como 
sistemas hipermídia educacionais, sistemas de informações on-
line, sistemas de ajuda on-line, sistemas hipermídia para 
recuperação de informações e sistemas hipermídia 
institucionais. A área mais popular é a hipermídia na 
Educação. Segundo [7] a adaptação pode solucionar os 
seguintes problemas: quebra de fluxo conceitual; 
desorientação; sobrecarga cognitiva e quebra de fluxo 
narrativo. A solução destes problemas pode auxiliar no 
processo de ensino e aprendizagem, na utilização de SHA 
voltados à Educação. A característica mais importante num 
SHA educacional é o nível de conhecimento do aluno com 
relação ao conteúdo que está sendo abordado. 

Através da interação do usuário com o sistema, alguns 
aspectos devem ser levados em conta para fornecer a 
adaptação. A maioria dos sistemas utiliza os objetivos, 
conhecimento, background, experiência na utilização de SH e 
preferências do usuário [3]-[6]: 

 
- Conhecimento: é considerada a característica mais 

importante do usuário para os SHA, varia de usuário para 
usuário (individual); 

- Objetivos: pode ser o objetivo do trabalho que o usuário 
está desenvolvendo, um objetivo de procura ou o 
objetivo do aprendizado, dependendo do sistema que o 
usuário está utilizando. O objetivo é a resposta para a 
questão: Por quê o usuário está utilizando o SHA e o que 
ele está fazendo realmente para conseguir o que quer;  

- Background (experiência): todas as informações prévias 
do usuário relacionadas com o conteúdo apresentado no 
SH. Profissão, experiência de trabalho em áreas 
relacionadas, bem como um ponto de vista e perspectivas 
do próprio usuário. Este background indica o quanto a 
estrutura do hipertexto é familiar e fácil de navegar por 
parte do usuário (não tem a ver com o conhecimento); 

- Preferências: as preferências não podem ser deduzidas 
pelo sistema, ou seja, o sistema deve permitir ao usuário 
a definição de configurações, tais como tipos de fonte, 
cores, disposição de menus, entre outras características. 

 
Além do conhecimento dos aspectos que devem ser levados 

em conta na adaptação, também é necessário saber o que pode 
ser adaptado, ou seja, quais as características do sistema que 
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podem ser adaptadas para diferentes usuários? O que pode ser 
adaptado é o conteúdo de páginas regulares (adaptação em 
nível de conteúdo) e os links de páginas regulares e páginas de 
índice (adaptação em nível de links). A adaptação em nível de 
conteúdo é realizada através de técnicas de apresentação 
adaptativa, enquanto que a adaptação em nível de links é 
realizada através de técnicas de suporte adaptativo à 
navegação. Segundo [3]-[8], as tecnologias de adaptação 
aplicadas na hipermídia adaptativa podem ser subdivididas 
em: 

- apresentação adaptativa: apresentação adaptativa de 
textos e apresentação adaptativa de itens multimídia; 

- navegação adaptativa: orientação direta, classificação, 
ocultação, anotação e adaptação de mapas de navegação. 
Estas classes serão apresentadas nas próximas seções.  

Apresentação Adaptativa 
 

Muitas vezes, antes de ler um documento, é necessário fazer 
uma rápida leitura para verificar se este se adapta ao 
conhecimento ou às necessidades do usuário, por exemplo. 
Com base nisso, principalmente, a apresentação adaptativa 
buscará através do modelo de usuário, a melhor forma de 
apresentar o conteúdo desejado. 
 Os métodos de apresentação adaptativa são [2]: 

• Explicação Adicional: um dos métodos mais 
utilizados é incluir uma explicação adicional caso o 
usuário necessite de mais informações sobre o 
assunto em questão; 

• Explicação Requerida: Requer uma ordem de 
apresentação de conteúdo, induzindo o usuário a 
seguir a ordem correta através de dependências; 

• Explicação Comparativa: Exibe informações de 
conteúdos citados anteriormente para ressaltar as 
diferenças e/ou traça comparativos entre as 
informações apresentadas, para facilitar o 
entendimento do conteúdo; 

• Explicação Variante: Exibe conteúdos diferentes 
para modelos de usuários diferentes, sendo necessário 
armazenarem diferentes formas de apresentação de 
um mesmo conteúdo. 
 

 Navegação Adaptativa 
 

A navegação adaptativa influencia diretamente nos links que 
o usuário de determinado modelo de usuário irá clicar. Em um 
link com referência ao “Próximo” tópico, por exemplo, para 
um perfil de iniciante este link pode estar direcionando para o 
capítulo 2 e, para um usuário com perfil avançado, estará 
direcionando para o capítulo 5, por exemplo; ou até mesmo, 
este link pode estar oculto. Os métodos para Navegação 
Adaptativa são [9]: 

• Condução Global: Encaminhar o usuário mais rápido 
possível a sua informação, mesmo que para isso 
possa haver alguns erros. Oferecer links aos usuários, 
como sugestão é uma boa prática; 

• Condução Local: similar à Condução Global, mas 
detém-se apenas ao contexto atual visualizado pelo 
usuário; Classificar os links de acordo com a 
preferência do usuário é um exemplo de Condução 
Local; 

• Suporte à Orientação Local e Suporte à Orientação 
Global: Auxiliar o usuário a entender a estrutura de 
navegação do sistema. Um mapa do portal mostra ao 
usuário como o site está dividido. 

 
As técnicas mais utilizadas para navegação adaptativa são 

[9]: 
• Orientação Direta: é a técnica mais simples de 

navegação adaptativa. Esta poderá decidir de 
qualquer ponto de navegação para onde o usuário irá 
se deslocar de acordo com seu modelo de usuário. O 
usuário necessita seguir sua opção sem contestar; 
Sugerir o melhor link para o usuário é uma 
implementação de Orientação Direta;  

• Classificação Adaptativa: Classifica os links de um 
nodo de acordo com o modelo de usuário. Utilizada 
para reduzir o tempo de buscas de informações sendo, 
assim, útil para aplicações on-line. Ordenar o menu 
de acordo com o modelo de usuário é fazer uma 
Classificação adaptativa; 

• Ocultação adaptativa: Seleciona as informações para 
o usuário. Oculta conteúdos que não serão 
necessários, reduzindo sua área de navegação. Um 
exemplo desta aplicação é no site de uma 
universidade, onde o usuário efetua login e consegue 
visualizar somente as informações de seu curso; 

• Anotação adaptativa: Apresenta informações 
adicionais nos links, a fim de orientar o usuário. 
Colocar ícones ou textos adicionais para um 
determinado link, em um site, é um dos exemplos 
desta técnica; 

• Mapas Adaptativos: Exibir mapas de acordo com o 
modelo de usuário.  

 
 Classificação de Links 
 

Os links são referenciados como uma área que o usuário 
clicará e seguirá sua navegação. Os links estão divididos em 
quatro classes diferentes [3]: 

• Links locais, não-contextuais: links independentes de 
conteúdo, como botões, listas, facilmente manipulados; 

• Links contextuais ou “hipertexto verdadeiro”: links 
referentes ao conteúdo. Podem ser anotados, mas não 
podem ser classificados nem ocultos; 

• Links para índices e tabelas de conteúdos: Os nodos 
com índice ou tabelas de conteúdo muitas vezes podem 
ser considerados nodos que só contêm links. Estes são 
considerados não-contextuais exceto quando são 
gerados como imagem; 
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• Links para mapas locais e globais: Representação 
gráfica do local onde o usuário está navegando, 
disponibilizando acesso direto aos nodos. 

 
A ferramenta apresentada neste artigo permite ao 

administrador de um portal utilizar as técnicas de adaptação 
para disponibilizar os conteúdos adaptados ao perfil do 
usuário. Estas técnicas foram escolhidas por serem técnicas 
que influenciam diretamente na exibição dos conteúdos para o 
usuário. 

 
Portais Corporativos 
 

Uma corporação possui um elevado número de informações 
disponíveis para seus funcionários (público interno) e clientes 
(público externo). Este grande volume de informações causa 
uma dificuldade de gerenciamento das mesmas, surgindo, 
assim, a necessidade de uma ferramenta que gerencie as 
informações da corporação [10]. 

Os portais corporativos nasceram de máquinas que faziam 
buscas de informações na internet. Para facilitar o acesso dos 
usuários que não conheciam o conceito de internet e buscas de 
informações, estas máquinas passaram a disponibilizar filtros 
pré-configurados de acordo com o tipo de resultado, 
exemplos: culinária, carros, etc. [10]. 

“Os portais corporativos são instrumentos essenciais 
ao esforço, cada vez mais importante, em se 
compartilhar informação e conhecimento no seio 
das organizações” [11]. 

Segundo [11], personalização, segurança, direitos de acesso, 
ferramenta de gerenciamento de fluxo de trabalho (Workflow) 
devem ser características de um portal corporativo: 

• Personalização: Fornecer ao usuário uma 
ferramenta que se adapte às necessidades, para 
que ele consiga acessar rapidamente as 
informações necessárias; 

• Segurança: Manter uma infra-estrutura que não 
permita que as informações sejam divulgadas 
ou acessadas por pessoas mal intencionadas, 
assim evitando danos maiores ao portal 
corporativo; 

• Direitos de acesso: Os usuários devem ter acesso 
às informações necessárias para o seu trabalho 
durante o dia-dia;  

• Gerenciamento de Fluxo de Trabalho: O portal 
corporativo deve ser uma ferramenta para 
centralizar todas as aplicações, agregando as 
diversas ferramentas que um usuário necessita 
para realizar todas suas atividades. 

 
III.  ESTADO DA ARTE 

 
As seguintes ferramentas são comparadas nesta seção: SAP 

EP (Enterprise Portals), Joomla e PHP Nuke. No final, traça-

se um comparativo entre estas ferramentas e a desenvolvida 
nesse trabalho. 

 
SAP Enterprise Portals 
 

O SAP Enterprise Portals, EP como é chamado 
comercialmente, é uma das ferramentas oferecidas pela 
plataforma de tecnologia SAP Netweaver. Ele está disponível 
em 3 versões, 2004, 2004s e CE (Component Environment). 
Devido a algumas restrições com algumas versões do seu ERP 
R/3 a SAP necessita manter as três versões ativas. 

O Enterprise Portals auxilia a integração rápida e 
ferramentas da SAP, sistemas de terceiros e os sistemas 
legados. Facilita também a integração com banco de dados, 
documentos não estruturados, conteúdos web [12]. 
Joomla 

A ferramenta Joomla nasceu em 2005 através do Mambo. É 
uma ferramenta de gerenciamento de conteúdos, voltada para 
portais, open source, gratuita e é distribuída através do site 
www.joomla.org, tendo como principais vantagens a facilidade 
no gerenciamento dos conteúdos publicados e os módulos que 
podem ser criados e incorporados [13].  
 
PHP-Nuke 
 

O PHP Nuke é um CMS (Content Management System) 
desenvolvido utilizando-se a linguagem de programação PHP.  
Teve sua primeira versão desenvolvida em Perl em meados 
dos anos 90 por Francisco Burzi que o batizou de Nuke e o 
utilizou no site Linux-Preview [14]. 

Atualmente o PHP-Nuke encontra-se na versão 8.1, 
podendo ser utilizadas as bases de dados MySQL, mSQL, 
PostgreSQL, ODBC (Open DataBase Connectivity), 
ODBC_Adabas, Sybase ou Interbase. Disponível para 
download gratuito no seu site, estando sob licença de 
GNU/GPL, pode ser adquirido comercialmente também, para 
que os usuários possam ter o direito de remover o rodapé de 
copyright [14]. 

 
O Quadro 1 apresenta um comparativo das características 

das ferramentas estudadas e da solução implementada 
(Adaptive Portals). 

 
Quadro 1: Comparativo entre os Sistemas 
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Através deste comparativo e dos estudos realizados, foram 

definidos os requisitos do sistema implementado.  
 

IV. FERRAMENTA DESENVOLVIDA 
 

Esta seção apresenta a solução desenvolvida. O nome 
escolhido para esta ferramenta é AP - Adaptive Portals.  A 
modelagem deste sistema deu-se através de diagramas da 
UML.  

A descrição do banco de dados foi realizada através da 
aplicação de técnicas de modelagem de banco de dados 
relacional, onde serão armazenados os conteúdos a serem 
exibidos no portal, as informações sobre os usuários e seus 
perfis. 

Esta ferramenta gera um portal para os seus usuários, sendo 
dividida em duas partes: Visualização e Administração. No 
módulo de administração, o administrador de conteúdos e 
usuários, gerencia as informações do portal e disponibilizará 
aos seus respectivos usuários, utilizando-se as técnicas 
adaptativas de ocultação, orientação direta e classificação 
adaptativa. Para criação dos conteúdos foi disponibilizado um 
editor de texto que gera o conteúdo em HTML (Hypertext 
Markup Language) que será armazenado na base de dados do 
portal. 

O Módulo de visualização é o produto do trabalho gerado 
pela administração, ou seja, o usuário vai visualizar 
exatamente o que lhe for associado.  

Esta ferramenta tem como intuito ser utilizada como 
intranet, visto que, o usuário precisa efetuar o login no portal 
para que as características do seu perfil sejam transportadas 
para dentro do portal 
 
Adaptive Portals 

 
O Adaptive Portals foi desenvolvido com intuito de facilitar 

o trabalho de administrar portais corporativos e utilizar de 
técnicas de adaptação para a melhor exibição de conteúdos 
para os usuários finais. Esta ferramenta oferece uma interface 
de administração e criação de conteúdos muito amigável para 
que o administrador execute sua tarefa rapidamente, tendo sido 
desenvolvida com a linguagem de programação Java, 
utilizando-se da plataforma J2EE. 

Por ser um sistema voltado à web, faz-se necessário um 
servidor para que o mesmo esteja disponível. O servidor 
utilizado neste trabalho é o Apache Tomcat, na versão 5. Para 
armazenamento dos dados, tanto de configurações quanto os 
conteúdos, utilizou-se o sistema de gerenciamento de banco de 
dados MySQL.  

O desenvolvimento das páginas a serem exibidas aos 
usuários deve ser formatado através dos recursos da linguagem 
HTML e, para torná-las dinâmicas, empregou-se o JSP (Java 
Server Pages). O Rich Text Editor foi utilizado para criação de 
conteúdo dentro do portal. 

Foram utilizados dois frameworks para a criação desta 
aplicação: um para realização do mapeamento entre as classes 

Java com a base de dados e outro para gerenciamento de 
fluxos de requisições web. Estes frameworks são o Hibernate e 
o Apache Struts. 
 
Administração 

 
A seção de administração foi criada pensando-se em 

fornecer uma interface intuitiva e simples para administradores 
de portais poderem facilmente gerenciar os conteúdos a serem 
exibidos aos usuários. A figura 1 apresenta a tela de 
administração do Adaptive Portals. Para uma melhor 
compreensão, configurou-se um portal para a empresa DRF 
Informática. 

 

 
Fig. 1. Tela de administração do Adaptive Portals 

 
A tela de administração do portal é dividida em três grandes 

seções nomeadas: Administração de Usuários/Perfis, 
administração de conteúdos e administração do Portal. 

Através do gerenciamento de usuários o administrador do 
portal pode criar, consultar, editar e excluir usuários. Estas 
mesmas operações podem ser realizadas com os perfis de 
usuários. O administrador pode ainda associar usuários a um 
perfil e verificar seu perfil de acesso. 

Na administração de conteúdos é possível realizar as 
operações de criação, consulta, edição e exclusão de Seções e 
Conteúdos. Os conteúdos são associados a uma seção através 
desta parte da tela. 

Um conteúdo dentro do AP é divido em três partes: O 
conteúdo propriamente dito, um resumo e um título. Através 

Característica Joomla PHP-
Nuke 

SAP EP Adaptive 
Portals 

Interface para Muitos 
Bancos de Dados 

 X X  

Interface de 
Administração 

X X X X 

Configuração do 
Layout, pelo usuário. 

  X X 

Aplicação de diferentes 
técnicas de Adaptação  

   X 

Seções X X X X 
Enquetes X X X  
FAQ X X X  
Cadastro de Usuários X X X X 
Cadastro de Grupos de 
Usuários 

X X X X 

Personalização X X X X 
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da ferramenta Cross Browser Rich Text Editor o usuário pode 
formatar o corpo e o resumo do conteúdo. Estas informações, 
primeiramente foram modeladas para serem armazenadas em 
uma tabela de banco de dados. Entretanto, dado o tamanho do 
código HTML gerado, esta persistência não foi possível tendo-
se em vista as limitações do banco de dados ao armazenar 
mais de 255 caracteres. Para solucionar este problema, o 
código gerado através do Cross Browser Rich Text Editor é 
armazenado em arquivos de texto, que ficam guardados dentro 
de uma pasta do servidor onde estará hospedado o Adaptive 
Portals. O título do conteúdo é armazenado no banco de 
dados. A figura 2 apresenta a tela de criação de conteúdos no 
AP. 

 

 
Fig. 2. Criação de conteúdos no Adaptive Portals 

 
O gerenciamento de seções é a parte da administração do 

portal que tem como função associar conteúdos a seções. Cada 
conteúdo criado pode estar associado a várias seções. Os 
conteúdos estão disponíveis no primeiro combobox e as seções 
no segundo. Selecionando-se o conteúdo e a seção, basta clicar 
no botão associar, para criar o vínculo. Clicando no botão azul 
(informações), é possível verificar quais conteúdos estão 
associados às seções. O vínculo entre conteúdo e seção pode 
ser removido, clicando no ícone da lixeira na tabela de 
visualização de associações. A figura 3 apresenta a tela de 
gerenciamento de seções. 

 

 
Fig. 3. Gerenciamento de seções no Adaptive Portals 

 

Na administração do Portal são permitidas duas operações: 
criar relacionamento entre perfil, seção e técnica de adaptação. 
A segunda operação permitida é a personalização do portal. 

O grande diferencial da ferramenta Adaptive Portals é a 
possibilidade de associar uma técnica adaptativa a uma seção, 
de acordo com o perfil do usuário. Uma tela simples foi 
desenvolvida onde é selecionado o perfil, a seção e a técnica 
adaptativa através de um controle do tipo combobox. A partir 
desta seleção será possível criar este vínculo através do botão 
Associar. Através do botão azul (informações) é possível 
verificar as associações já criadas anteriormente. Para excluir 
estas associações, basta clicar no ícone da lixeira. A figura 4 
exemplifica a tela desta associação. Na versão atual da 
ferramenta foram implementadas as técnicas adaptativas de 
orientação direta, ocultação e classificação adaptativa, que 
serão apresentadas posteriormente. 

 

 
 

Fig. 4. Tela de associação entre Perfil, seção e Técnica Adaptativa 

 
O usuário pode, a qualquer momento, verificar seu perfil de 

acesso, bem como as seções que estão associadas ao seu perfil. 
Clicando no botão verificar perfil, estas informações estarão 
disponíveis. Este botão encontra-se em dois lugares. No 
cabeçalho do portal e na tela de administração do portal. A 
figura 5 representa a tela de verificação de perfil. 

 

 
Fig. 5. Tela de verificação de Perfil 

 
Exibição de Conteúdos 
 

A segunda divisão do Adaptive Portals é a exibição dos 
conteúdos para seus usuários finais. A figura 6 mostra a tela 
inicial do portal para um usuário, já sendo aplicadas técnicas 
adaptativas de acordo com o perfil do mesmo. 
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Fig. 6. Tela inicial do Portal 

 
Pode-se verificar que neste template de portal, o usuário tem 

a tela dividida em 3 partes. Descrevendo-as da esquerda para 
direita, a primeira coluna mostra as noticias do portal. 

A segunda coluna, denominada central, é usada para 
lembretes e atribuições que devem ser destacadas aos usuários. 
Esta seção utiliza a técnica de adaptação de orientação direta 
para deixar mais visível ao usuário às informações que para ele 
são mais relevantes. Na coluna final, disponibilizada para 
outra informações, no caso da figura 6, as novas promoções da 
DRF informática estão ordenadas através da técnica de 
classificação adaptativa, que foi definida ao associar a seção 
para o portal. A técnica de ocultação também foi aplicada, pois 
muitos dos conteúdos do portal não estão sendo 
disponibilizados para este perfil. 

 
V. VALIDAÇÃO  

 
Esta ferramenta foi desenvolvida para dois públicos alvos: 

os administradores de portais corporativos e os usuários deste 
portal. Para tanto, quando foi realizada a validação desta 
ferramenta, foi necessário a criação de dois instrumentos de 
validação, um para cada tipo de usuários da ferramenta.  

Foram escolhidas três pessoas de cada grupo de usuários da 
ferramenta para realizar a validação, totalizando seis usuários. 
Segundo [15], para avaliar questões de usabilidade, o número 
de cinco usuários já é considerado adequado. Com base nas 
respostas aos instrumentos gerados para validação de usuários, 
verificou-se que 100% dos usuários já utilizaram portais 
corporativos. Os usuários consideraram adequada a 
visualização dos lembretes de acordo com o seu perfil. A 
totalidade dos usuários respondeu sim para a pergunta se a 
ordenação pré-definida de conteúdos facilitaria o acesso às 
informações. Dois dos usuários validadores acharam excelente 
a visualização de conteúdos no portal, um considerou-a muito 
boa. Na questão que viabilizava saber se os conteúdos 
adaptados ao seu perfil tornariam o portal corporativo mais 
objetivo, 100% dos validadores consideraram sim. Ao final 
solicitou-se uma nota e críticas/sugestões para o projeto. A 
média encontrada foi 9,3 e como sugestões foram citadas a 
criação de novos templates para exibição de conteúdos e a 
possibilidade de conseguir finalizar os lembretes inseridos 
para os perfis ao terminar a execução.   
 

VI. CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 
Este artigo teve por objetivo apresentar o desenvolvimento 

de uma ferramenta para construção de portais corporativos, 
destacando-se a possibilidade de inserção de técnicas 
adaptativas por parte do administrador do portal, permitindo a 
adaptação do site de acordo com os diferentes perfis de 
usuários. Na elaboração deste projeto, algumas dificuldades 
foram encontradas, tais como encontrar ferramentas que 
utilizassem inteligência artificial para a construção de portais 
corporativos, além de definir qual a ferramenta mais adequada 
para a implementação. A efetivação do relacionamento entre 
as técnicas adaptativas, documentos e usuários foi, 
especificamente, a maior dificuldade, pois seria muito 
complicado aplicar todas as técnicas disponíveis para cada 
documento inserido. Desta forma, as técnicas adaptativas são 
relacionadas a um grupo de usuários e a uma seção do site. 

Após a conclusão deste trabalho, algumas melhorias foram 
sugeridas, tais como a inserção de novas técnicas adaptativas. 
Para apresentação dos conteúdos, foi criado um template, para 
flexibilizar a interface do usuário. Neste contexto, pode-se 
criar uma ferramenta para gerenciamento de templates. Além 
disso, pode-se incluir técnicas de apresentação adaptativa 
utilizando recursos de multimídia, tornando a ferramenta 
acessível a portadores de necessidades especiais. Um estudo 
mercadológico será criado para futura distribuição e 
comercialização da ferramenta. 
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