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1440 -> Informação é valor...

Meggs, Philip B. A History of Graphic Design. John Wiley & Sons, Inc. 1998. , http://en.wikipedia.org/wiki/File:Printer_in_1568-ce.png

1568 - At the left in the 
foreground, a "puller" 
removes a printed sheet from 
the press. The "beater" to his 
right is inking the forme. In 
the background, compositors 
are setting type.



Fronteiras em 1440?

http://en.wikipedia.org/wiki/File:Printing_towns_incunabula.svg



... 2012 -> Informação na Web

http://internet-map.net/



Big Data and Information Retrieval

5

Mining user data
(query expansion and categorization, 

recommendation algorithms)

Visual image analysis
(Tag propagation + face analysis)

Text analysis 
(Adaptive classification + opinion mining)

Demo applications
(online-media-forum, video-lucky search, 

interactive recommend., auto news-illustration)

Large-scale high-dimensional 
indexing

(Over-complete data representations)



Fronteiras em 2012?

http://internet-map.net/



Projecto QSearch

• Pesquisa de informação textual

• Suporte de várias línguas

• Diferentes técnicas de pesquisa

• Técnicas que se adaptam à utilização

• Indexação incremental ou por batch

...

• Integração com GENIO



Quais são os verdadeiros obstáculos?

• Língua
– Diferentes línguas exigem um suporte diverso

• Cultura
– Modo de negociar: no pub, ao almoço, ser directo...

• Tecnológicos
– Identificar capacidades e necessidades tecnológicas



Objectivos a 5 anos?

• Soluções específicas para clientes
– Internacionalização difícil devido a forte fragmentação

• Soluções genéricas para todos
– Internacionalização mais fácil devido ao suporte central

MySQL
Acquia (Druppal)
Cloudera (Hadoop)

10gen  (MongoDB)
Gluster (Hadoop)
LucidWorks (Lucene)



Bagagem virtual

• O nosso produto não é físico, é intangível, virtual

• A Web destruiu fronteiras

• Tecnologia é barata
– Muitas vezes gratuita, destruindo valor, favorecendo o cliente final

• Oferta de versões pequenas das suas tecnologias
– Foco em serviços, know-how

• Melhor publicidade é aquela feita por terceiros



Take-home message

• Travel light
– Rápida adaptação

– Demasiado legacy é prejudicial

• Comunicação eficaz  e eficiente
– Rápida adaptação

– Ter um forte apoio tecnológico da “casa-mãe”

• Apostar numa reputação na Web
– Todos têm uma imagem/presença na Web, poucos têm reputação

– Disseminar a melhor tecnologia
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João Magalhães
jm.magalhaes@fct.unl.pt 

Universidade Nova de Lisboa


