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RESUMO 

O hipertexto, ou texto não linear, surge como uma possibilidade de estender 
a noção tradicional dos arquivos contendo textos com uma hierarquia linear para 
uma organização mais complexa. Nele a informação é mantida em blocos discretos 
que se interconectam através de ligações, formando uma rede. A criação automática 
de banco de documentos organizados como hipertexto é um problema que vem 
recebendo crescente atenção na literatura especializada. 

Neste trabalho usa-se um sistema de hipertexto para apoiar reuniões formais, 
caracterizadas por circular de convocação e ata, com objetivo de deliberar sobre 
diversos assuntos de um escritório. Para isso, inicialmente apresenta-se um estudo 
sobre os sistemas de hipertexto e suas inúmeras aplicações, alguns sistemas de apoio 
a reuniões que já foram ou estão sendo implementados e, finalmente, como um 
sistema de hipertexto pode apoiar reuniões de uma maneira geral. Em seguida, este 
trabalho analisa um domínio de aplicação - reuniões formais - e mostra como 
sistemas de hipertexto podem auxihar no processo de criação automática e busca 
em atas de reuniões. 

Propõe-se um método para especificação de sistemas de armazenamento e 
recuperação de documentos textuais para auxiliar a conversão de documentos para 
o formato hipertexto, como é o caso de atas de reuniões, que contém um grande 
volume de informação organizado em fragmentos relacionados entre si. Tal método 
considera o aspecto dinâmico do crescimento da base de dados hipertexto e 
apresenta uma solução automatizada para resolver o problema das ligações entre os 
fragmentos de texto a serem inseridos e os já existentes na base de dados. Na 
implementação dessa aplicação utiliza-se o sistema de hipertexto Hverties e um 
sistema de apoio para a autoria da base de dados desenvolvido especialmente para 
esse fim. 









1. Introdução 

1.1 Automação de Escritório e Hipertexto 

O escritório é uma área onde o uso de computadores tem sido intenso. 

Várias ferramentas têm sido desenvolvidas para auxiliar, ou mesmo executar, 

tarefas rotineiras e solução de problemas como, por exemplo, processadores de 

textos que operam diretamente sobre a aparência final do documento; planilhas 

eletrônicas com facilidades suficientes para o usuário montar sua própria aplicação; 

correios eletrônicos, permitindo a comunicação entre as pessoas no escritório; 

sistemas gerenciadores de base de dados, que armazenam várias informações sobre 

o escritório, desde dados pessoais dos empregados até informações gerenciais que 

apoiam as decisões dos gerentes; etc. 

Entretanto, o principal apoio do computador tem sido dado ao trabalho 

individual. Para o trabalho em grupo, especificamente reuniões de trabalho, de 

deliberações, e outras, existem poucos sistemas assistidos por computador e alguns 
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apresentam um caminho pré-definido para o usuário seguir, principalmente se for 

iniciante. Ele servirá de introdução guiada. Outros ainda permitem que os usuários 

criem e salvem caminhos padrões no hipertexto. 

Tela exibida com estrategias de navegacao . 	. 
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Base de dados hipertexto 

Fig. 22 - Browser de um Sistema de Hipertexto 

Marchionini e Shneiderman, em [Ma88], afirmam que as estratégias de 

navegação são atrativas para os usuários, mas ineficientes para recuperação de 

fatos. Afirmam também que estratégias analíticas que usam conectores lógicos OR 

e AND e se apoiam em indexação para fornecer a recuperação, devem ser 
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3.5 Considerações Finais 

Dentre todas as características apresentadas pelo sistema de hipertexto 

Hyperties, a que se destaca para o desenvolvimento deste trabalho é a possibilidade 

da importação de documentos já existentes para uma base de dados hipertexto, 

embora não seja possível a atualização da base com a construção automática de 

ligações, como já foi discutido anteriormente. Essa característica também foi 

explorada em [Fu89] com o estudo de quatro casos de criação de bases de dados 

hipertexto a partir de documentos já existentes. 

Outra característica decisiva para a escolha desse software é a de rodar em 

microcomputadores compatíveis com IBM-XT/AT, já que a maioria dos sistemas 

de hipertexto desenvolvidos trabalha em ambiente Unix e ambiente McIntosh, 

ainda não muito difundidos em nosso meio. 
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