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ProjetoSAPIENS

O Projeto SAPIENS foi proposto com o objetivo primário de especificar e implementar um am-
biente computacional para o apoio à aprendizagem utilizando as facilidades oferecidas pela Infra-
estrutura de Informação Global (GII). A principal característica deste projeto é seu caráter inter-
disciplinar, integrando nesse processo pesquisadores da área educacional, ligados ao LITE — Labo-
ratório Interdisciplinar de Tecnologias Educacionais da UNICAMP, e da área computacional, ligados
à FEEC — Faculdade de Engenharia de Computação da UNICAMP — e ao ICMC — Instituto de
Ciências Matemáticas e Computacionais da USP, São Carlos.

Este relatório descreve as atividades desenvolvidas no primeiro ano do Projeto SAPIENS, com-
preendendo o período de janeiro a dezembro de 1999. O relatório está estruturado em quatro partes.
Nesta introdução, o Capítulo 1 apresenta a metodologia de execução do projeto e sumariza os princi-
pais resultados obtidos no período. As três partes principais restantes são:

Contribuições do grupo do LITE/UNICAMP, estabelecendo as bases preliminares para um am-
biente colaborativo de aprendizagem;

Contribuições do grupo do ICMC/USP, descrevendo resultados preliminares e as propostas de tra-
balhos relacionados ao projeto;

Contribuições do grupo da FEEC/UNICAMP, apresentando o conjunto de atividades relaciona-
das ao projeto, incluindo o desenvolvimento e uso do primeiro protótipo para avaliação das
propostas.

Finalmente, asConclusõessão apresentadas na parte final, seguida porApêndicesapresentando
resultados publicados no período.
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Capítulo 1

Atividades globais

Esta parte do Relatório descreve as atividades que não são específicas a nenhum dos grupos,
envolvendo a participação de pesquisadores e alunos oriundos de dois ou mais grupos. Estas devem
ser as atividades majoritárias no segundo ano do Projeto.

Ao lado das atividades denominadas globais, há as locais ou internas. As atividades internas aos
grupos são apresentadas neste Relatório em suas Partes II, III e IV a seguir e nos anexos especificados.
Estas foram as atividades majoritárias neste primeiro ano.

Para fins de apresentação, as atividades globais são aqui subdivididas como a seguir:

� atividades inter-grupos;

� atividades periódicas de explanação e crítica de resultados e discussões de temas específicos.

As atividades inter-grupos estão em fase de estabelecimento como fruto dos trabalhos internos e
das reuniões gerais periódicas. Atualmente as seguintes atividades estão em andamento:

� Avaliação guiando a aprendizagem (LITE/FEEC)

– aqui discute-se ou especula-se um possível uso de uma metáfora baseada em “guiar a
aprendizagem através da avaliação”.

� Glossário de termos computacionais (ICMC/LITE/FEEC)

– uma versão preliminar desse glossário foi apresentada na proposta do projeto; a versão
corrente é apresentada na Seção 4.4.

� Modelagem de objetos educacionais (ICMC/FEEC)

– obtenção de modelos formais que representem os diversos aspectos de interesse ao Sa-
piens.

O segundo tipo de atividade é representado pelas reuniões gerais, envolvendo todos os grupos
participantes. Foram realizadas cinco reuniões neste primeiro ano.

Estas reuniões periódicas trouxeram não só o convívio entre as diversas áreas de pesquisa envolvi-
das e que tradicionalmente atuam isoladamente — Educação e Computação — como principalmente
a oportunidade de um rico conjunto de experiências multi-disciplinares.
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ProjetoSAPIENS

Comentários sobre as reuniões (gerais) realizadas no corrente ano são brevemente apresentados
a seguir:

� Reunião 1 (Fev/99): reunião de instalação formal

– descrição de atividades já em andamento

� Protótipo CALM (Computer Aided Learning Material): descrição do estado atual do
protótipo inicial para o SAPIENS - modelo da aplicação e descrição do estado atual
da implementação. Demonstração de uso.

� Atividades no LITE

� Atividades no ICMC

� Reunião 2 (Junho/99): Discussão do Estado da Arte do projeto

Nesta reunião foi feito um acompanhamento das atividades em andamento e o grupo se conso-
lidou, com a chegada de novos pesquisadores.

� Reunião 3 (Agosto/99): Avaliação e Aprendizagem

A reunião foi centrada em uma palestra e discussão com a Profa. Mara Regina de Sordi sobre
a questão da Avaliação.

� Reunião 4 (Novembro/99): relatos das atividades em andamento

– Ambiente Colaborativo de Aprendizagem (FEEC/ICMC) relato das ações no âmbito da
FEEC e ICMC envolvendo modelagem e desenvolvimento do CALM (descrito na Par-
te IV)

– A Interação e Interatividade no Processo de Aprendizagem em Ambiente Colaborativo

Posicionamento do Prof. Angel Pino

– Definição do formato e conteúdo do Relatório I do Sapiens

� Reunião 5 (Dezembro/99): Avaliação dos primeiros resultados

Apresentação do CALM e do Sistema de Anotações (ver Seção 5) a todos os grupos para
avaliação sob as óticas da modelagem da aplicação, do software e da usabilidade.

Além das discussões ocorridas nas reuniões gerais do projeto, o grupo manteve contato perma-
nente através de uma lista eletrônica (sapiens@unicamp.br ). As mensagens trocadas através
dessa lista são arquivadas na Web (http://www.unicamp.br/listas/sapiens/html/
threads.html ), mantendo assim um registro da gênese e da evolução dos conceitos discutidos.
A existência da lista de discussão eletrônica permite um permanente contacto entre os participantes,
bem como uma troca de resultados e informações do Projeto.
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Parte II

Contribuições LITE
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Capítulo 2

Bases Preliminares para um Ambiente
Colaborativo de Aprendizagem

2.1 Introdução

“Ambiente colaborativo” no campo da comunicação com o uso do computador em rede implica
em determinadas formas de organizar as condições tecnológicas de maneira a permitir a participação
de múltiplas pessoas no processo comunicativo, ou seja, permitir que a comunicação se faça numa
via de “mãos múltiplas” e não na forma linear de “mão única”.

Pressupõe-se, portanto, que esse tipo de ambiente é condição para o que denominamos de “inte-
ratividade”.

A idéia de “ambiente colaborativo”, à qual nos referimos aqui, relaciona-se com a concepção de
“processo de aprendizagem”.

Neste sentido, os ambientes virtuais colaborativos de aprendizagem são espaços compartilhados
de convivência que dão suporte à construção, inserção e troca de informações pelos participantes
visando a construção social do conhecimento. Devem, portanto, ser públicos e democráticos.

A construção desses espaços, que se interligam, supõe canais de comunicação que permitam e
garantam o acesso contínuo. Os canais de comunicação bem como os espaços, devem ser diversifica-
dos, sob o ponto de vista tecnológico, permitindo o uso de instrumentos da tecnologia em situações
síncronas e assíncronas, com variação dos processos de interação.

Do ponto de vista pedagógico, a sustentação do princípio de aprendizagem colaborativa nesses
espaços ancora-se em:

� conhecimento compartilhado: a valorização do universo do conhecimento prévio, das expe-
riências pessoais, línguas, estratégias e culturas que os alunos e os professores trazem para a
situação de aprendizagem;

� autoridade compartilhada entre professores e alunos;

� aprendizagem mediadapelos autores e ações que se constroem nesses espaços (professores
como mediadores);

� valorização das diversidades e das diferenças(gênero, etnia, classe social, estilos e ritmos
de aprendizagem,. . . , enfim as histórias pessoais e as trajetórias sociais);
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ProjetoSAPIENS 2.1. INTRODUÇÃO

� a construção de significações e resignificações no processo de aprendizagem.

As características pedagógicas requerem:

� a flexibilidade dos papéis e movimentos no processo das comunicações e relações que fazem a
mediação da aprendizagem;

� a valorização das diferentes autorias do professor/organizador, monitor e alunos participan-
tes. a democratização das participações nos diferentes espaços do ambiente e da inserção de
colaborações individuais e coletivas dos grupos de trabalho;

� alcance de metas realizadas coletivamente;

� debates que privilegiam novas leituras, interpretações, associações e críticas em espaços for-
mais e informais;

� suporte aos estudos individuais.

Nesses espaços virtuais as trajetórias pedagógicas dos alunos e dos grupos constituem indicado-
res de avaliação contínua da aprendizagem e da reorientação metodológica. O ambiente deve permitir
acesso a materiais externos referentes a temáticas abordadas. Esse ambiente colaborativo de apren-
dizagem fundamenta-se na complexidade da ciência e da produção de conhecimento, oferecendo
situações que permitem o desenvolvimento de estratégias mediadoras no processo de aprendizagem.
As concepções desse ambiente distanciam-se de um ensino tradicional aproximando-se de um ensino
alternativo onde a educação se apropria da tecnologia.

A participação da equipe de Educação no projeto SAPIENS nesta primeira etapa da pesquisa
consistiu em desenvolver subsídios teóricos que permitissem traçar rumos pedagógicos desejáveis na
criação e concepção de espaços de aprendizagem em rede dentro da orientação colaborativa.

Esta constitui uma proposta alternativa e contemporânea da prática pedagógica articulada à cons-
trução de “pedagogias transformativas” sob novas possibilidades que a Internet e o Ciberespaço apro-
priados pela Educação podem oferecer para as práticas educativas.

No âmbito do Projeto SAPIENS, foram realizados os seguintes seminários:

� "Projeto e Avaliação de Cursos a Distância"
apresentado na Faculdade de Educação da Unicamp por
Charlotte N.Lani Gunawardena, Ph.D.
Professora Associada de Educação a Distância e Tecnologia Instrucional da Faculdade de Edu-
cação da Universidade do Novo México - USA

� I Encontro de Ambientes Educacionais na Rede Internet
realizado na Faculdade de Educação da Unicamp e coordenado pelo
Prof.Dr.Sergio Ferreira do Amaral.
Pesquisador Associado do Laboratório Interdisciplinar de Tecnologias Educacionais e também
Professor da Faculdade de Educação - Unicamp

� "O Processo de Avaliação em um Ambiente Colaborativo de Aprendizagem"
apresentado na Faculdade de Engenharia Elétrica e de Computação pela
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ProjetoSAPIENS 2.2. PROTAGONISTAS

Profa.Dra.Mara de Sordi,
Pesquisadora Associada do Laboratório Interdisciplinar de Tecnologias Educacionais da Fa-
culdade de Educação - Unicamp

� "Interação na Aprendizagem em Ambientes de Rede"
apresentado na Faculdade de Engenharia Elétrica e de Computação pelo
Prof.Dr. Angel Pino Sirgado
Pesquisador Associado do Laboratório Interdisciplinar de Tecnologias Educacionais da Facul-
dade de Educação - Unicamp e Coordenador dos Cursos de Pós-Graduação da Faculdade de
Educação da Unicamp

� "Discutindo Ambientes Virtuais de Aprendizagem para Cursos On-Line"
apresentado na Faculdade de Educação da Unicamp pela
Profa.Dra. Marilene Garcia
Pós-Doutoranda do Laboratório Interdisciplinar de Tecnologias Educacionais da Faculdade de
Educação - Unicamp e Coordenadora pedagógica dos Cursos On-Line do Departamento de
Ensino a Distância da Universidade Anhembi Morumbi

� "A Linguagem e a Linguagem Pedagógica na Internet: Reflexões a Partir de Uma Experiência
de Elaboração de Material de Leitura em Inglês"
apresentado na Faculdade de Educação da Unicamp pela
Profa.Dra. Denise Bértoli Braga
Pesquisadora Associada do Laboratório Interdisciplinar de Tecnologias Educacionais da Fa-
culdade de Educação - Unicamp e Professora junto ao Instituto de Estudos da Linguagem da
Unicamp

2.2 Protagonistas

Aluno / Autor
Grupo / Autor

Auxiliar Didático / Autor
Professor / Autor

2.3 Suporte Institucional

2.3.1 Espaço de administração acadêmica

Ambiente em que se dará o gerenciamento acadêmico do ponto de vista institucional.
Ferramentas disponíveis:

ferramenta para cadastro de cursos:Descrição detalhada do programa do curso que deve con-
templar entre outros: a ementa, os objetivos, os tópicos a serem cobertos, o cronograma de
atividades, a metodologia a ser adotada, a bibliografia, a forma de avaliação e os pré-requisitos
que o aluno deve ter para participar do curso. Todas as informações sobre cursos em oferta
devem ficar disponíveis para o público alvo para consulta.
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ProjetoSAPIENS 2.3. SUPORTE INSTITUCIONAL

ferramenta para cadastro de professores e auxiliares:No ato do cadastramento de um curso, o
professor/autor deve fornecer informações profissionais. O professor/autor cadastra os seus
auxiliares e lhes concede os privilégios de acesso que julgar pertinente.

ferramenta para cadastro de alunos aceitos

ferramenta para cadastro de grupos formais e informais(não controlados): Os candidatos sele-
cionados, segundo critérios do curso, poderão formar grupos que terão acessos diferenciados a
facilidades do ambiente. Um aluno pode se inscrever em mais de um grupo e o professor/autor
terá acesso a todos os trabalhos produzidos e liberados tanto pelos grupos como pelos alunos
individualmente.

ferramenta para manipulação de agenda de oferta de cursos

ferramenta para gerenciar exposições no espaço público:liberação ou não de material submeti-
do para o espaço público, definição de atributos como datas do início e término da exposição
de um particular material submetido,. . .

ferramenta para alertar sobre alunos supostamente ativos,mas que não freqüentam o ambiente
já há algum tempo.

ferramenta para apoio à discussão entre docentes(espaço de debates restrito)

ferramenta para emissão de certificados, atestados,. . .

2.3.2 Espaço para relações públicas

Espaço de interação do público externo e interno com a instituição que mantém o ambiente.
Ferramentas disponíveis:

ferramenta para gerenciamento de quadro de aviso virtualcom anúncios sobre eventos e oferta
de cursos (material de divulgação), relação de docentes, formas de contrato,. . .

ferramenta para coleta e tratamento de inscrições.Ao indicar interesse por um curso, o candida-
to deve fornecer os dados acadêmicos solicitados e relatar sua experiência prévia com o intuito
de demonstrar que possui os pré-requisitos exigidos. Para orientar as respostas do candidato
será apresentado um questionário com indicadores dos pré-requisitos deterimnados para cada
curso. O objetivo desse questionário é explorar em mais detalhes as exigências de cada pré-
requisito. As informações fornecidas pelo candidato servirão de parâmetro para o processo
seletivo. No questionário deverá haver um espaço para que o candidato escreva suas expectati-
vas sobre o curso.

ferramenta para registro de comentários, sugestões e reclamações(garantir anonimato se dese-
jado).
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ProjetoSAPIENS 2.4. SUPORTE TÉCNICO

2.4 Suporte Técnico

2.4.1 Espaço para trabalhos em grupo

O ambiente aceitará a formação de grupos, com acessos diferenciados, ou seja, tais grupos de-
verão ter áreas coletivas de trabalho com controle de acesso e ferramentas adequadas para gerenciar
as atividades de grupo, produção de material e pesquisas sistematizadas. Cabe aos membros de um
grupo decidir o momento de liberação de trabalhos produzidos para os demais protagonistas envol-
vidos no curso.

Ferramentas disponíveis:

Editor cooperativo de hiperdocumentos: espaço coletivo de edição, mecanismos de bloqueio, su-
porte a políticas de controle de bloqueio, suporte para geração de comentários públicos e pri-
vados.

Sistema de apoio para reuniões virtuais (brainstorming):geração de pautas de discussão e histó-
ricos de discussões, sistemas de votação (escolha de alternativas), construtor de planos de ação
e alocação de tarefas, suporte à interação síncrona e assíncrona durante discussões aberta.

Sistema de apoio à gestão de projetos coletivos:acompanhamento da execução de planos de ação.

Sistemas de comunicação em grupo e inter-grupo:assíncrono (correio eletrônico, listas de dis-
cussão,. . . ) e síncrono (chat, áudio ou vídeo-conferência,. . . ).

Sistema de gerenciamento do repositório coletivo de materiaisconstruídos ou ainda em construção
pelo grupo.

Sistema de apoio inter-grupos,trabalho colaborativo.

Sistema de fichamento e busca coletiva

Acesso a outros espaços

� Espaço de estudo individual

� Espaço de textos

� Espaço para debates

� Espaço de convivência

� Espaço público

2.4.2 Espaço para estudo individual

Área de trabalho individual onde o aluno deve poder coletar, organizar e sistematizar o material
explorado no ambiente e na rede bem como produzir os seus trabalhos pessoais. Nesse espaço o
aluno poderá também ter acesso a material pedagógico auto-instrucional.

Ferramentas disponíveis:
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ProjetoSAPIENS 2.4. SUPORTE TÉCNICO

Sistema de gerenciamento do repositório pessoal de materialproduzido pelo próprio aluno. Tal
material pode ser gerado com um editor de hipertexto externo ao ambiente colaborativo de
apredizagem ou por uma ou mais ferramentas apropriadas embutidas no próprio sistema de ge-
renciamento do repositório pessoal. O aluno deve ser capaz de introduzir, atualizar e remover
hipertextos do seu repositório pessoal além de disponibilizá-los para terceiros ou não (profes-
sores e/ou membros de grupos dos quais participa ou ainda para todo o universo de pessoas
que utilizam o ambiente colaborativo de aprendizagem). Um aluno tem acesso a todos os do-
cumentos em seu repositório pessoal, aos documentos nos repositórios dos grupos dos quais
faz parte bem como a documentos tornados públicos por outros alunos e grupos.

Sistema de comunicação pessoalpara interações com as demais pessoas que participam do proces-
so de aprendizagem. Tal sistema deve prover, entre outros, acesso a correio eletrônico (comu-
nicação assíncrona) e facilidades de interação viva voz ou vídeo (comunicação síncrona).

Sistema de construção de organização de referênciasestruturados para hierarquicamente sistema-
tizar a leitura e o estudo de textos virtuais (hipertextos) através de associações (links) comenta-
das entre fragementos (páginas) de hipertextos distintos ou não estabelecidas “externamente”
pelo próprio aluno. Uma vez criado um metatexto sobre uma particular temática as infor-
mações supostamente relacionadas de acordo com a leitura pessoal podem ser recuperadas
posteriormente via as associações estabelecidas explicitamente por ocasião da criação do me-
tatexto em questão durante a exploração do assunto estudado anteriormente pelo aluno. O
construtor de metatextos deve permitir acesso tanto a materiais no espaço de textos do ambien-
te colaborativo de aprendizagem bem como a materiais externos ao ambiente disponibilizados
via Web.

Sistema de busca para coletar material, repositório de fichamento

Acesso a outros espaços:

� Espaço de monitoramento de trajetória pedagógica pessoal

� Espaço para trabalhos em grupo

� Espaço de textos via construtor de metatextos

� Espaço para debates

� Espaço de convivência

� Espaço público

2.4.3 Espaço do professor/autor

Repositório das informações geradas pelo professor/autor tais como: textos, imagens, vídeos,
sons, animações, dados, simuladores, softwares diversos, referências hipertextuais, etc. Tais infor-
mações estarão organizadas em módulos intercambiáveis, ou seja, que permitam uma mobilidade
entre eles, uma interligação por conceitos, idéias e referências. A decisão sobre as condições de dis-
ponibilização dos módulos aos alunos será do professor/autor, que determinará a cadência do curso
avaliando e respeitando as trajetórias pedagógicas dos alunos.
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Ferramentas disponíveis:

Sistema de gerenciamento do repositório pessoal(como o do espaço de estudo individual).

Sistema de comunicação pessoal(como o do espaço de estudo individual).

Sistema de construção de metatextos pessoais(como o do espaço de estudo individual).

Sistemas de estruturação de curso:facilidades para elaborar cronogramas de leituras programadas
individuais ou em grupo, agendamento de debates, alocação de tarefas,. . .

Sistema de organização de materiaisa serem disponibilizados aos alunos.

Sistemas de acompanhamento de curso:recebimento e controle de submissões de materiais (hi-
pertexto, imagens,. . . ) produzidos por alunos, facilidades para monitorar atividades síncronas
e assíncronas de alunos e grupos,. . .

Sistema de anotaçãosobre a evolução no processo de aprendizagem.

Acesso a outros espaços:

� Espaço para trabalhos em grupo dos quais é participante

� Espaço de textos

� Espaço para debates

� Espaço de convivência (comunidade virtual)

� Espaço público

2.4.4 Espaço para textos

Repositório tanto de textos de apoio entendidos como aqueles importantes para a compreensão
dos conceitos fundamentais bem como de textos complementares, ou seja, aqueles que possibilitam
o aprofundamento em assuntos específicos. Os documentos nesse espaço são acrescidos e removidos
pelo professor/autor, ao passo que os alunos devem apenas acrescentar.

Metáfora:

� Biblioteca

Questões operacionais:

� busca de informação por palavra chave, autor ou título com acesso geral ou restrito a materiais
usuados em cursos particulares.

� destaque de atualizações e de novos textos.

� associações de textos relacionados internos e/ou externos

� adição de avaliações e comentários por parte dos leitores.
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� canais de comunicação com tutores para sanar dúvidas.

� ferramenta de manipulação de “obras” que forneça uma idéia do todo de uma obra e facilidades
de “zooming”, mapas “auto-ajustáveis” em função da localização em que se encontra o leitor
em um determinado trajeto.

� adição de comentários pessoais para consumo próprio (“glosas”) ou de grupo.

� registro, na base individual, de consultas e leituras já efetuadas e trajetos já percorridos para
orientar o leitor em suas atividades exploratórias e de estudo.

2.4.5 Espaço para interação e debates

Espaço colaborativo centrado no aluno possibilitando dois tipos de interação: comunicação de
pessoa a pessoa e interação entre alunos com intervenções pontuais do professor/autor. Essas inter-
venções têm o objetivo de incentivar, trazer novas questões, sugerir novas referências bibliográficas,
etc. Tal espaço deve se basear em mecanismos tais como:

� listas de discussão estruturadas com registro de histórico onde os alunos colocarão suas ano-
tações sobre os módulos, dúvidas e respostas, questionamentos, opiniões, etc;

� salas de bate-papo para comunicação síncrona, na forma de texto, entre alunos, professo-
res/autores e convidados;

� vídeo ou áudio-conferências;

� suporte ao mapeamento de posicionamentos de alunos.

Questões operacionais:

� para uma participação mais efetiva situações devem ser criadas que dêem possibilidades ao
aluno compreender, interpretar, associar e criticar (leituras, levantamento de material sobre a
questão em debate,. . . ).

� participantes são identificados conforme registrados no sistema.

� suporte a diferentes formas de debate (discussão de tema em grupo, “seminário” (apresentação
de “slide show” comentado seguido por debate com o “apresentador” — autor do “slide show”
—, mesa redonda (apresentação do ponto de vista dos convidados, discussão entre convidados
seguido por sessão de perguntas envolvendo a “platéia”,. . . ) deve ser provido.

� questões relativas a modalidades específicas:

– debate assíncrono:

abertura: definição do assunto em debate, definição dos participantes (aberto, restrito a
um grupo específico), modo de operação (moderado ou não), definição do “coorde-
nador” do debate.

contribuição: adição de opinões, perguntas, respostas a perguntas, referência a materiais
complementares que abordem aspectos relacionados com as questões em debate,
registro de posicionamento em relação a alternativas propostas,. . .
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gerenciamento: reestruturação do registro histórico, eliminação de contribuições “im-
pertinentes”, desdobramentos em debates sobre assuntos mais específicos ou com-
plementares, visualização “condensada” para fins gerenciais das participações nos
debates, agregação de informações adicionais às contribuições de uso exclusivo do
“coordenador” com o objetivo de registrar impressões qualitativas sobre tais contri-
buições.

– debate síncrono:

coleta de informaçõespor participante sobre posicionamento de participantes.

facilidades para “consultar” momentos de debates prévios.

2.4.6 Espaço para práticas não formais com fins pedagógicos

Sustentação de áreas de convivência virtual onde os participantes poderão criar e modificar enti-
dades tais como: personagens, locais, objetos virtuais.

Metáfora:

� Teatro

Questões operacionais:

� “atores” podem assumir identidade real ou fictícia

� pode ou não haver “platéia”.

� “cenários” podem ser criados e modificados

� situações podem ser “vividas” ou “encenadas”.

� apresentações podem ser debatidas com os autores e/ou platéia.

2.4.7 Espaço de socialização

Uma área de convivência onde os participantes do ambiente interagem informalmente.
Metáfora:

� Sala de café

Questões operacionais:

� pessoas registradas no ambiente “entram” e “saem” espontaneamente com a sua identidade
real.

� a informação sobre quem se encontra no espaço de socialização é pública e pode ser consultada
por todos inclusive sem necessidade de ingresso prévio.

� grupos informais podem ser criados para discutir assuntos específicos e uma pessoa pode per-
tencer a mais de um grupo informal.

� a comunicação síncrona ser de um para um, de um para uma grupo informal ou de um para
todos os presentes.
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� um quadro de aviso, controlado por um moderador, fica disponível com informações de inte-
resse geral são veiculadas e organizadas em grandes tópicos.

� disponibilização de uma “estante” com curiosidades (piadas, relatos, fotografias, músicas, re-
ferências sobre assuntos interessantes na Web,...) organizado por assunto, onde os freqüentado-
res do espaço de socialização podem depositar livremente o material que julgarem de interesse
para outros.

2.4.8 Espaço público

Espaço reservado para a apresentação de trabalhos e seminários que poderão assumir formas
variadas: texto, hipertexto, imagens, áudio, vídeo, etc.

Metáfora:

� Exposição de obras

Questões operacionais:

� espaço em que a “comunidade” registrada no ambiente pode “expor” os seus trabalhos indivi-
duais ou de grupo para o público externo.

� qualquer pessoa com acesso à Internet pode visitar o espaço público e, possivelmente, registrar
as suas impressões ou se comunicar com os autores dos trabalhos expostos.

� trabalhos devem ter “prazos de validade” e sua exposição autorizada pela administração acadê-
mica do ambinte de acordo com regras estabelecidas.

� aos visitantes também é facultado o acesso a “exposições” passadas.

2.4.9 Espaço de monitoramento de trajetórias pedagógicas

Espaço ao qual o professor/autor terá acesso para consultar e manter informações sobre as trajetó-
rias pedagógicas tanto de seus alunos e grupos como a sua própria. O aluno terá acesso a informações
de monitoramento liberado para os participantes do curso bem como acesso restrito a ele e ao profes-
sor/autor sobre as informações individuais específicas registradas no espaço de monitoramento.

Metáfora:

� Painel de controle com indicadores de progresso e participação

Questões operacionais:

� deve permitir a visualização indicadores como:

– trabalhos submetidos e/ou ainda devidos com data limite de entrega, caso pertinente.

– material já consultado ou ainda a consultar de acordo com programações de leitura.

– participação em debates (presença, atuação,. . . ).

– conceitos atribuídos pelo professor de acordo com as atividades desenvolvidos.

� privacidade deve ser garantida — além dos diretamente envolvidos apenas o(s) professor(es)
deve(m) ter acesso a informações de monitoramento.
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2.4.10 Suporte Pedagógico

Conteúdo e metodologia

O professor deverá selecionar e organizar os conteúdos, assim como, decidir como apresentá-los
de forma significativa aos alunos, utilizando as ferramentas mais apropriadas.
Conteúdo

Um ambiente colaborativo de aprendizagem que pretenda ser aproveitado para trabalhar variados
campos do conhecimento deve ter abertura suficiente para comportar também os diferentes tipos de
conteúdos. A exposição a conteúdos múltiplos é uma orientação defendida tanto pelas propostas
teóricas recentes da psicologia cognitiva quanto pelas reflexões desenvolvidas na área da sociologia
da educação que defendem uma abordagem crítica para o ensino.

Na perspectiva das teorias cognitivas, as reflexões recentes têm criticado a orientação dos mode-
los instrucionais tradicionais, ancorada na concepção de que o conhecimento deve ser transmitido de
forma aditiva e linear, progredindo dos conteúdos mais simples para os mais complexos. Tal simplifi-
cação implica em um ensino de conteúdos descontextualizados , o qual pode dificultar o uso, na vida
real, do conhecimento adquirido no contexto pedagógico. Como ressalta Spiro (1988) as situações da
vida diária colocam o indivíduo frente a tarefas cuja resolução demanda a consideração de variáveis
múltiplas. A análise de problemas através de perspectivas variadas pode facilitar o desenvolvimento
da flexibilidade cognitiva necessária para gerenciar as situações complexas que caracterizam o coti-
diano das sociedades industriais informatizadas. O trabalho com um mesmo conceito em ambientes
diversos, em diferentes ocasiões e a partir de objetivos distintos pode favorecer a construção de repre-
sentações múltiplas e flexíveis desse conceito ampliando a sua aplicabilidade às diferentes situações
da vida real.

O ambiente cibernético (Levy,1997) favorece a construção desses múltiplos olhares, não só
através do uso de hipertextos, que estrutura o conhecimento em forma de rede com caminhos al-
ternativos, mas também através dos espaços de interação e colaboração que instigam uma construção
coletiva do conhecimento, informada pelos diferentes olhares e pelas negociações de sentido dos
sujeitos envolvidos no processo pedagógico (Vygotsky).

Do ponto de vista mais amplo e político que caracteriza as reflexões na área da sociologia da
educação, pensar, conceber (selecionar e organizar)o conhecimento na perspectiva de uma disciplina
(curso) supõe idéias sobre ciência e conhecimento. Na visão tradicional, a racionalidade que domina
o ensino ancora-se na “atenção estreita à eficácia, aos comportamentos objetivos e aos princípios de
aprendizagem que tratam o conhecimento como algo a ser consumido e as escolas como locais mera-
mente instrucionais, destinados a passar para os estudantes uma cultura e um conjunto de habilidades
comuns que os capacite a operarem com ‘eficiência’ na sociedade mais ampla.” (Giroux, 1997:37).

Nesta lógica da racionalidade a problemática educativa tradicional concentra-se em questões re-
ferentes à maneira mais completa ou eficiente de se aprender tipos específicos de conhecimento, criar
um consenso moral de como fazer, não questionando as relações entre conhecimento e poder, cultura
e política.

No modelo tradicional, o conhecimento que compõe o conteúdo é tratado como um domínio dos
fatos objetivos, externo ao indivíduo. Portanto, divorciado do significado humano e da troca inter-
subjetivo. Não é visto como algo a ser questionado, analisado e negociado e sim administrado e
dominado. Assim o conhecimento é separado da geração de significados, ou seja, um processo que
envolve uma relação interpretativa entre conhecedor e conhecido, tornando-se acumulação e catego-
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rização com perda da dimensão subjetiva do saber. Perguntas do tipo “Por que este conhecimento?”
são substituídas por perguntas técnicas “Qual a melhor maneira de se aprender esse dado corpo de
conhecimento?”. Visão de conhecimento que é acompanhada de relações sociais hierarquizadas em
sala de aula, levando a comunicados e não à comunicação. O controle é priorizado em detrimento
da aprendizagem. O que se perde é que o conhecimento não é simplesmente “sobre” uma realidade
externa; ele é sobretudo auto-conhecimento orientado em direção à compreensão crítica e emanci-
patória. (Giroux, 1997:44 e seguintes)

Segundo Mühl (1998:247), a concepção de uma teoria do conhecimento crítico que Habermas
desenvolve fundamenta-se na idéia de que esse não é produzido por um ato intelectual puro, por um
sujeito transcendental, isolado de necessidades e interesses; o conhecimento é fruto da ação do sujeito
envolvido em suas preocupações cotidianas; desenvolve-se com base nos interesses humanos, que
surgem da ampliação das necessidades naturais da espécie humana, configurando-se de acordo com
as condições históricas e sociais. O saber é resultado da atividade humana motivada por necessidades
naturais e interesses que são apriorísticos, transcendentais, no sentido de que são pressupostos em
qualquer ato cognoscitivo.

“A escola como metáfora da fábrica tem uma história longa e abrangente no campo curricular.
Consequentemente, os modos e raciocínio, investigação e pesquisa característicos do campo têm sido
modelados segundo suposições extraídas de um modelo de ciência e relações sociais intimamente
ligado aos princípios da previsão e do controle” (Giroux, 1997:44)
Metodologia

A escolha de métodos e conteúdos guarda nítida relação com a prévia definição dos objetivos
a serem atingidos pela proposta do curso. Estes, por sua vez, devem transcender aos aspectos es-
pecíficos e incluir uma preocupação com os chamados por Giroux como “objetivos sociais ou macro
objetivos”. Recupera-se, desta forma, a dimensão ética do ensino e emancipatória da educação.

A avaliação da aprendizagem deve ser concebida em função dos objetivos traçados e desta for-
ma, a seleção de conteúdos e procedimentos metodológicos passa a ter sentido claro, uma vez que
expressam opções não apenas de natureza técnica, incorporando interesses políticos nem sempre
explicitados.

Como se depreende, a organização do trabalho pedagógico é ato carregado de intencionalidade e
portanto, impossível de ser concretizado de forma neutra.

Interação/Interatividade

Processo das relações sócio-afetivas nas quais se concretiza a aprendizagem. O professor/autor
deverá se preocupar em garantir o máximo de comunicação, isto é, o espaço plausível para que
ocorram os significados na aprendizagem.
Interatividade

A interatividade é inerente aos novos média e objetiva, concretizar o processo de interação.
Nesse sentido é que percebemos que a Internet, enquanto espaço ou campo enunciativo, pode

propiciar a interação e a interatividade. Porém a tecnologia em si não basta, assim como a educação
já não pode ser pensada a partir de seus próprios marcos, é necessário repensar a aprendizagem como
um processo polifônico, dialógico e intertextual.

O processo educacional presencial ou mediatizado pelo computador deve ter dimensões pluridi-
recionadas, dinâmicas, onde todos possam interagir.
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Nesse contexto, as redes de comunicação, criam novos espaços que podem implementar uma no-
va forma de interação social, já que fazem emergir a possibilidade da troca imediata e o surgimento
de vários sujeitos geograficamente dispersos. O receptor torna-se também um produtor das mensa-
gens veiculadas, o que faz com que a relação deixe de ser do emissor com o receptor ou do produtor
com o consumidor e passe a ser de interlocutores.

O processo não deve ser unilateral privilegiando o emissor e desconsiderando as peculiaridades
do receptor. O receptor não deve apenas aceitar ou não a mensagem proposta e apreender o sentido
previamente determinado pelo emissor. O receptor deve ser um personagem decisivo e o processo
deve ser dinâmico, onde esse receptor passa a ser co-emissor, sendo reconhecido e reconhecendo o
discurso.

O receptor deve ser considerado como ponto de partida e não como ponto de chegada. Por isso
é indispensável reconhecer as estratégias usadas pelo receptor e apreender a sua construção, visan-
do dar conta das outras apropriações/significados que este faz daquelas que lhe são ofertadas pelo
campo da produção/autor, e que por sua vez, constituem-se em uma outra mensagem comunicativa
no processo ensino/aprendizagem. A metodologia deve dar conta, ainda, do fato de que, como todo
ato comunicativo sempre visa produzir reações/alterações no outro, há sempre uma relação tensa ou
de conflitos entre os dois lados. O importante, porém, é criar condições em que tensões e conflitos
possam ser explicitados permitindo negociações e os significados (interpretações) que delas surgem.

Avaliação em ambientes colaborativos

Uma das mais difíceis atividades constitutivas do trabalho pedagógico é a avaliação da aprendiza-
gem. Reconhecendo a centralidade da avaliação na alteração das posturas de alunos e professores em
sua relação com o conhecimento, insistimos que de nada adianta criarmos ambientes de ensino alter-
nativos, se os sujeitos aprendentes não estiverem dispostos a fazer uso deles, revendo suas posturas
epistemológicas e suas atitudes éticas diante do processo educativo

O ambiente colaborativo de aprendizagem também exige uma avaliação colaborativa, que se de-
senvolva concomitante ao processo de ensino e aprendizagem , iluminando os avanços alcançados e
estimulando o preenchimento das lacunas ainda existentes que deverão ser tomadas tanto pelos alunos
como pelo professor como indicativos para novas intervenções ainda na situação de aprendizagem.
Entendemos a avaliação como processo dinamizador da aprendizagem.Com isso, a aprendizagem
passa a ser assistida pela avaliação , negando-se a concepção de avaliação classificatória, sentenciva,
que se circunscreve a mera medida de desempenho obtida ao fim do processo. Trata-se de tentar cons-
truir uma nova concepção de avaliação em um ambiente virtual mesmo na aparente impossibilidade
de vivê-la de forma hegemônica na educação presencial. Como o ensino presencial não é necessa-
riamente colaborativo, cremos que o modelo a ser proposto no projeto Sapiens, pode se constituir
em espaço de experiência inovadora no campo avaliativo. Para tal cremos serem necessários fortes
investimentos na mudança da cultura de professores e alunos envolvidos no processo para aceitar
democratizar as relações interpessoais em que estão inseridos, ainda que de modo virtual. Para tal,
o processo de ensino deve ser aberto, permitindo livre acesso do estudante às idéias que estão sendo
discutidas, encontrando no professor-tutor disponibilidade, disposição e competência para mediar o
processo de estudo, estimulando avanço intelectual dos alunos inscritos no curso, pela flexibilização e
diversificação das formas avaliativas que não podem ocorrer em momentos estanques, inviabilizando
a retomada e a reflexão crítica de seus significados, o que efetivamente prejudica sua eficácia.

A avaliação, pode e deve ser educativa, reintegradora dos estudantes no processo de aprender.
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Para tal deve considerar aspectos qualitativos do desempenho dos alunos, e estimular sua produção
e autonomia intelectuais. O papel do professor deve ser ativo, mediatizando a aproximação que os
alunos fazem em relação ao conhecimento já produzido e a produzir. Defende-se uma avaliação
centrada mais na pedagogia das perguntas do que na pedagogia das respostas, que são cerceadoras
do pensamento criativo e crítico. Há que se considerar que o uso de tecnologias modernas não pode
conviver com recursos pedagógicos já superados e que desaceleram o surgimento de potencialidades
cognitivas nos estudantes mais contemporâneas. Assim, o uso de recursos tecnológicos está a exigir
práticas avaliativas igualmente modernas, que saibam explorar positivamente as diferenças existentes
no conjunto dos alunos , ao invés de buscar obsessivamente padronizar condutas e respostas prontas.
Horizontalizam-se as relações entre professor e alunos propiciando uma redistribuição do poder e
do espaço de intervenção na busca e seleção de informações, que agora circulam entre os sujeitos
envolvidos na aventura de conhecer, compreendendo que a apropriação de conhecimentos só faz
sentido quando permite a mobilização do aprendido em situações não previstas.

Nessa perspectiva de avaliação , ressaltamos como de grande valia o estímulo ao estudante ao
livre pensar, cabendo-lhe assumir ou melhor co-responsabilizar-se com o processo de desenvolvi-
mento intelectual, rompendo com a passividade que caracteriza a escola convencional. A tecnologia
educacional, quando bem planejado o seu uso modifica a relação pedagógica, tirando o aluno da es-
pera de que lhe seja disponibilizado o saber, devidamente distribuído em doses homeopáticas, numa
seqüência lógica, previsível centrada no professor, o que a torna via de regra desmotivante.

Podem surgir dúvidas acerca da preparação de alunos e professores para entrar nesse novo sistema
de aprendizagem e de avaliação. A idéia que defendemos é que devem ser criadas tarefas para
que as pessoas vejam significado para estar juntas e assim a avaliação não pode ocorrer de forma
dissociada do processo de ensino aprendizagem.Quanto mais o sistema for aberto e permitir o diálogo
qualificado e complementar entre os participantes do curso, o que pressupõe domínio mínimo do
arsenal tecnológico e pedagógico existente, melhor serão os efeitos educativos de longo alcance do
ambiente colaborativo

Como recursos de avaliação , uma vez explicitadas as novas bases conceituais que nortearão o
projeto Sapiens, poderão ser entre outras:

� O uso de análises de situações-problema, previamente elaboradas pelo professor , com destaque
aos pontos chave que poderão instigar e/ou orientar busca ativa de novas informações tanto na
rede como em interlocução direta ou virtual com pesquisadores da área.

� Leitura crítica do material disponibilizado no ‘repositório’, com espaço e estímulo à formu-
lação de perguntas, que circularão entre os alunos cadastrados no grupo de aprendizagem co-
laborativa

� Elaboração de texto próprio, enriquecido pelo grupo. Trabalho coletivo que sintetiza os princi-
pais conhecimentos apropriados e submetidos ao professor periodicamente para novas provo-
cações reflexivas.

� Evitar questões que explorem habilidades cognitivas de baixa complexidade: tipo V ou F;
preenchimento de lacunas, testes de respostas curtas pautadas na memorização. Avançar na
construção de recursos avaliativos que valorizem a compreensão e aplicação de conceitos ou
que estimulem capacidade de análise e síntese, mais condizentes com o perfil do estudante
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universitário que se deseja para enfrentar o mundo do trabalho competitivo e que aspira por
profissionais aptos a tomar decisões, terem flexibilidade e pensamento criativo.

� Estimular situações de avaliação que estimulem o exercício da capacidade argumentativa dos
alunos, evitando penalizar o pensamento divergente.

� Incluir na formulação das situações questões que envolvam a consideração de aspectos éticos
em geral, rompendo com a lógica da racionalidade técnica que empobrece o aprendizado e que
gera efeitos educativos questionáveis.

Independente dessas e outras tantas situações a serem criadas, é necessário definir a cada módu-
lo um conjunto de condições mínimas necessárias a serem conquistadas para avançar no programa.
Os alunos devem ter ciência previamente dessas condições e o professor deve interferir precoce-
mente corrigindo eventuais rotas de fracasso. Para tal , parece importante a associação de situações
síncronas e assíncronas para que a interatividade comunicacional possa exercer efeito positivo no
processo. O pressuposto que defendemos, baseados em Perrenoud ,é que a avaliação , realizada de
forma contínua e comprometida com determinada lógica propicia a seleção de dispositivos didáticos
que estimulem e dinamizem a aprendizagem , promovendo sua regulação, diferenciando os tempos
de aprender e de ensinar, diferenciando os alunos para que devidamente trabalhados no início do
processo , possam atingir os objetivos últimos da aprendizagem , permitindo a certificação e simul-
taneamente a aquisição de conhecimentos.

Outros Textos

� Ensinar-Aprender em Situação Escolar: Perspectiva Histórico-Cultural
Prof.Dr.Angel Pino Sirgado
http://www.lite.fae.unicamp.br/sapiens/ensinar.htm

� Linguagens Tecnológicas e Educação: Construção de Ambientes de Aprendizagem —
Considerações Sociológicas
Profa.Ivany Rodrigues Pino
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Capítulo 3

Resultados do período

Inicialmente a equipe participante era constituída pelos professoresJosé Carlos Maldonado
(coordenador local) ePaulo Cesar Masiero; com o decorrer do projeto, o grupo passou a contar
com a colaboração da professoraMaria Cristina Ferreira de Oliveira . Ainda, foram agregados dois
alunos de doutorado:Willie Dresler Leiva eEllen Francine Barbosa, orientados, respectivamente,
pelos professores Paulo Cesar Masiero e Maria Cristina Ferreira de Oliveira (co-orientadora), e José
Carlos Maldonado. Espera-se no próximo ano agregar alguns alunos de mestrado e de iniciação
científica.

O plano de trabalho de doutorado do aluno Willie Dresler Leiva (Anexo 1), com o títuloServidor
de Cursos pela Web, propõe o desenvolvimento de um ambiente de apoio à autoria e ao acesso de
material didático via Internet, gerenciado por uma máquina destatecharts. Para atingir tal objetivo,
o aluno estudará o modelo HMBS (Hypertext Model Based on Statecharts) [TUR98, TUR99] e de-
senvolverá extensões ao mesmo, visando a adequá-lo ao domínio de cursos à distância ministrados
pela WWW. Propõe-se também a criação de uma ferramenta de apoio à autoria de material didático
apoiada no modelo a ser proposto. Essa ferramenta poderá ser integrada ao ambiente CALM, a fim de
verificar a adequação das extensões ao modelo HMBS sugeridas pelo doutorando para tal domínio.
Uma ferramenta já desenvolvida no ICMC-USP,HySCharts[TUR99], será aperfeiçoada para funcio-
nar como ferramenta subjacente do ambiente de ensino que se pretende desenvolver, nos módulos de
autoria e apresentação, que corresponde aos atuais módulos de autoria e navegação doHySCharts.

O plano de trabalho de doutorado da aluna Ellen Francine Barbosa (Anexo 2 e 3), com o título
Educação, Treinamento e Avaliação no Contexto de Teste e Validação de Software, tem co-
mo principal objetivo especificar e implementar um ambiente de educação, treinamento e avaliação
explorando o domínio de teste de software, o qual possa ser utilizado nos contextos acadêmico e
industrial. Espera-se ainda que os resultados obtidos possam ser aplicados no desenvolvimento de
material didático para outras sub-áreas da Engenharia de Software.

3.1 Atividades realizadas

As principais atividades realizadas no período em questão foram:

� Elaboração de glossários (Anexo 4) visando a facilitar a comunicação entre os membros do
SAPIENS, já que este conta com uma equipe interdisciplinar. A estrutura dos glossários foi
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baseada em[TUR96].

– Glossário de Termos Computacionais.

– Glossário de Termos Educacionais e de Atores do SAPIENS.

� Definição de um modelo de objetos educacionais em UML (Unified Modeling Language),
relacionando alguns termos do glossário educacional entre si (Anexo 5). O objetivo foi definir
papéis dos usuários e suas interações, além de detalhar a estrutura dos exercícios.

� Projeto e implementação de uma ferramenta para autoria de questionários a ser incorporada
no ambiente CALM (Anexo 6). Tal ferramenta possibilita a autoria dos seguintes tipos de
exercícios: múltipla escolha, verdadeiro ou falso, questão aberta e exercícios baseados em
ferramentas externas.

� Estudo experimental para a integração de ferramentas externas ao ambiente CALM (Anexo
7). Nesta atividade está sendo incorporada ao CALM a ferramenta de testePOKE-TOOL
(Potential Uses Criteria Tool for Program Testing) [MAL89, CHA91], que apóia a aplicação
dos critérios Potenciais-Usos[MAL91] e também de outros critérios estruturais como Todos-
Nós e Todos-Arcos.

� Realização de seminários internos no ICMC-USP, abordando temas como XML, hipermídia,
JavaBeans, Enterprise JavaBeanse o ambiente CALM.

� Levantamento de bibliografia e ferramentas de autoria, apresentação e avaliação, visando a
identificar os trabalhos e ferramentas existentes, relacionados a atividades de ensino/aprendizagem.
A princípio estão sendo estudados os ambientes WebCT e AulaNet. Esta atividade deverá ter
continuidade no próximo período.

� Participação nas reuniões e palestras do Projeto SAPIENS.

� Participação no 1Æ Seminário de Ensino à Distância da PUC-Campinas, no qual foi abordado o
ensino à distância, suas perspectivas legais e tecnológicas, realizações e potencialidades para a
educação superior nas áreas das ciências humanas, biológicas, de saúde, exatas e da tecnologia.

� Participação no mini-curso sobre a utilização do ambiente WebCT, promovido pelo CISC-USP.

3.2 Atividades previstas

Dentre as atividades previstas para o próximo período destacam-se:

� Especificação de um ambiente de apoio à autoria e ao acesso de material didático via Internet,
gerenciado por uma máquina destatecharts.

� Generalizações do modelo HMBS[TUR98, TUR99] / XHMBS [PAU97] e adaptação para o
domínio de educação à distância.
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� Integração das ferramentas de testeProteum[DEL96], Proteum/IM[DEL97], Proteum-RS/FSM
[FAB99], Proteum-RS/PN[SIM99], Proteum-RS/ST[SUG99] e X-Suds[AGR98] ao ambiente
CALM.

� Continuidade da atividade de estudo de outros ambientes de ensino, iniciada no período an-
terior. Avaliação de adequação dos mecanismos de ensino/aprendizagem disponíveis: esta
atividade consiste em avaliar a adequação no contexto de teste de software dos mecanismos de
ensino/aprendizagem existentes. Com base nessa avaliação, serão caracterizados os requisitos
necessários ao ferramental de autoria, apresentação e avaliação, do ponto de vista da atividade
de teste.

� Desenvolvimento de material didático no domínio de teste de software.

� Realização de um Workshop SAPIENS no ICMC-USP, previsto para o início de junho, visando
a promover a integração de projetos e iniciativas de pesquisa com objetivos similares aos do
Projeto SAPIENS. Seriam abordados, a princípio, os seguintes temas:

– Apresentação do Projeto SAPIENS (Prof. Léo Pini Magalhães, DCA/FEEC-UNICAMP).

– A Interação e Interatividade no Processo de Aprendizagem em Ambiente Colaborativo
(Prof. Angel Pino, LITE/FE-UNICAMP).

– Abordagens de Avaliação (Prof.a Mara R. L. De Sordi, LITE/FE-UNICAMP).

– Ambientes para Avaliação/Ensino à Distância (Prof.a Sandra Maria Aluísio, ICMC-USP,
a convidar).

– Metáforas de Anotação e Paradigmas de Interação em Ambientes Educacionais (Christian
Medeiros Adriano, DCA/FEEC-UNICAMP).

– Ambiente CALM (participantes do Projeto SAPIENS):

� Características Operacionais do Ambiente.

� Aplicações: Orientação a Objetos, Teste de Software.

– Ambiente SASHE e Aplicações (Prof.a Maria das Graças Volpe Nunes, ICMC-USP, a
convidar).

– Projeto ClassRoom2000 (Prof.a Maria da Graça Campos Pimentel, ICMC-USP, a convi-
dar).

– Outros Ambientes (Ellen Francine Barbosa, ICMC-USP).

– Meeting Point: Identificação de Oportunidades de Colaboração.

3.3 Publicações

CARVALHO, R.A.; FABBRI, S.C.P.F.; MALDONADO, J.C. –Um Estudo para a Determinação
de um Conjunto Essencial Preliminar de Operadores de Mutação para a Validação de Máquinas de
Estados Finitos.Resumo em Anais do 17o. SBRC – Simpósio Brasileiro de Redes de Computadores,
Salvador, BA, Maio/1999, pp. 577-578.
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CARVALHO, M.R.; Oliveira, M.C.F.; MASIERO, P.C.An Object-Oriented Method for Hypermedia
Design. Anais do V SBMIDIA – Simpósio Brasileiro de Sistemas Multimídia e Hipermídia, Goiânia,
GO, Junho/1999, pp. 43-62.
CARVALHO, R.A.; FABBRI, SCPF; MALDONADO, J.C. –Um Estudo sobre a Avaliação do Custo
de Aplicação da Análise de Mutantes na Validação de Máquinas de Estados Finitos.Anais do XIII
SBES - Simpósio Brasileiro de Engenharia de Software, Florianópolis, SC, Outubro/1999.
DELAMARO, M.E.; MALDONADO, J.C. - Interface Mutation: Assessing Testing Quality at Inter-
procedural Level, Proc. of XIX SCCC - International Conference of the Chilean Computer Science
Society, Novembro/1999.
FABBRI, S.C.P.F.; MALDONADO, J.C.; MASIERO, P.C.; DELAMARO, M.E. –Proteum/FSM: A
Tool to Support Finite State Machine Validation Based on Mutation Testing.Proc. of XIX SCCC -
International Conference of the Chilean Computer Science Society, Novembro/1999.
FABBRI, S.C.P.F.; MALDONADO, J.C.; SUGETA, T.; MASIERO, P.C. –Mutation Testing Applied
to Validate Specifications Based on Statecharts. Proc. of ISSRE - International Symposium on
Software Reliability Systems, Novembro/1999.
PAULO, F.B.; MASIERO, P.C.; Oliveira, M.C.F.;Hypercharts: Extended Statecharts to Support Hy-
permedia Specification. IEEE Transactions on Software Engineering. v. 25, n. 1, Janeiro/Fevereiro,
1999, pp. 33-49.
SOUZA, S.R.S.; MALDONADO, J.C.; FABBRI, S.C.P.F.; LOPES DE SOUZA, W. -Mutation Tes-
ting Applied to Estelle Specifications. Proc. of 33rd Hawaii International Conference on System
Sciences - Mini-track on Distributed Systems Testing, Maui, Hawaii, Janeiro/2000 (aceito).
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Academics Publishers, v. 8, Maio/1999, pp. 309-324.
VILELA, P.R.S; MALDONADO, J.C.; JINO, M. -Pairwise Data Flow Based Integration Testing.
Anais do XIII SBES - Simpósio Brasileiro de Engenharia de Software, Florianopolis, SC, Outu-
bro/1999.
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da no ambiente CALM
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4.1 Anexo 1: Plano de trabalho

4.1.1 Dados Gerais

Título do Projeto: Servidor de Cursos pela Web
Candidato: Willie Dresler Leiva
Orientador: Paulo César Masiero
Co-Orientadora: Maria Cristina Ferreira de Oliveira
Instituição: ICMC – USP/São Carlos
Programa: Ciências de Computação e Matemática Computacional
Nível: Doutorado

Resumo: Este plano propõe o desenvolvimento de um ambiente de apoio à autoria e acesso de
material didático via Internet, gerenciado por uma máquina destatecharts.; pPara atingir tal objetivo,
o candidato estudará o modelo HMBS – Hypertext Model Based on Statecharts – e desenvolverá
extensões ao mesmo, visando adequá-lo ao domínio de cursos à distância ministrados pela WWW.
Propõe-se também a criação de uma ferramenta de apoio à autoria de material didático apoiada no
modelo a ser proposto.

4.1.2 Introdução

A tecnologia hipermídia oferece um modelo de organização e recuperação de informações que
integra as tecnologias hipertexto e multimídia. Aplicativos hipermídia herdam dos hipertextos a
organização não-linear da informação, e permitem que usuários (leitores) naveguem e recuperem
informações ativando ligações estabelecidas entre itens de informação[Conklin 1987, Halasz, 1988,
Nielsen, 1990, Nanard & Nanard 1995]. A incorporação de recursos multimídia, com a integração
simultânea de mídias estáticas e dinâmicas, enriquece ainda mais a potencialidade desses aplicativos
para o acesso e manipulação de informações.

A demanda por aplicações que utilizam a tecnologia hipermídia encontra-se em franca expansão,
devido, principalmente, à disseminação daWorld Wide Web(WWW). O escopo dos aplicativos para
a Web tem crescido significativamente, e ela deixou de ser vista apenas como ferramenta de divul-
gação e de comunicação para se transformar em uma plataforma capaz de apoiar diversas facetas das
organizações. A edição especial da revistaCommunications of the ACMde julho de 1998[CACM
1998] é voltada para a discussão dos chamadosWeb Information Systemse dos problemas associados
ao seu desenvolvimento.

Essa nova classe de produtos desoftwarepode se beneficiar de modelos de especificação e mé-
todos que sistematizem o seu processo de desenvolvimento. Os métodos e técnicas tradicionais da
Engenharia de Software não são necessariamente adequados para o projeto de aplicativos hipermídia,
os queais apresentam requisitos próprios como :

� a necessidade de gerenciar um grande volume de informações, e;

� de combinar a navegação controlada pelo leitor com a própria natureza das informações mul-
timídia [Hardman et al. 1993; Garzotto et al. 1994, Nanard & Nanard 1995].

Outros problemas associados são:
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� a captura e re-organização da estrutura do domínio de informação, muitas vezes freqüentemen-
te complexa, de maneira a torná-la clara e acessível aos leitores;

� a criarção de versões distintas a partir de uma única especificação ou /projeto; e

� o estabelecimernto de abordagens sistemáticas para que sejam definirdas a estrutura organiza-
cional e a semântica de navegação de hiperdocumentos.

Tais problemas motivam a pesquisa por de modelos e métodos que forneçam diretrizes para
gerenciar o projeto de hiperdocumentos estruturados, ajudando a disciplinar a atividade de autoria. O
uso de modelos não somente melhora o processo de projeto e desenvolvimento de hiperdocumentos
[Cavallaro et al. 1993; Schwabe et al. 1996], mas como também facilita sua análise e avaliação
[Garzotto et al. 1995].

Este projeto de pesquisa em nível de doutorado está inserido nesse contexto. Pretende-se definir
um modelo capaz de apoiar a autoria e navegação de conteúdo hipermídia voltado para um domínio
específico, na área de educação e treinamento em Informática.

Pesquisadores do Grupo de Engenharia de Software do ICMC já vêm atuando na investigação
de técnicas para a especificação de aplicações hipertexto e hipermídia[Masiero 1995, Turine 1998].
Como resultado dessa pesquisa, foram propostos dois modelos de especificação denominados HMBS
(Hyperdocument Model Based on Statecharts) e XHMBS, (respectivamente Hyperdocument Model
Based on Statecharts e – eXtended Hyperdocument Model Based on Statecharts), os quais teêm sido
divulgados nas principais conferências nda área[Paulo et al. 1998, Turine et al. 1997]. Também foi
desenvolvido, com base no modelo HMBS, o protótipo de um ambiente de autoria e navegação de
hiperdocumentos utilizando o modelo HMBS, denominado HySCcharts[Turine et al. 1999].

Pretende-se iniciar este projeto investigando a adequação dos modelos HMBS/XHMBS para a
especificação de aplicações hipermídia voltadas para o ensino e ao treinamento. Será necessário
identificar os requisitos específicos relacionados ao domínio e, posteriormente posteriormente, propor
extensões e adaptações ao modelo, de forma a visando atender a essa classe específica de requisitos.
O sistema HyScharts também pode servir de base para o desenvolvimento de uma ferramenta de
apoio à autoria (criação e manutenção) e uso de material didático. Para isso, será proposta uma
arquitetura que permita a sua integração à WWW, requisito essencial nesse domínio de aplicação.

Na Seção 2 é apresentada uma curta revisão bibliográfica que fornece a fundamentação para
o desenvolvimento deste projeto: apresenta-se o HMBS e sua extensão, o XHMBS, bem como o
ambiente HyScharts. Na Seção 3 é descrita a proposta de trabalho, estabelecendo-se uma ligação
com tópicos de pesquisa relevantes na área de engenharia de hipertexto, hipermídia e WWW que
devem ser tratados para que se obtenha uma solução adequada para o problema. Na Seção 4 são
apresentadas apresentadas as principais atividades a serem realizadas e o cronograma.

4.1.3 Fundamentação

HMBS

O HMBS utiliza a estrutura e a semântica operacional destatecharts[Harel 1987; Harel et al.
1987] para especificar a estrutura organizacional e a semântica de navegação de hiperdocumentos
grandes e complexos[Oliveira et al. 1996; Turine et al. 1997, Turine 1998]. Segundo o modelo,
um hiperdocumento é composto por três tipos de objetos básicos: estruturais, navegacionais e de

Dezembro 1999 30



ProjetoSAPIENS 4.1. ANEXO 1

apresentação. A estrutura organizacional do hiperdocumento definida pelostatechartsubjacente per-
mite especificar os objetos estruturais, (que são os estados, as transições e os eventos). Os objetos
navegacionais, — ou seja, as páginas, as ligações e as âncoras, — definem a estrutura navegacional
do hiperdocumento. Os canais definem os objetos de apresentação, e são invocados para apresentar
as informações contidas nas páginas durante a navegação. Desse modo, os estados dostatechartsão
associados a porções de informação ou páginas. Os eventos contidos nos rótulos das transições repre-
sentam, respectivamente, as âncoras que disparam as possíveis ligações entre as páginas, definindo
assim os caminhos de navegação disponíveis para o leitor.

A semântica de navegação adotada fornece mecanismos que realçam a estrutura hierárquica típi-
ca de muitas aplicações e define as páginas a serem exibiapresentadas durante a navegação, quaais
âncoras são habilitadas e quais são as transformações navegacionais que ocorrem durante a interação
com o leitor. O comportamento dinâmico do hiperdocumento é baseado na semântica operacional de
statechartsa partir de alguma configuração inicial de estados inicial[Harel 1987]. A noção mais ele-
mentar da semântica de navegação do HMBS é a de visitar uma página, de modo que a apresentação
das informações contidas nas páginas é determinada unicamente pela decisão do leitor de seguir uma
ligação pela ativação de uma âncora.

Para visualizar as informações do hiperdocumento, canais de apresentação são invocados para
interpretar um número arbitrário de páginas durante a navegação, sendo que diversas páginas podem
ser exibidas visualizadas concorrentemente. O conjunto de páginas exibidas é determinado pela con-
figuração corrente de estados corrente dostatechartsubjacente e por um nível de visibilidade “N”.
Um hiperdocumento para o qual foi definido “N” igual a zero (N= 0) tem exibidas, em um determi-
nado momento durante a navegação, todas as páginas associadas aos estados atômicos que estiverem
ativos na configuração válida de estados dostatechart. Para “N” igual a um (N= 1), as páginas
exibidas são as mesmas definidas para N= 0, além daquelas associadas aos estados ancestrais (do
tipo OR) imediatos da configuração atual de estados atual, e assim por diante para N> 1. Portanto, o
conjunto de páginas apresentadas define uma “configuração de contexto do hiperdocumento” (CC),
formada pelas páginas associadas aos estados da configuração corrente de estados corrente dostate-
chart, além das páginas que satisfazem o nível de visibilidade especificado pelo autor. A configuração
de contexto inicial (CC0) é definida pela configuraçãodefaultde estadosdefaultdostatechart.

A semântica operacional destatechartsoferece os mecanismos para a definição de uma semântica
de navegação pelo HMBS. Quando o leitor seleciona uma âncora, as seguintes ações devem ser
executadas pelo sistema de hiperdocumentos:

� Gera o evento correspondente à âncora (informação obtida pelo mapeamento “ae”), disparando
a ligação correspondente relacionada à transição dostatechartà qual o evento está associado;

� Ativa todos os estados que fazem parte do conjunto destino da transição disparada, gerando a
próxima configuração de estados e desabilitando a anterior.; Eem seguida, remove da apresen-
tação as janelas lógicas associadas às páginas correspondentes aos estados da configuração e
seus estados ancestrais, segundo o nível “N”; e

� Define a nova configuração de contexto do hiperdocumento como sendo formada pelas páginas
associadas aos estados da nova configuração de estados, além das páginas que obedecem ao
escopo estabelecido pelo nível de visibilidade.; depois, Iinvoca, em seguida, os respectivos
canais de apresentação (função “pl”) para cada página da configuração de contexto.
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O modelo original não incluía mecanismos para a especificação de requisitos temporais e de
sincronização de informações multimídia dinâmicas. Essa capacidade, entre outras inovações, foi
adicionada em sua extensão denominada XHMBS, que utiliza como formalismo subjacente uma
extensão dosstatechartsdenominadahypercharts[Paulo 1997, Paulo et al. 1998, Paulo et al. 1999].

HyScharts

O ambiente HySCcharts foi projetado especificamente para apoiar a criação, interpretação e exe-
cução de especificações de hiperdocumentos descritos segundo o modelo HMBS. O HySCcharts foi
desenvolvido como uma extensão do sistema StatSim (Statechart Simulator), um ambiente gráfico
automatizado cujo principal objetivo é apoiar a validação de especificações descritas através desta-
techarts[Masiero et al. 1991]. A arquitetura do HySCcharts é composta por três camadas principais:
, denominadas camadas de aplicação, de estruturação e de armazenamento (Figura 1). A camada
de aplicação está subdividida nos módulos de autoria e de navegação, em adição a além de um am-
biente depara edição e simulação destatecharts. A camada de estruturação é o núcleo do sistema,
pois define a estrutura interna do hiperdocumento por intermédio através dos objetos estruturais, na-
vegacionais e de apresentação do HMBS. Todos esses objetos são armazenados em bases de dados
gerenciadas por funções da camada de armazenamento.

Durante a atividade de autoria o autor especifica visualmente os objetos estruturais, os objetos
navegacionais e de apresentação, além de analisar a estrutura navegacional. Ostatechartsubjacente
ao hiperdocumento é criado com um editor gráfico (EGS - Editor Gráfico destatecharts). Um editor
gráfico de objetos HMBS (EGHMBS) possui ferramentas para gerenciar páginas, âncoras e canais.
Para interpretar e visualizar o conteúdo de uma página, é necessário associá-la a um único canal de
apresentação, também especificado pelo autor. Basicamente, os canais definem o tipo de mídia (tex-
to, imagem, áudio e vídeo) associado à página e as características de visualização. Após a Depois de
especificarção dessas informações, o autor pode associar tal página ao objeto estrutural (estado) cor-
respondente. Após Tendo criador as páginas e associá-lado-as aos estados correspondentes, o autor
pode especificar oas objetos navegacionais âncoras que habilitam as ligações do hiperdocumento.

O módulo de autoria também oferece ferramentas para análise e validação das especificações de
hiperdocumentos em HMBS (módulo “Verificador de Propriedades e Objetos HMBS” da Figura 1).
O HMBS permite identificar inconsistências estruturais e problemas relacionados à visualização e
à navegação, bem como a análise de algumas propriedades. Essas análises são baseadas essencial-
mente na geração da árvore de alcançabilidade, que fornece subsídios para a detecção de anomalias
na especificação. Algumas propriedades dinâmicas destatechartsforam definidas e introduzidas no
contexto de hiperdocumentos: alcançabilidade de uma página a partir de uma configuração de con-
texto qualquer, reiniciabilidade,deadlockdurante a navegação, vivacidade de ligações navegacionais
e seqüência válida de âncoras[Turine 1998].

O módulo de autoria também oferece ferramentas para análise e validação das especificações
de hiperdocumentos em HMBS (módulo "Verificador de Propriedades e Objetos HMBS" da Figura
1). O HMBS permite identificar inconsistências estruturais e problemas relacionados à visualização
e navegação, bem como a análise de algumas propriedades. Essas análises são baseadas essencial-
mente na geração da árvore de alcançabilidade, que fornece subsídios para a detecção de anomalias
na especificação. Algumas propriedades dinâmicas deStatechartsforam definidas e introduzidas no
contexto de hiperdocumentos: alcançabilidade de uma página a partir de uma configuração de con-
texto qualquer, reiniciabilidade,deadlockdurante a navegação, vivacidade de ligações navegacionais

Dezembro 1999 32



ProjetoSAPIENS 4.1. ANEXO 1

Figura 4.1: Arquitetura do ambiente HyScharts
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e seqüência válida de âncoras[Turine 1998].
Para tornar disponível aos leitores o conteúdo do hiperdocumento, as especificações em HMBS

devem ser interpretadas e “executadas” no módulo de navegação segundo a semântica de navegação
do modelo. O HySCcharts dispõe de uma máquina destatechartsassociada aoBbrowser(Figura 1)
que recebe os eventos externos (ações do leitor) e os interpreta, modificando a apresentação.

A navegação pode ser iniciada pela configuração de contexto inicial “CC0” ou pela escolha de
um título associado a uma página específica (acesso direto à informação pelos títulos das páginas)
[Turine 1998]. Dessa forma, o autor pode “executar” o hiperdocumento e observar, graficamente,
o efeito na apresentação. Tal abordagem pode ser útil para simular interativamente a apresentação
do hiperdocumento, permitindo analisar seu comportamento e, conseqüentemente, identificar a ne-
cessidade de eventuais mudanças na especificação, além de reduzir a desorientação e aumentar a
compreensão do hiperdocumento pelo leitor.

4.1.4 Descrição e objetivos

O problema alvo a ser tratado neste projeto está ligado ao domínio de cursos à distância, mi-
nistrados pela Web, de forma assíncrona[Goldberg et al. 1996]. A aplicação imediata visada é no
ensino em nível de terceiro grau ou de cursos livres (por exemplo, de introdução a um determinado
tópico, ou de treinamento), na área de computação/informática. Este projeto está relacionado ao pro-
jeto SAPIENS, do qual o orientador faz parte (Processo FAPESP 97/12807) e que tem por objetivo
desenvolver um ambiente para apoiar as seguintes atividades:

1. Autoria de material didático, como notas de aula, auto-avaliações, instruções programadas, etc,
em forma multimídia.

2. Apresentação do material a alunos do curso, de forma controlada, via internet. Tal entrega
pode ser personalizada, de acordo com o desempenho do aluno, ou programada, levando em
conta tempos previamente especificados para cada módulo, etc.

3. Supervisão e apoio a atividades didáticas via iInternet

4. Apoio à interação entre diversos atores do processo de ensino/aprendizagem: alunos, profes-
sores, monitores, etc.

5. Apoio às atividades colaborativas de autores, professores, alunos e monitores

O objetivo principal deste projeto de doutorado é estudar o modelo HMBS e verificar a sua
adequabilidade para esse domínio, propondo uma alternativa adequada para a modelagem desse tipo
de aplicação. Essa alternativa pode, em princípio, ser derivada do HMBS. A partir de um estudo
aprofundado do modelo, extensões devem ser propostas, visando a adequá-lo às atividades de autoria
e apresentação de material didático pela Internet. Um ambiente de apoio à autoria e acesso de material
didático via Internet deve ser desenvolvido com o objetivo de validar a proposta.

Essa linha de atuação permite a investigação de aspectos bastante relevantes considerando-se o
atual estado da arte da pesquisa na área de hipermídia. Recentemente, pesquisadores dessa área têm
argumentado em favor da incorporação, aos protocolos padrão para a Web, de funcionalidades de
alto nível disponíveis em sistemas hipertexto “de terceira e quarta geração”[Bieber et al. 1997]. Um
conjunto de funcionalidades de alto nível consideradas relevantes nesse contexto é apresentado na
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Tabela 1. A sua incorporação permitiria o desenvolvimento de aplicativos para a Web que integram
funcionalidades típicas de hipermídia às demais funcionalidades específicas da aplicação, para be-
nefício de autores e leitores de aplicativos Web em diversas áreas. A integração desses recursos ao
ambiente a ser desenvolvido também deverá ser investigada.

Nós e ligações tipados
Atributos de ligações, consultas baseadas em estrutura
Transclusões,hot linksewarm links
Anotações e ligações públicas e privadas
Ligações computadas e ligações personalizadas
Bases de ligações externas e mecanismos de atualização de ligações.
Overviewsglobais e locais
Trilhas e roteiros guiados
Backtrackinge navegação baseada em história
Outras

Tabela 4.1: Funcionalidades hipermídia de interesse.

Para a implementação, a ferramenta HySCcharts deve ser aperfeiçoada para funcionar como fer-
ramenta subjacente do ambiente de ensino que se pretende desenvolver, nos módulos de autoria e
apresentação, que corresponde aos atuais módulos de autoria e navegação. Isso implica no estudo de
novas semânticas de navegação para o modelo HMBS, bem como na adaptação do protótipo atual
para acesso através do ambiente da Internet (“webficação” do sistema). Uma possível arquitetura
para o sistema resultante é apresentada na Figura 2, a queal assume que o HySCcharts pode estar
executando em um servidor, e os hiperdocumentos poderiam ser acessados através de navegadores
WWW instalados em clientes distribuídos.

Novas características devem serão incorporadas ao módulo de apresentação para atender aos re-
quisitos dessa aplicação, tais como glossários, adição de anotações, recursos para auto-avaliação,
comunicação com o professor, colaboração com outros alunos, etc. A conexão desses recursos com
nós e ligações tipados (primeira linha da tabela 1) é imediata. Um material de cursos multimídiaBe-
nyon e outros[Benyon et al. 1998], por exemplo[Benyon et al. 1998], além de requererem requer
não somente glossários e anotações em seu material de cursos multimídia, como requerem também
ligações tipadas do tipo “estrutural” e “associativa”.

Ainda relativamente quanto ao módulo de apresentação, trilhas e roteiros guiados podem per-
mitir que o aluno navegue por partes selecionadas do material do curso voltadas especificamente
para principiantes ou para conhecedores, permitindo diferentes tipos de estratificação do material a
ser apresentado. Este tipo de recurso deve estar disponível tanto para os autores definirem cami-
nhos alternativos pelo material, como para os próprios alunos definirem seus próprios ‘caminhos de
navegação’, dentro das restrições impostas pelos instrutores.

No caso do módulo de autoria, é nossa intenção alterar a forma como o HySCcharts funciona
atualmente, para que o autor de cursos não precise ser um profundo conhecedor do modelo subjacen-
te. É isto o que já ocorre, por exemplo, no ambienteWorld-Wide-Web Course Tool, onde educadores
inexperientes com computadores conseguem criar cursos sofisticados na Web. O objetivo é que Nos-
so sistema guieará o autor no processo de definição do conteúdo do material de cursos, e gereará
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Figura 4.2: Arquitetura para o ambiente de ensino à distância

internamente o modelo associado ao hiperdocumento resultante, sendo que o modelo não necessaria-
mente precisa ser visualizado graficamente.

Quanto à auto-avaliação, o sistema deverá prever extensões ao modelo XHMBS para que possi-
bilitem a emissãotir de eventos internos que permitam controlar, por exemplo, o número de acertos
e erros por parte de um estudante e, por parte do professor, a tomada de decisões quanto à que sobre
quais partes do curso o aluno deveprecisa ver ou rever, bem como definir a aprovação do estudante
em módulos específicos e a liberação do mesmo para prosseguir de acordo comnforme o fluxo de
módulos programados.

Os demais módulos do sistema, para controle dos cursos, alunos, notas, aprovações, turmas, pro-
fessores, autores, etc., definem, basicamente, um sistema de informação que deverá estará acoplado
ao servidor de autoria e apresentação. Sua arquitetura, entretanto, seguirá a arquitetura de um Sistema
de Informação da Teia (“Web Information System– WIS”) [CACM 1998]. Assim sendo, pretendemos
também explorar o modelo HMBS para a modelagem dos WIS. Essa é, acreditamos, uma linha de
pesquisa promissora que poderá levar a outras extensões do HMBS ou mesmo à criação de uma nova
forma de especificação de WIS baseada emstatecharts.

4.1.5 Descrição das Atividades e Metodologia

A bolsa está sendo solicitada para o período entre março de 1999 e agosto de 2002. As principais
atividades estão listadas no cronograma apresentado a seguir. Estas atividades estão em consonância
com os objetivos descritos na seção anterior e com as normas do programa de doutorado do ICMC.
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Cronograma

Atividades Cronograma 1999
Créditos em disciplinas (4 disciplinas) Todo o anoTodo o ano
Análise do problema e de ferramentas de
desenvolvimento adequadas

Todo o anoTodo o ano

Familiarização com o HMBS e com a ferramenta
HySCcharts

Primeiro semestre

Exame de Inglês Segundo semestre
Início da revisão bibliográfica: hipermídia, ensino
à distância, ferramentas de apoio

Segundo semestre

Especificação preliminar da aplicação a ser
desenvolvida

Todo o ano

Atividades Cronograma 2000
Exame Preliminar de Qualificação Primeiro semestre
Revisão bibliográfica Primeiro Semestre
Preparação da Monografia de Qualificação Primeiro Semestre
Exame de Qualificação Início do Segundo

semestre
Especificação da aplicação a ser desenvolvida Segundo Semestre
Generalizações do modelo HMBS/XHMBS e
adaptação para o domínio proposto

Segundo semestre

Atividades Cronograma
2001/2002

Desenvolvimento da Ferramenta
. Adaptações do HyScharts (módulos de autoria e
de de apresentação)

Até 04/01

. Extensões (avaliação e sistema de controle
- WIS )

Até 07/01

. Avaliação Até 11/01
Desenvolvimento de uma aplicação (um curso)
com o apoio da ferramenta, avaliação crítica

Até 12/01

Redação da Tese Até 03/02
Defesa da Tese Até 06/2002
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4.2 Anexo 2: Plano de trabalho

Dados Gerais

Título do Projeto: Educação, Treinamento e Avaliação no Contexto de Teste e Validação de Soft-
ware

Candidata: Ellen Francine Barbosa

Orientador: José Carlos Maldonado

Instituição: ICMC/USP – São Carlos

Programa: Ciências da Computação e Matemática Computacional

Nível: Doutorado

Resumo: Este trabalho insere-se dentro do contexto do Projeto Sapiens (Processo FAPESP 97/12807
– aprovado) que tem como principal objetivo especificar e implementar um ambiente computacional
para o apoio à aprendizagem, explorando o domínio de teste de software. Nas últimas décadas
identificam-se vários esforços de pesquisa em teste de software: definição de critérios, implemen-
tação de ferramentas e análise desses recursos, tanto do ponto de vista teórico quanto empírico. No
entanto, sua utilização em ambientes reais de desenvolvimento ainda é incipiente, principalmente
no contexto brasileiro. Nesse cenário, o presente trabalho visa a estabelecer um ambiente de edu-
cação, treinamento e avaliação que possa ser utilizado nos contextos acadêmico e industrial. No
meio industrial pretende-se prover meios para a capacitação de pessoal tanto em conceitos de teste já
consolidados em alguns setores da indústria quanto em tecnologias emergentes. No ambiente acadê-
mico objetiva-se desenvolver material didático que facilite o ensino/aprendizagem desses conceitos
e motive novas pesquisas e desenvolvimento. Em ambos os casos, mecanismos de avaliação também
devem ser desenvolvidos a fim de avaliar continuamente o ambiente de educação e treinamento e de
transferência tecnológica.

4.2.1 Introdução

Sistemas baseados em computação têm sido utilizados em todas as áreas da atividade humana
e, como conseqüência, aspectos de qualidade e produtividade somam-se à inerente dificuldade e
complexidade da atividade de desenvolvimento de software[MAL91]. Nesse sentido, a Engenharia
de Software, disciplina que aplica os princípios de engenharia com o objetivo de produzir software
de alta qualidade a baixo custo[PRE97], evoluiu significativamente nas últimas décadas procurando
estabelecer técnicas, critérios, métodos e ferramentas para a produção de software.

Para que o produto de software atinja um grau de qualidade aceitável, atividades agregadas sob
o nome de Garantia de Qualidade de Software, entre elas atividades de VV&T – Verificação, Vali-
dação e Teste – têm sido introduzidas ao longo de todo o processo de desenvolvimento de software.
Das atividades de VV&T, o teste, mesmo que precariamente, é uma das mais utilizadas, constituin-
do um dos elementos para fornecer evidências da confiabilidade do software. Isto não descarta, de
forma alguma, que outras atividades e procedimentos, tais como revisões e técnicas formais e rigo-
rosas de especificação e verificação, sejam conduzidos ao longo de todo o desenvolvimento de um
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produto [MAL91]. Salienta-se que a atividade de teste tem sido apontada entre as mais onerosas
no desenvolvimento de software, podendo, em alguns casos, consumir grande parte dos custos de
desenvolvimento do software[PRE97].

Na tentativa de reduzir os custos associados ao teste, faz-se necessária a aplicação de técnicas e
critérios que dêem indicações de como testar o software, quando parar os testes e que, se possível,
forneçam uma medida objetiva do nível de confiança e de qualidade alcançados com os testes reali-
zados[DEM80]. Sob essa perspectiva, os critérios baseados em análise de fluxo de dados[LAS83,
NTA84, RAP85] (técnica estrutural) e o critério Análise de Mutantes[DEM78, DEM87] (técnica ba-
seada em erros), introduzidos em meados da década de 70, têm sido investigados fortemente nesta
década, podendo-se observar a diversidade de pesquisadores e de aspectos pesquisados[FRA93a,
FRA93b, WON93, MAT94, WON95, OFF96]. Resultados desses estudos fornecem evidências de
que tais critérios, hoje investigados fundamentalmente no meio acadêmico, às vezes em cooperação
com a indústria, podem, em médio prazo, constituir o estado da prática em ambientes de produção de
software. Uma forte evidência nessa direção é o esforço alocado pelaBellcore(USA) no desenvol-
vimento dax-Suds[AGR98], uma ferramenta que apóia a aplicação de critérios baseados em análise
de fluxo controle e de dados, hoje disponível comercialmente.

Tais linhas de pesquisa desempenham um papel relevante na temática Qualidade de Software,
tanto do ponto de vista de processo quanto do ponto de vista de produto. Do ponto de vista de
qualidade do processo de desenvolvimento de software, o teste sistemático é uma atividade essencial
para ascensão ao Nível 3 do Modelo CMM1 do SEI (Software Engineering Institute). No que diz
respeito à qualidade do produto, no guia do avaliador (ISO 14598-5)[ISO96], relacionado à norma
ISO 9126[ISO91], o teste é uma das atividades relevantes recomendadas. Ainda, o conjunto de
informação oriundo da atividade de teste é significativo para as atividades de depuração, manutenção
e estimativa de confiabilidade de software[PRE97].

Na Seção 2 é apresentada uma síntese dos principais trabalhos envolvendo a atividade de teste de
software, dando ênfase às contribuições do Grupo de Engenharia de Software do ICMC, as quais ser-
virão como fundamentação para o desenvolvimento deste trabalho. As motivações para sua realização
bem como os objetivos a serem atingidos são apresentados na Seção 3. Na Seção 4 é caracterizada
a linha de pesquisa em que o trabalho está inserido, sendo descritas as principais atividades a serem
realizadas, bem como o cronograma a ser cumprido. Nas seções 5 e 6 são apresentadas, respecti-
vamente, a experiência da candidata em relação ao programa proposto e a infra-estrutura disponível
para a realização do trabalho.

Fundamentação e Trabalhos Anteriores

O teste de produtos de software envolve basicamente quatro etapas: planejamento de testes,
projeto de casos de teste, execução e avaliação dos resultados dos testes[MAL91, PRE97]. Essas
atividades devem ser desenvolvidas ao longo do próprio processo de desenvolvimento de software
e, em geral, concretizam-se em três fases. A primeiras delas é o teste de unidade, na qual cada
módulo do software é testado individualmente, buscando revelar erros de lógica e fornecer evidências
de que o módulo funciona adequadamente. A próxima fase, o teste de integração, é uma técnica
sistemática para integrar os módulos componentes da estrutura do software, visando a identificar
erros de interface entre tais módulos. Finalizando, o teste de sistema verifica se todos os elementos

1Informações sobre o Modelo CMM (Capability Maturity Model) podem ser encontradas em[PAU93].
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do sistema combinam-se adequadamente e se a função/desempenho global do mesmo é atingida na
perspectiva dos requisitos do usuário[PRE97].

Em geral, os critérios de teste de software são estabelecidos a partir de três técnicas: funcional,
estrutural e baseada em erros. Tais técnicas diferenciam-se pela origem da informação utilizada na
avaliação e construção dos conjuntos de casos de teste. Na técnica funcional, os critérios e requisitos
de teste são estabelecidos a partir da especificação funcional do software; na técnica estrutural, os
critérios e requisitos são derivados essencialmente a partir das características de uma particular im-
plementação em teste; e, na técnica baseada em erros, os critérios e requisitos de teste são oriundos
do conhecimento sobre erros típicos cometidos durante o processo de desenvolvimento de software
[MAL91].

As técnicas e critérios de teste fornecem ao desenvolvedor uma abordagem sistemática e teori-
camente fundamentada, além de constituírem um mecanismo de auxílio para avaliar a qualidade e
a adequação da atividade de teste. Reconhecido o caráter complementar das técnicas e critérios de
teste[FRA93a, FRA93b, WON93, MAT94] e a diversidade de critérios que têm sido estabelecidos
[DEM78, LAS83, NTA84, RAP85, MAL91, PRE97], um ponto crucial que se coloca nessa perspec-
tiva é a escolha e/ou a determinação de uma estratégia de teste, que em última análise passa pela
escolha de critérios de teste, de forma que as vantagens de cada um desses critérios sejam combina-
das objetivando uma atividade de teste de maior qualidade. Estudos teóricos e empíricos de critérios
de teste são de extrema relevância para a formação desse conhecimento, fornecendo subsídios para
o estabelecimento de estratégias de baixo custo e alta eficácia. Identificam-se diversos esforços da
comunidade científica nessa direção[WON93, MAT94, WON94a, WON94b, OFF96], fato esse que
evidencia a relevância desse aspecto na atividade de teste.

Dentro desse contexto, uma das linhas de atuação do Grupo de Engenharia de Software do
ICMC/USP, em colaboração com o Grupo de Teste do DCA/FEEC/UNICAMP, tem concentrado suas
atividades no estudo de princípios, estratégias, métodos e critérios de teste e validação na produção
de software, bem como na especificação e implementação de ferramentas que apóiem a realização da
atividade de teste e viabilizem a avaliação do aspecto complementar dos critérios, através de estudos
empíricos. Em linhas gerais, as contribuições do grupo podem ser divididas em contribuições relati-
vas ao teste baseado em análise de fluxo de dados, ao critério Análise de Mutantes e no contexto de
teste de sistemas reativos, caracterizadas a seguir.

Contribuições do Grupo ao Teste Baseado em Análise de Fluxo de Dados

(extraído de[MAL97])

Como resultados concretos nessa linha de pesquisa podem ser citadas a definição de uma família
de critérios baseados em análise de fluxo de dados, denominados de critérios Potenciais-Usos e a
correspondente família de critérios executáveis, obtida pela eliminação dos caminhos e associações
não executáveis[MAL91]. Esses são critérios estruturais baseados em análise de fluxo de dados e
baseiam-se nas associações entre uma definição de uma variável e os seus possíveis subseqüentes
usos para a derivação de casos de teste. Os critérios Potenciais-Usos satisfazem, mesmo na presença
de caminhos não executáveis, as propriedades mínimas que devem ser preenchidas por um critério
de testeC, a saber[MAL91]:

1. incluir o critério Todos-Arcos, ou seja, um conjunto de casos de teste que exercite os elementos
requeridos pelo critérioC deve exercitar todos os ramos do programa;
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2. requerer, do ponto de vista de fluxo de dados, ao menos um uso de todo resultado computacio-
nal; isto equivale ao critérioC incluir o critério Todas-Defs; e

3. requerer um conjunto de casos de teste finito.

Deve-se observar que os critérios Potenciais-Usos são os únicos critérios baseados em análise
de fluxo de dados que satisfazem as propriedades acima, e que nenhum outro critério baseado em
análise de fluxo de dados os inclui. Um aspecto relevante é que alguns dos critérios Potenciais-Usos
“bridge the gap” entre os critérios Todos-Arcos e Todos-Caminhos mesmo na presença de caminhos
não executáveis, o que não ocorre para os demais critérios baseados em análise de fluxo de dados
[MAL97].

Esses aspectos motivaram a especificação e implementação de uma ferramenta de apoio denomi-
nadaPoke-Tool[MAL89, CHA91] para o teste de programas escritos na linguagem C. É importante
ressaltar que a disponibilidade de tal ferramenta abre perspectivas para o uso dessa classe de crité-
rios em ambientes industriais de produção de software, visto que uma das limitações para que esses
critérios passem a constituir o estado da prática é a inexistência de ferramentas de apoio.

Além disso, também foram conduzidos alguns estudos empíricos procurando avaliar o custo de
aplicação dos critérios Potenciais-Usos, obtendo-se evidências de que sua utilização na produção de
software é uma meta alcançável. Em geral, pode-se dizer que os critérios Potenciais-Usos, do ponto
de vista prático, são factíveis e demandam um número de casos de teste relativamente pequeno.

Com os conceitos e recursos desenvolvidos, vários outros trabalhos foram investigados nessa
linha. Tais trabalhos envolveram o estudo teórico e aplicado dos critérios Potenciais-Usos, bem
como a configuração daPoke-Toolpara outras linguagens de programação: Cobol[LEI92], Fortran
[FON93] e Clipper[BOR95]. Todas essas versões estão disponíveis em ambiente DOS; aPoke-Tool
(versão C) atualmente encontra-se disponível para o ambiente UNIX.

Vários outros estudos empíricos foram conduzidos na tentativa de avaliar o custo de aplicação dos
critérios Potenciais-Usos, contribuindo desta forma para a formação de um corpo de conhecimento e
experiência no uso e aplicação desses conceitos, bem como para a evolução daPoke-Tool[VER92].

Dada a perspectiva de uso dos critérios baseados em análise de fluxo de dados e das ferramen-
tas de suporte na produção industrial de software, outros aspectos teóricos e práticos vêm sendo
abordados: tratamento de ponteiros[VIL97a], tratamento de caminhos não executáveis[VER92,
BUE97, PER97], geração de dados de teste[VER97], extensão e avaliação da adequação dos crité-
rios Potenciais-Usos para o teste de integração[VIL97b], entre outros.

Contribuições do Grupo ao Estudo Teórico e Aplicado do Critério Análise de Mutantes

(extraído de[MAL97])

Outra linha de pesquisa considerada dentro do escopo das atividades de pesquisa do grupo
refere-se ao critério Análise de Mutantes[DEM78]. Dentro desse contexto, em uma primeira eta-
pa, procurou-se dominar os conceitos relacionados ao critério, o que resultou na implementação de
uma ferramenta multi-linguagem, aProteum[DEL93, DEL96a], que em sua primeira versão apóia o
teste de programas implementados em C.

A implementação da ferramentaProteumrepresentou uma contribuição relevante na área pois
facilitou a condução de trabalhos comparativos entre critérios de teste funcional, estrutural e baseado
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em erros, assim como o estudo e avaliação de estratégias de aplicação de variantes da Análise de
Mutantes (Mutação Aleatória[ACR79], Mutação Restrita[MAT91] e Mutação Seletiva[OFF93]).

Atualmente aProteumé utilizada em mais de seis países, tendo sido um fator determinante no
estabelecimento da cooperação entre pesquisadores do ICMC/USP e pesquisadores do SERC/Purdue
University, onde essa ferramenta tem sido utilizada em atividades de ensino e de pesquisa. Essa coo-
peração resultou em diversos trabalhos conjuntos[WON94a, WON94b, DEL96a, DEL96b, DEL96c,
WON97, DEL98].

Estudos empíricos foram conduzidos procurando demonstrar a factibilidade do critério Análi-
se de Mutantes, e avaliar o custo, a eficácia e o aspecto complementar deste com outros critérios,
por exemplo, critérios de mutação alternativos e critérios baseados em análise de fluxo de dados
[WON94a, WON94b, WON95, SOU96, WON97, BAR98a, BAR98b, VIN98]. Ainda, tais estudos
tiveram por objetivo o estabelecimento de estratégias de teste incrementais para o teste de programas
C, bem como a determinação de um conjunto essencial de operadores de mutação para a linguagem
C [BAR98a, BAR98b], a exemplo do trabalho conduzido por Offuttet al. [OFF96] no contexto de
programas Fortran.

Também tem sido investigada a adequação do uso do conceito de mutação para o teste de inte-
gração. Nessa linha foi definido o critério Mutação de Interface[DEL96c, DEL97], sendo implemen-
tada a ferramenta de suporteProteum/IM [DEL97]. A idéia básica é viabilizar o teste da interface
entre as unidades que compõem o software, ao contrário da Análise de Mutantes, que explora somen-
te as características das unidades separadamente.

A Proteum/IMé uma extensão da ferramentaProteum, tendo arquitetura e implementação similar
[DEL96b]. O que diferencia ambas as ferramentas é o conjunto de operadores de mutação utilizado
em cada uma e o fato de que aProteum/IMoferece características para testar a conexão entre as
unidades do software. Estudos empíricos foram e estão sendo realizados e evidências das vantagens
dessa abordagem têm sido obtidas[DEL96a, DEL98, VIN98].

Contribuições do Grupo ao Teste do Aspecto Comportamental de Sistemas Reativos

(extraído de[MAL97])

Essa linha de pesquisa procura explorar a adequação do uso do conceito de mutação, mais espe-
cificamente do critério Análise de Mutantes, no contexto de teste e validação de aspectos compor-
tamentais de sistemas reativos. O principal objetivo é investigar a adequação de critérios de teste
tradicionalmente utilizados no teste de programas para o teste de especificações de sistemas reativos,
com ênfase na teste e validação dos aspectos comportamentais desses sistemas. O critério Análise de
Mutantes e critérios de Mutação Restrita foram definidos nesse contexto, com a proposição de opera-
dores de mutação para as técnicas Máquinas de Estados Finitos (MEF),Statechartse Redes de Petri.
Com base nesses operadores, aplicou-se o critério manualmente para MEF[FAB94] e Redes de Petri
[FAB95b] tendo-se obtido evidências de que o critério Análise de Mutantes pode ser considerado uma
forma complementar de teste nesse contexto. Tal fato motivou a especificação e a implementação de
uma ferramenta de apoio denominadaProteum/FSM[FAB95b], para MEF, bem como a condução de
alguns estudos empíricos[FAB94, FAB95a].

A necessidade de evolução das ferramentas é evidente e constitui uma das linhas de trabalho a
ser investigada pelo grupo. Essa evolução será baseada nos resultados e necessidades decorrentes
de estudos teóricos e empíricos conduzidos, ou que venham a ser conduzidos, ou decorrentes de
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necessidades identificadas no processo de transferência tecnológica dessas ferramentas para o parque
industrial de produção de software.

A abordagem de desenvolvimento de software orientada a objeto também está no escopo de
interesse, já sendo iniciadas atividades nesse sentido[MOR96]. Essa linha de pesquisa tem por
objetivo, em uma primeira instância, avaliar a adequação dos conceitos e recursos já assimilados e
desenvolvidos, tanto do ponto de vista de teste estrutural quanto do ponto de vista de teste baseado
em erros, para o teste de métodos e, em uma segunda instância, abordar os aspectos de teste intra e
inter-classes.

Outras linhas correlatas têm sido investigadas: Engenharia Reversa[COS97], Gestão de Confi-
guração de Teste[BOA97] e relacionamentos das atividades de pesquisa apresentadas com técnicas e
métodos para a avaliação de Qualidade de Software.

Em síntese, as contribuições do Grupo de Engenharia de Software do ICMC/USP na área de
teste de software, tanto do ponto de vista teórico (definição e estudo de técnicas e critérios de teste)
como do ponto de vista prático (desenvolvimento de ferramentas de apoio e condução de estudos
empíricos) são bastante significativas, fornecendo mecanismos para a quantificação da atividade de
teste em ambientes acadêmicos e industriais.

4.2.2 Motivação e Objetivos

Conforme evidenciado na seção anterior, o Grupo de Engenharia de Software do ICMC/USP, em
colaboração com o Grupo de Teste do DCA/FEEC/UNICAMP, vem se consolidando como um dos
centros mais atuantes na área de teste de software no Brasil. Evidências também foram fornecidas de
que os temas abordados são de grande interesse, tanto do ponto de vista teórico quanto do ponto de
vista prático, no contexto de produção de software.

Ainda, os princípios, estratégias, métodos e critérios de teste estudados bem como as ferramentas
de apoio desenvolvidas constituem o estado da arte no que diz respeito ao teste de software. A curto
e médio prazo o objetivo é transformá-los em estado da prática, ou seja, tornar viável sua aplicação,
não apenas em ambientes acadêmicos, mas também em ambientes reais de desenvolvimento de soft-
ware, principalmente no âmbito de micro e pequenas empresas. Nessa perspectiva, considera-se de
fundamental importância a disseminação do conhecimento do grupo tanto no ambiente industrial
quanto no próprio ambiente acadêmico.

No caso do ambiente industrial, a necessidade de transferência tecnológica vem se tornando cada
vez mais evidente. De acordo com a pesquisa “Qualidade no Setor de Software Brasileiro”, reali-
zada nos meses de junho e julho de 1997 pelo Ministério da Ciência e Tecnologia, envolvendo 589
empresas desenvolvedoras de software no país, a maior parte das empresas (cerca de 55.9%) utiliza
os testes funcionais como métodos para a detecção de erros, enquanto testes de unidade, revisões
estruturadas, auditorias, inspeções formais, testes estruturais e verificação independente foram assi-
nalados por menos de um quarto dessas empresas[DSI98]. Tais resultados demonstram a dificuldade
da indústria em incorporar/aplicar em seu processo de desenvolvimento tanto recursos já disponíveis
comercialmente quanto novas tecnologias investigadas em nível acadêmico.

Ainda segundo a pesquisa, considerando a perspectiva de formação acadêmica, 40.6% das em-
presas possuem ao menos um mestre ou doutor em seu corpo de funcionários. No entanto, não basta
um profissional bem formado; é preciso promover sua atualização em termos de conhecimentos e
estabelecer um relacionamento em que as relações pessoais, o acesso às informações e o trabalho em
equipe sejam valorizados, promovendo o espírito de aprendizado contínuo[DSI98].
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Nessa perspectiva, o treinamento e capacitação de pessoal são pontos fundamentais para melho-
ria na qualidade e produtividade dos produtos de software desenvolvidos. De acordo com o modelo
CMM, para que uma organização melhore a qualidade de seu processo de software e, conseqüen-
temente, a qualidade de seus produtos, é necessária a existência de um programa de treinamento
buscando desenvolver habilidades e aumentar o conhecimento de seus profissionais, bem como uma
forma planejada para sua implantação.

Já no ambiente acadêmico, embora existam mais de 200 cursos de computação/informática no
país, poucos deles possuem uma disciplina especificamente voltada ao ensino dos conceitos relacio-
nados ao teste de software. No caso do ICMC/USP, a disciplina de VV&T – Verificação, Validação
e Teste – é dirigida aos alunos de graduação do curso de Ciências de Computação desde 1993. En-
tretanto, devido à grande quantidade de conceitos associados ao teste e às ferramentas de apoio que
devem ser relacionados e transmitidos de modo coerente e coordenado, faz-se necessário identificar
técnicas e mecanismos de ensino/aprendizagem bem como estabelecer um modelo de representação
de conhecimento na área de teste.

A preocupação com ensino/aprendizagem em nível de terceiro grau, complementando a atual
tecnologia existente, bem como em nível industrial, oferecendo atividades de complementação curri-
cular ou formação continuada no estudo de novas tecnologias, levou à proposição do Projeto Sapiens
(Processo FAPESP 97/12807 – aprovado), que tem por objetivo desenvolver um ambiente para apoiar
as seguintes atividades:

� Autoria de material didático (notas de aula, auto-avaliações, simuladores de modelos, ins-
truções programas, etc.) em forma multimídia;

� Apresentação do material aos alunos do curso, de maneira controlada, viaInternet. A apre-
sentação pode ocorrer de diferentes maneiras, por exemplo, programada (o material é liberado
em instantes programados) ou personalizada (o material é liberado conforme o desempenho do
aluno);

� Supervisão e apoio a atividades didáticas viaInternet;

� Apoio à interação entre os diversos atores do processo de ensino/aprendizagem (alunos, pro-
fessores, monitores, etc.);

� Apoio às atividades colaborativas de autores, professores, monitores e alunos.

O trabalho a ser desenvolvido enquadra-se dentro do escopo do Projeto Sapiens, tendo como prin-
cipal objetivo o estabelecimento de um ambiente que proporcione a transferência de conhecimentos
técnico-científicos na área de teste de software e o constante aprimoramento de pessoal e de produtos.
Ainda, tal ambiente visa a aproximar as universidades aos ambientes de desenvolvimento e às reais
necessidades do mercado, fornecendo assim subsídios fundamentais para que as atividades de pes-
quisa sejam conduzidas de forma a contribuir para a aceleração da capacitação do parque industrial
nacional.

4.2.3 Caracterização da Linha de Pesquisa e Metodologia

Este trabalho visa ao estabelecimento de um ambiente de educação, treinamento e avaliação
voltado especificamente à disseminação do conhecimento adquirido na área de teste de software
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tanto no meio acadêmico quanto no ambiente industrial. Tal ambiente deve apoiar, basicamente, a
autoria de material didático, sua apresentação e avaliação, bem como de programas de treinamento e
implantação de tecnologias associadas dentro do contexto de micro e pequenas empresas.

Fundamenta-se que este trabalho seja estruturado sob duas perspectivas, conforme ilustrado na
Figura 4.2.3: a perspectiva do estado da arte e a perspectiva do estado da prática.

No estado da arte, pretende-se disseminar os conceitos relacionadas ao teste, através de atividades
de ensino/aprendizagem, dentro do próprio meio acadêmico. Pretende-se ainda possibilitar a trans-
ferência tecnológica do estado da arte para o estado da prática, através da implantação de programas
de treinamento no meio industrial.

Figura 4.3: Estado da Arte� Estado da Prática

No estado da prática, o objetivo é fornecer subsídios para a capacitação de pessoal em conceitos
de teste já consolidados em alguns setores da indústria, bem como o desenvolvimento de material
didático que facilite o ensino/aprendizagem desses conceitos no ambiente acadêmico.

Como exemplo de estado da arte, no contexto de teste de software, destaca-se o critério Análise
de Mutantes, intensamente investigado pela comunidade de teste, tendo sido concentrados inúmeros
esforços de desenvolvimento a fim de torná-lo estado da prática. No estado da prática destacam-se os
critérios baseados em análise de fluxo de controle (Todos-Nós e Todos-Arcos) e o critério de McCa-
be, embora ainda utilizados de maneira incipiente no parque industrial nacional. Finalmente, como
exemplos de critérios que vêm passando por um processo de transferência tecnológica, merecem des-
taque os critérios baseados em análise de fluxo de dados. Essa transferência deve-se principalmente
à intensa pesquisa científica conduzida, a qual resultou em um conjunto de ferramentas (x-Suds)
desenvolvidas pelaBellcoree atualmente comercializadas pela própriaBellcoree IBM.

É importante ressaltar que os recursos/requisitos identificados dentro do Projeto Sapiens serão
utilizados e avaliados dentro do contexto deste trabalho e, de forma análoga, os requisitos iden-
tificados neste trabalho também serão reportados ao projeto, servindo assim como uma forma de
realimentação ao mesmo, contribuindo para os objetivos globais do Projeto Sapiens.

Descrição das Atividades

As principais atividades relacionadas a este trabalho são descritas a seguir. Tais atividades estão
em consonância com os objetivos descritos anteriormente e com as próprias atividades do Projeto
Sapiens:
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Levantamento de bibliografia e ferramentas de autoria, apresentação e avaliação:esta ativida-
de visa a identificar os trabalhos e ferramentas existentes, relacionados a atividades de ensi-
no/aprendizagem.

Caracterização do estado da arte e do estado da prática no que se refere ao teste de software:esta
atividade consiste em identificar as principais pesquisas envolvendo teste de software sendo
realizadas em ambientes acadêmicos bem como as principais técnicas, critérios e ferramentas
de teste que vêm sendo utilizadas na prática pela indústria nacional e internacional.

Definição de um modelo de representação de conhecimento para teste de software:esta ativida-
de visa a definir características comuns, princípios, relacionamentos e precedências dos con-
ceitos associados ao teste de software, buscando estabelecer um modelo de representação de
conhecimento nessa área, mecanismo essencial para a elaboração de material didático e de
avaliação.

Avaliação de adequação dos mecanismos de ensino disponíveis:esta atividade consiste em ava-
liar a adequação no contexto de teste de software dos mecanismos de ensino/aprendizagem
existentes. Com base nessa avaliação, serão caracterizados os requisitos necessários ao ferra-
mental de autoria, apresentação e avaliação, do ponto de vista da atividade de teste.

Seleção/adequação de um ambiente de ensino:com base nos requisitos estabelecidos na atividade
anterior, serão selecionadas as ferramentas que se mostrarem mais adequadas ao desenvolvi-
mento de material de educação, treinamento e avaliação no contexto de teste de software.

Desenvolvimento de material didático e de capacitação tecnológica no domínio de teste de software:
utilizando o ferramental especificado nas atividades anteriores, desenvolver material didático
e de capacitação cobrindo atividades do estado da arte, do estado da prática e em processo de
transferência tecnológica. Mecanismos de avaliação também devem ser desenvolvidos a fim de
avaliar continuamente o ambiente de educação e treinamento, as formas de uso da tecnologia,
os materiais gerados e os conteúdos veiculados.

Apresentação e avaliação do ambiente de educação, treinamento e avaliação desenvolvido:nesta
atividade o material didático e os mecanismos desenvolvidos serão apresentados e avaliados
nos contextos acadêmico e industrial, com ênfase no ambiente de teste de software de micro e
pequenas empresas.

Cronograma

1. Obtenção de créditos2

2. Revisão bibliográfica

3. Exame de proficiência em língua estrangeira

4. Exame geral de qualificação
2No primeiro e segundo semestres de 1998 foram cursadas três disciplinas, correspondendo à obtenção de3

4
dos créditos

exigidos pelo programa de doutorado do ICMC/USP. A possibilidade de inclusão desses créditos no programa de doutorado
da candidata será estudada posteriormente.
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(a) Exame preliminar

(b) Apresentação da monografia

5. Levantamento de bibliografia e ferramentas de autoria, apresentação e avaliação

6. Caracterização do estado da arte e do estado da prática no que se refere ao teste de software

7. Definição de um modelo de representação de conhecimento para teste de software

8. Avaliação de adequação de mecanismos de ensino disponíveis

9. Seleção/adequação de um ambiente de ensino

10. Desenvolvimento de material didático e de capacitação tecnológica no domínio de teste de
software

11. Apresentação e avaliação do ambiente de educação, treinamento e avaliação desenvolvido

12. Elaboração de artigos e relatórios técnicos

13. Redação final da tese

14. Defesa do doutorado

4.2.4 Experiência da Candidata em Relação ao Programa Proposto

Salienta-se que os conceitos relacionados à atividade de teste são de pleno domínio da candidata,
tendo sido o contexto de seu trabalho de mestrado[BAR98b], concluído em 11/98. Também foram
produzidos alguns artigos no contexto de teste de software: “Uma Contribuição para a Determinação
de um Conjunto Essencial de Operadores de Mutação no Teste de Programas C”, apresentado no XII
Simpósio Brasileiro de Engenharia de Software[BAR98a]; “Critério Análise de Mutantes: Estado
Atual e Perspectivas”, apresentado no Workshop do Projeto Validação e Teste de Sistemas de Ope-
ração[VIN97]; e “Aspectos Teóricos e Empíricos de Teste de Cobertura de Software”, capítulo das
coletâneas VI Escola Regional de Informática da SBC[MAL98]. Ressalta-se ainda que a candidata
participou do Programa de Aperfeiçoamento de Ensino (PAE), no escopo da disciplina de Verificação,
Validação e Teste (VV&T), envolvendo a aplicação de técnicas e critérios de teste, a utilização de
ferramentas e a condução de estudos empíricos, trabalho este que resultou na elaboração de uma
nota didática[MAL98]. A candidata também participou de atividades de avaliação de software de-
senvolvidas no contexto de empresas do núcleo Softex (Chamada Nacional Softex’97 – CNS’97),
as quais proporcionaram conhecimento adicional das normas ISO 9126 e ISO 12119. Disciplinas
de HCI (Human Computer Interface) e Hipermídia, relevantes no contexto deste trabalho, também
foram cursadas pela candidata.

4.2.5 Infra-Estrutura Disponível

Este trabalho contará com recursos disponíveis no LABES (Laboratório de Engenharia de Soft-
ware) e no LDCC (Laboratório Didático-Científico de Computação) do ICMC/USP, que possibilitam
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fácil acesso a um grande volume de informações em universidades, centros de pesquisa e empresas
no Brasil e exterior.

Além dos recursos relativos a equipamentos (estações de trabalho, microcomputadores, impres-
soras), a candidata contará com um vasto recurso bibliográfico disponível nas bibliotecas da USP
(campus de São Carlos), UFSCar (Universidade Federal de São Carlos) e demais bibliotecas da re-
gião (UNICAMP, USP/São Paulo, entre outras).

Outro aspecto de fundamental importância é a colaboração entre o Grupo de Engenharia de Soft-
ware do ICMC/USP com outros grupos de pesquisa no Brasil e no exterior, como por exemplo, o
Grupo de Teste do DCA/FEEC/UNICAMP e os Grupos de Pesquisa daBellcoree do SERC/Purdue
University. Tais colaborações possibilitam o intercâmbio de informações, ferramentas e pessoal,
contribuindo de forma significativa na discussão, divulgação e validação dos resultados obtidos.
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4.3 Anexo 3: Resposta ao assessor

Identificação

Processo:98/16490-5
Projeto: Educação, Treinamento e Avaliação no Contexto de Teste e Validação de Software
Candidata: Ellen Francine Barbosa
Orientador: José Carlos Maldonado
Instituição: Instituto de Ciências Matemáticas e de Computação – ICMC/USP
Programa: Ciências da Computação e Matemática Computacional
Área: Ciências da Computação
Sub-Área: Metodologia e Técnicas da Computação
Nível: Doutorado

4.3.1 Introdução

Conforme solicitação do assessor, são apresentados a seguir os devidos esclarecimentos sobre os
aspectos de desenvolvimento do trabalho de doutorado sendo proposto, procurando caracterizar os
mecanismos utilizados e a aplicação propriamente dita.

Como mencionado na proposta inicial, o trabalho a ser desenvolvido tem como principal obje-
tivo o estabelecimento de um ambiente que proporcione a transferência de conhecimentos técnico-
científicos na área de teste de software e o constante aprimoramento de pessoal e de produtos. Ainda,
tal ambiente visa a aproximar as universidades aos ambientes de desenvolvimento e às reais neces-
sidades do mercado, fornecendo assim subsídios fundamentais para que as atividades de pesquisa
sejam conduzidas de forma a contribuir para a aceleração da capacitação do parque industrial nacio-
nal.

4.3.2 Esclarecimentos

Segundo Castro, aInternet vem sendo considerada uma poderosa ferramenta através da qual é
possível reduzir diferenças regionais, em termos de educação e desenvolvimento científico, seja em
parâmetros nacionais ou internacionais[CAS98]. A popularização daInternet, em conjunto com a
disponibilidade de computadores pessoais, aumentou a comunicação entre diversos usuários, crian-
do uma variedade de serviços oferecidos através de uma rede heterogênea de ambientes, sistemas e
plataformas. A utilização dessa tecnologia é recente, sendo objeto de vários projetos de pesquisa os
quais buscam definir/caracterizar aspectos relevantes para o trabalho em grupo auxiliado por compu-
tador. Tais aspectos podem ser vistos nas estruturas de comunicação, coordenação e cooperação com
as quais os grupos trabalham[LES97].

Espera-se que a mesma tecnologia da informação (Internet, Intranets, WWW, etc.) que é utili-
zada pela Sociedade da Informação também seja capaz de trazer soluções para os grandes proble-
mas envolvidos no treinamento e na educação, aspectos estes cruciais nesse novo tipo de sociedade
[LES97].

A literatura evidencia que a aplicação da informática na educação tem sido alvo de intensas
pesquisas em virtude da importância da utilização de ferramentas computacionais como apoio ao
processo de ensino/aprendizagem. Segundo Santos Jr.[SAN98], o uso da informática na educação
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constitui um novo paradigma que é justificado por inúmeros autores, os quais reforçam a aplicação
dos computadores como agentes que contribuem para a construção do conhecimento.

Vários projetos procurando estimular o uso dos computadores nas escolas têm sido propostos
e implementados, sendo que experiências em nível mundial têm demonstrado que a utilização de
sistemas de computação no ambiente de ensino possibilita o enriquecimento do material didático
apresentado ao estudante[EWE96, GOL97, HOT98, MEN98]. No contexto nacional, algumas apli-
cações têm sido desenvolvidas, embora ainda não se tenha atingido a intensidade de uso como em
outros países[MOR95, LES97, NUN97, PIM98]. Seguindo essa perspectiva, foi proposto o Projeto
Sapiens (Processo FAPESP 97/12807 – aprovado), que tem por objetivo desenvolver um ambiente
para apoiar as seguintes atividades[MAG98]:

� autoria de material didático (notas de aula, auto-avaliações, simuladores de modelos, instruções
programadas, etc.) em forma multimídia;

� apresentação do material aos alunos do curso, de maneira controlada, viaInternet. A apre-
sentação pode ocorrer de diferentes maneiras, por exemplo, programada (o material é liberado
em instantes programados) ou personalizada (o material é liberado conforme o desempenho do
aluno);

� supervisão e apoio a atividades didáticas viaInternet;

� apoio à interação entre os diversos atores do processo de ensino/aprendizagem (alunos, profes-
sores, monitores, etc.); e

� apoio às atividades colaborativas de autores, professores, monitores e alunos.

O trabalho de doutorado a ser desenvolvido enquadra-se dentro do Projeto Sapiens, sendo que
os recursos/requisitos identificados dentro do projeto serão utilizados e avaliados no contexto deste
trabalho e, de forma análoga, os requisitos identificados neste trabalho também serão reportados ao
projeto, servindo assim como uma forma de realimentação ao mesmo, contribuindo para os objetivos
globais do Sapiens.

Ambientes e Sistemas Educacionais

Atualmente existem duas categorias bem definidas de aplicação dos computadores no ensino.
O aprendizado assistido por computador (Computer Aided Learning – CAL) focaliza a utilização
dos computadores como ferramenta para promover o aprendizado, sendo visto como um agente
que, inserido em ambientes de ensino, fornece um novo mecanismo de transmissão de conteúdos.
Por outro lado, o treinamento baseado em computador (Computer Based Training –CBT) focaliza o
uso dos computadores como facilitadores do aprendizado de tarefas específicas em um determinado
domínio de conhecimento, inclusive com o uso de simulações[SAN98]. Um ambiente de criação e
manutenção de cursos apoiados em tecnologiaInternetpode ser utilizado tanto para ensino à distân-
cia como para complementação às atividades de educação presencial e treinamento de profissionais
[LES97].

Conforme dito anteriormente, vários ambientes voltados ao desenvolvimento de material didáti-
co/cursos podem ser encontrados na literatura. Uma descrição sucinta de alguns desses ambientes é
apresentada a seguir.
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� eWeb: este ambiente, desenvolvido por Young Zhao, daMichigan State University, oferece
um conjunto de ferramentas multifuncionais para a criação de cursos, propiciando aos auto-
res adotarem, desenvolverem e gerenciarem materiais multimídia, a fim de conduzir projetos
de aprendizagem colaborativa, e observarem, monitorarem e informarem o desempenho dos
estudantes[EWE96].

� WebCT(Web Course Tools): desenvolvido pelo grupo de Murraw W. Goldberg, daUniversity
of British Columbia, consiste em um conjunto de ferramentas que facilita a criação de cursos
educacionais baseados no ambiente WWW[GOL97]. O ambienteWebCTé apresentado aos
alunos, professores e outros usuários como um documento principal, a partir do qual se tem o
acesso aos tópicos dos cursos e demais ferramentas disponíveis. Nesse ambiente, o professor
pode criar material didático e acompanhar o desempenho dos alunos. Além disso, tanto alu-
nos como professores dispõem de correio eletrônico e ambientes de navegação pelo material
didático criado.

� AulaNet: desenvolvido no Laboratório de Engenharia de Software (LES) do Departamento
de Informática da Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro (Puc-Rio), oAulaNet
é um ambiente para a criação e manutenção de cursos baseados naWebprojetados para um
público leigo [LES97]. Os objetivos doAulaNetsão a adoção daWebcomo um ambiente
educacional; a criação de uma transição viável da sala de aula convencional para a sala de aula
virtual, oferecendo a oportunidade de se reusar o material educacional existente; e a criação de
comunidades de conhecimento.

� InterBook: ambiente de autoria que oferece ferramentas para publicação de livros-texto ele-
trônicos na WWW, aos quais podem ser associados índice, glossário e uma interface de busca
[BRU96]. O InterBooksuporta navegação hierárquica e seqüencial entre as unidades de con-
texto; oslinks são marcados com base no histórico da navegação. Cada unidade possui uma
ligação para o glossário dos conceitos envolvidos, bem como outras ligações para as demais
unidades também relacionadas ao mesmo conceito. Quando da autoria, o autor deve fornecer,
de maneira hierárquica, os títulos das unidades e para cada uma delas pode prover anotações. A
partir das anotações, oInterBookreconhece quais conceitos são apresentados em cada página
e quais conceitos têm de ser aprendidos antes da apresentação. Essa funcionalidade caracteriza
uma estratégia adaptativa presente no ambiente.

� Interland: o sistemaHyDTS(Hypermedia Distributed Teaching System) [MOR95], atualmente
denominadoInterland, é um ambiente direcionado para atividades de treinamento e ensino as-
sistido, no qual animações, vídeos, simulações e hiperdocumentos podem ser utilizados como
ferramentas de auxílio ao aprendizado.

� T.A. (Teaching Assistant): este sistema, desenvolvido por Castro[CAS98], foi proposto para
auxiliar o professor na preparação de material didático dentro do ambienteInterland. Suas
principais funções são: oferecer modelos e conjuntos de páginas WWW; prover ferramentas
para o desenvolvimento de componentes com tarefas específicas e uso de recursos interativos e
multimídia a serem inseridos no material; apresentar informações dos usuários para avaliação
e acompanhamento; e permitir acesso a aplicativos para a montagem de aulas.
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� HyperBuilder, QuestBuildereTaskBuilder: correspondem a ferramentas que permitem a auto-
ria e publicação de hiperdocumentos didáticos, questionários de avaliação e atividades dirigi-
das[PIM98]. A principal contribuição dessas ferramentas ao processo de criação do material
didático é que o autor não precisa ter conhecimentos prévios sobre detalhes técnicos das lin-
guagens de desenvolvimento de documentos para WWW: as ferramentas atuam como uma
camada que separa os usuários dessas tecnologias.

� SASHE(Sistema de Autoria e Suporte Hipermídia para Ensino): ambiente de autoria e na-
vegação de hiperdocumentos para aplicações de ensino, proposto por Nuneset al. [NUN97].
No módulo de autoria doSASHE, o autor pode criar hiperdocumentos, desde os mais sim-
ples até os mais complexos com vários níveis de aninhamento. No entanto, a qualidade do
hiperdocumento está diretamente relacionada à estruturação organizacional proposta pelo au-
tor. Para editar o hiperdocumento, conceitos como nó terminal (texto, áudio, gráfico e vídeo),
nó de composição (trilha, contexto de usuário) e âncoras-elo são utilizados. No módulo de
navegação, o aluno encontra janelas que apresentam o material didático e botões associados
à caracterização do material (“Está Fácil” e “Está Difícil”), ajuda, apresentação de exercícios,
bibliografia, localização do usuário, histórico,forward ebackwardno material.

É importante ressaltar que a maioria dos ambientes existentes são proprietários, tanto na estrutura
utilizada para representação dos documentos bem como quanto ao código-fonte.

Ressalta-se também que não existe uma uniformidade ou consenso nos mecanismos disponibi-
lizados nesses ambientes para a elaboração/utilização dos materiais didáticos/cursos associados às
atividades de ensino e treinamento. O desenvolvimento da aplicação para ensino e treinamento no
domínio de teste trará contribuições na perspectiva de avaliação desses ambientes e mecanismos sub-
jacentes.

Para ilustrar esses aspectos, a seguir são descritos, com mais detalhes, dois ambientes voltados
ao ensino. Na Seção 2.2 é apresentado o ambienteCALM, desenvolvido no contexto nacional, dentro
do Projeto Sapiens; na Seção 2.3 é apresentado o ambienteHLM, desenvolvido naGeorge Mason
Universitye que tem sido utilizado com sucesso em programas de ensino e treinamento.

O Ambiente CALM

Dentro do escopo das atividades envolvidas no Projeto Sapiens considera-se a implementação
do ambienteCALM (Computer Aided Learning Material) – um ambiente para o suporte de ensino
à distância – resultado de um ano de trabalho no contexto de duas disciplinas de pós-graduação
(Tecnologias da Infra-Estrutura da Informação em Ambientes Colaborativos de Ensino e Projetos de
Objetos Educacionais) da Faculdade de Engenharia Elétrica e de Computação (FEEC/Unicamp) em
1998.

O CALM é um ambiente em desenvolvimento, tendo como finalidade oferecer cursos de ensino à
distância, integrando mecanismos para criação de material didático, apresentação teórica, avaliações,
exercícios práticos e respostas a dúvidas[DEL98].

Basicamente, as funções apresentadas pelo ambiente são[DEL98]:

� criação de material didático: o material didático de um curso é formado por um conjunto de
tópicos inter-relacionados. O autor responsável pela criação do material deve determinar o
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inter-relacionamento entre tópicos. Autores também são responsáveis pelo conteúdo dos tópi-
cos, que pode ser oferecido em diversos formatos (texto, áudio, vídeo). Outra responsabilidade
atribuída aos autores do material didático é a geração de testes de avaliação para aferir o co-
nhecimento em cada tópico. Além disso, o autor também cria e associa exercícios práticos a
conjuntos de tópicos.

� seleção do material: um aluno recebe o material de determinado curso em unidades de estudo
(subconjunto do material que leva em conta a estrutura de tópicos e os tópicos já cobertos pelo
aluno). A seleção do material (conjunto de tópicos e testes de avaliação correspondentes) é rea-
lizada por um tutor a partir da análise do perfil do aluno, no qual os tópicos já estudados estão
registrados. O tutor também determina quando o aluno está apto para trabalhar em exercícios
práticos.

� interação entre alunos e instrutores: a interação entre alunos ou entre alunos e instrutores é
motivada por duas atividades: 1) estudo de uma unidade; ou 2) resolução de um exercício
prático. Durante o estudo de uma unidade, um aluno pode ter dúvidas ou desejar registrar um
comentário. O aluno pode então consultar uma base de dúvidas para verificar se alguma dúvida
semelhante já foi registrada e respondida. Caso não haja dúvida ou comentário semelhante, o
aluno pode registrá-la na base de dúvidas. As dúvidas registradas podem ser respondidas por
instrutores ou por outros alunos. Similarmente, erros de programação podem ser encontra-
dos e resolvidos durante um exercício prático, sendo que um mecanismo similar de registro e
consulta pode ser utilizado para promover a troca de experiências entre os alunos.

� avaliação do aluno: um teste de avaliação (verdadeiro/falso, múltipla escolha) é associado a
cada tópico, sendo oferecido ao aluno pelo tutor quando esse concluir uma unidade de estudo.
A solução do teste de avaliação é registrada e encaminhada a um monitor para correção. O
monitor, de posse de um gabarito, corrige o teste e registra essa avaliação. O instrutor utiliza
essa avaliação para atualizar o perfil do aluno, determinando seu grau de conhecimento sobre
o tópico.

� revisão do material: dúvidas freqüentes e erros comuns na soluções de testes e exercícios práti-
cos podem fornecer subsídios para a revisão do material do curso. Um revisor é responsável por
analisar essas informações e sugerir modificações aos autores, que podem criar novas versões
do material com base em tais sugestões.

A arquitetura do ambienteCALM é dividida em três partes (Fig. 4.4): servidor, interfaces dos
atores e meio de comunicação[ADR99]. O servidor gerencia a armazenagem e o acesso persistente
aos dados. As interfaces do atores implementam o paradigma de navegação (browser paradigm),
no qual cada ator tem sua própria barra de ferramentas. As interfaces executam como aplicações
locais, enquanto o servidor é uma aplicação remota, executando em um servidor WWW. O meio de
comunicação é aInternet, que além de ser um padrãode facto, promove ainda o acesso a outros
recursos educacionais.

A tecnologia de desenvolvimento utilizada noCALM está em conformidade com a WWW, docu-
mentos HTML, aplicações eappletsJava, e oframeworkJavaBeans. As duas principais decisões de
projeto foram[ADR99]: 1) fornecer uma interface comum e padronizada para alunos e professores; e
2) devido ao estrito uso da tecnologia WWW, adotar umframeworkque facilitasse a adição de novos
recursos.
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Figura 4.4: Arquitetura do AmbienteCALM
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A título de ilustração, algumas telas do ambienteCALM são apresentadas na Fig. 4.5.

Figura 4.5: Telas do AmbienteCALM

O Ambiente HLM

Desenvolvido noHyperLearning Center, George Mason University, pelo grupo de pesquisa co-
ordenado por Daniel Menascé, oHLM (HyperLearning Meter) é um ambiente de auto-avaliação e
certificação baseado emWeb[MEN98].

O público ao qual o ambienteHLM é destinado são profissionais que desejam desenvolver e certi-
ficar sua competência em determinado domínio. A tecnologia para a certificação é um ponto crucial.
O sistema de certificação desenvolvido apresenta questões individualizadas para cada estudante, nun-
ca repetindo a mesma questão; gera questões a partir detemplatespreparados por instrutores; e colhe
amostras e medidas estatísticas a respeito do progresso do estudante, contrastando-o com um mapa
conceitual do domínio. O ambiente permite ainda que o estudante realize testes de auto-avaliação,
obtendo versões preliminares de certificações; apresenta ao estudante seus pontos fracos, indicando
os links para módulos que podem auxiliá-los; e fornece aos instrutores dados importantes relativos
ao progresso de um grupo de estudantes.

A Fig. 4.6 ilustra os módulos componentes doHLM, a ordem em que os mesmos devem ser
executados e o inter-relacionamento entre eles. Uma breve descrição de cada módulo[MEN98] é
apresentada a seguir.

� Concept Map Editor(CME): esta ferramenta permite que o instrutor construa um mapa da
disciplina, chamado mapa conceitual, que consiste de conceitos e seus inter-relacionamentos
representados porlinks conectando tais conceitos. Oslinks possuem pesos, os quais represen-
tam a importância dos sub-conceitos com relação aos conceitos-pai. Um mapa conceitual é um
grafo dirigido e acíclico. A (a) ilustra a utilização doCME.

� Parametric Assessment Template(PAT) authoring tool: uma vez desenhado o mapa conceitual
de um curso,templatesde questões podem ser criados pelo instrutor. Taistemplatespodem
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Figura 4.6: Inter-Relacionamento entre os Módulos do AmbienteHLM

conter vários tipos de objetos tais como texto, vídeo, som, grafos, tabelas, equações e parâme-
tros que são instanciados quando otemplatetorna-se uma questão apresentada ao estudante.
Os valores dos parâmetros são associados aleatoriamente quando da realização de um teste.
A (b) apresenta aPAT authoring toolsendo utilizada na elaboração de uma questão de múlti-
pla escolha para geometria analítica. Notemplatesão utilizados três parâmetros (a, b e c); a
resposta é dada em função dos parâmetros. Uma lista de URLs indicando pontos naWebque
contêm mais explicações a respeito da questão também pode ser fornecida.

� Test Builder: templatespodem ser utilizados na construção de testes de auto-avaliações ou
certificações. OTest Builder( (c)) permite que os instrutores realizem uma busca nostemplates
em sua base de dados local ou em qualquer lugar naWeb. Os templatesrecuperados podem
ser visualizados e adicionados ao teste. O mapa conceitual é apresentado sempre que um
templateé adicionado ao teste para permitir que o instrutor “clique” nos conceitos testados
pelo template. O instrutor também pode especificar quantas questões devem ser apresentadas
cada vez que um teste é realizado e quaistemplatessão obrigatórios.

� Test Generator: o HLM gera testes de auto-avaliações ou certificações. Parâmetros são ins-
tanciados com valores gerados aleatoriamente. Testes de auto-avaliação podem ser realiza-
dos várias vezes. O ambienteHLM utiliza um modo adaptativo na apresentação de um teste.
Templatesde questões que já foram respondidas corretamente tendem a ser apresentados com
menos freqüência do que aqueles em que o estudante teve dificuldade. A (d) ilustra como uma
questão correspondente aotemplateda (b) seria apresentada a um estudante.

� Performance Monitor: o instrutor pode monitorar o progresso de um único estudante ou de
grupo de estudantes pela observação de conceitos,templatesou testes.

� Messenger: o instrutor pode agendar mensagens para serem automaticamente enviadas para
si próprio e/ou para os estudantes quando determinados eventos ocorrerem. Como exemplos
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de tais eventos têm-se: “o estudante não realizou determinado teste”, “escore em determinado
teste,templateou conceito inferior ao limite estabelecido”.

Figura 4.7: Telas do AmbienteHLM: (a)Concept Map Editor(b) PAT Authoring Tool(c) Test Builder
(d) Instantiated PAT

Como ressalta Menascé[MEN98], o ambienteHLM tem sido utilizado no curso de Sistemas
Operacionais, tanto no nível de graduação quanto no de pós-graduação, bem como em um progra-
ma de certificação em Engenharia de Rede, naGeorge Mason University. Avaliações dos próprios
estudantes têm demonstrado que o sistema é bastante útil, ajudando-os a identificar quais aspectos
da aula não foram bem compreendidos. Ainda segundo Menascé, existe uma forte correlação entre
os resultados dos exames e as notas (escores) obtidas e o número de vezes que os estudantes utiliza-
ram oHLM com o propósito de auto-avaliação. Além disso, o ambiente também foi incorporado a
ferramentas utilizadas pelaDoD’s Defense Aquisition Universitye ACM’s Professional Knowledge
Program.

Ambiente de Educação, Treinamento e Avaliação no Domínio de Teste de Software

A Engenharia de Software pode ser definida como uma disciplina que aplica os princípios de en-
genharia com o objetivo de produzir software de alta qualidade e baixo custo[PRE97]. Através de um
conjunto de etapas que envolvem o desenvolvimento e aplicação de métodos, técnicas e ferramentas,
a Engenharia de Software oferece meios para que tais objetivos possam ser alcançados. Desse modo,
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o “conhecimento” na área de Engenharia de Software pode ser dividido em: conhecimento teórico,
conhecimento empírico (prática) e desenvolvimento de ferramentas de apoio. Tal divisão também
é aplicável ao teste de software, o qual, dentro do contexto da Engenharia de Software, constitui
uma das atividades mais utilizadas para garantir a qualidade dos produtos de software desenvolvidos.
Destaca-se ainda que, em geral, esses componentes de conhecimento também estão presentes nas
demais sub-áreas relacionadas à Engenharia de Software.

Na perspectiva do teste de software, uma das linhas de atuação do Grupo de Engenharia de Soft-
ware do ICMC/USP, em colaboração com o Grupo de Teste do DCA/FEEC/UNICAMP, tem concen-
trado suas atividades no estudo de princípios, estratégias, métodos e critérios de teste e validação na
produção de software, bem como na especificação e implementação de ferramentas que apóiem a rea-
lização da atividade de teste e viabilizem a avaliação do aspecto complementar dos critérios, através
de estudos empíricos. Procura-se, a médio prazo, caracterizar um ambiente de teste, depuração e
manutenção de software, uma vez que as atividades de depuração e manutenção estão fortemente
relacionadas à atividade de teste.

Em particular na área de teste, o grupo tem um forte domínio dos aspectos teóricos, empíricos e de
desenvolvimento de ferramentas de apoio, além de forte colaboração com centros de excelência nesta
área. Constitui assim alvo deste trabalho a elaboração de um ambiente para apoiar o ensino desses
conceitos tanto para alunos de graduação e pós-graduação como para profissionais da área, além de
apoiar atividades de capacitação e treinamento associadas a um processo de transferência tecnológica.
É importante ressaltar que as necessidades e requisitos de aprendizado são diferenciados de acordo
com o público-alvo e a informação que se deseja transmitir, influenciando a escolha do sistema de
autoria, treinamento e avaliação de material didático a ser utilizado. Qualquer que seja o nível de
instrução e treinamento utilizado, o processo de aprendizagem, normalmente, incorpora as seguintes
ações[LES97]:

� estabelecer os objetivos do processo de aprendizagem;

� encontrar e revisas (ou criar) os materiais instrucionais;

� avaliar o nível de conhecimento dos alunos;

� fornecer material apropriado aos alunos;

� definir a forma de acesso dos alunos aos componentes/módulos;

� revisar e acompanhar o progresso dos alunos e intervir quando necessário;

� oferecer e gerenciar a comunicação entre aluno e instrutor e entre alunos (tanto síncrona quanto
assíncrona); e

� avaliar o processo de aprendizagem e preparar relatórios com os resultados do processo de
aprendizagem.

Tais ações serão consideradas dentro do ambiente a ser proposto, o qual, a princípio, deve apre-
sentar características e arquitetura semelhantes às encontradas nos ambientesCALMeHLM. É impor-
tante ressaltar, entretanto, que as características “exatas” apresentadas pelo ambiente são dependentes
do sistema educacional a ser utilizado. A definição dessas características será realizada no decorrer
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deste trabalho, a partir do levantamento dos mecanismos de ensino/aprendizagem disponíveis e da
subseqüente avaliação de sua adequação no domínio de teste de software, de acordo com o modelo
de representação de conhecimento a ser desenvolvido.

Observa-se assim que este trabalho aborda os mais diversos aspectos e requisitos associados ao
desenvolvimento de um ambiente de ensino/aprendizagem: diferentes componentes de conhecimen-
to (teórico, empírico e ferramental de apoio), e diferentes público-alvo (estudantes de graduação e
pós-graduação, e profissionais da área). Outro aspecto que deve ser abordado neste trabalho é o pro-
cesso de teste, que pode inclusive abranger considerações de trabalho cooperativo, perspectiva esta
já considerada por Herbert[HER99].

Observa-se também que o contexto explorado neste trabalho poderá ser considerado no desen-
volvimento de ambientes de ensino/aprendizagem para outras sub-áreas da Engenharia de Software.

Finalizando, ressalta-se que o presente trabalho trará contribuições para o estabelecimento de
requisitos e para o desenvolvimento de ambientes de apoio à elaboração de materiais didáticos/cursos
de ensino e treinamento, em particular no contexto do Projeto Sapiens.

4.3.3 Descrição das Atividades

As principais atividades relacionadas a este trabalho são descritas a seguir. Tais atividades estão
em consonância com os objetivos descritos anteriormente e com as próprias atividades do Projeto
Sapiens:

� Levantamento de bibliografia e ferramentas de autoria, apresentação e avaliação: esta
atividade visa a identificar os trabalhos e ferramentas existentes, relacionados a atividades de
ensino/aprendizagem.

� Caracterização do estado da arte e do estado da prática no que se refere ao teste de soft-
ware: esta atividade consiste em identificar as principais pesquisas envolvendo teste de soft-
ware sendo realizadas em ambientes acadêmicos bem como as principais técnicas, critérios e
ferramentas de teste que vêm sendo utilizadas na prática pela indústria nacional e internacional.

� Definição de um modelo de representação de conhecimento para teste de software: esta
atividade visa a definir características comuns, princípios, relacionamentos e precedências dos
conceitos associados ao teste de software, buscando estabelecer um modelo de representação
de conhecimento nessa área. Cabe ressaltar que uma das principais contribuições deste trabalho
diz respeito à modelagem dos componentes do conhecimento (teórico, empírico e desenvolvi-
mento de ferramentas) relacionados à atividade de teste, bem como seus inter-relacionamentos.
Tal atividade é fundamental para a elaboração de material didático, sendo ainda um parâmetro
para avaliar a adequação dos mecanismos de ensino/aprendizagem existentes no contexto do
teste de software.

� Avaliação de adequação dos mecanismos de ensino/aprendizagem disponíveis: esta ati-
vidade consiste em avaliar a adequação no contexto de teste de software dos mecanismos de
ensino/aprendizagem existentes. Com base nessa avaliação, serão caracterizados os requisitos
necessários ao ferramental de autoria, apresentação e avaliação, do ponto de vista da atividade
de teste.
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� Seleção/adequação de um ambiente de ensino/aprendizagem: com base nos requisitos es-
tabelecidos na atividade anterior, serão selecionadas as ferramentas que se mostrarem mais
adequadas ao desenvolvimento de material de educação, treinamento e avaliação no contexto
de teste de software.

� Desenvolvimento de material didático e de capacitação tecnológica no domínio de teste
de software: utilizando o ferramental especificado nas atividades anteriores, desenvolver ma-
terial didático e de capacitação cobrindo atividades do estado da arte, do estado da prática e em
processo de transferência tecnológica. Mecanismos de avaliação também devem ser desenvol-
vidos a fim de avaliar continuamente o ambiente de educação e treinamento, as formas de uso
da tecnologia, os materiais gerados e os conteúdos veiculados.

� Apresentação e avaliação do ambiente de educação, treinamento e avaliação desenvolvi-
do: nesta atividade o material didático e os mecanismos desenvolvidos serão apresentados e
avaliados nos contextos acadêmico e industrial, com ênfase no ambiente de teste de software
de micro e pequenas empresas.

Cronograma

1. Obtenção de créditos3

2. Revisão bibliográfica

3. Exame de proficiência em língua estrangeira

4. Exame geral de qualificação

a) Exame preliminar

b) Apresentação da monografia

5. Levantamento de bibliografia e ferramentas de autoria, apresentação e avaliação

6. Caracterização do estado da arte e do estado da prática no que se refere ao teste de software

7. Definição de um modelo de representação de conhecimento para teste de software

8. Avaliação de adequação de mecanismos de ensino/aprendizagem disponíveis

9. Seleção/adequação de um ambiente de ensino/aprendizagem

10. Desenvolvimento de material didático e de capacitação tecnológica no domínio de teste de
software

11. Apresentação e avaliação do ambiente de educação, treinamento e avaliação desenvolvido
3No primeiro e segundo semestres de 1998 foram cursadas três disciplinas, correspondendo à obtenção de3

4
dos créditos

exigidos pelo programa de doutorado do ICMC/USP. A possibilidade de inclusão desses créditos no programa de doutorado
da candidata será estudada posteriormente. Dada a não implementação da bolsa de doutorado no primeiro semestre de 1999,
a candidata exerceu outra atividade (professora em faculdade particular) para se manter, atividade esta encerrada a partir
do próximo semestre. Por esse motivo, foi cursada uma única disciplina (Tópicos de Engenharia de Software) durante este
período e adiou-se a resposta ao assessor até a presente data.
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12. Elaboração de artigos e relatórios técnicos

13. Redação final da tese

14. Defesa do doutorado
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4.4 Anexo 4: Glossário de Termos Computacionais

Barbosa, E. F.
Leiva, W. D.

Maldonado, J. C.
Masiero, P. C.

Termo: Abreviação
de:

Definição informal: Sinônimo: Ver
também:

Applet Programa desenvolvido em
Java e executado a partir de
um hiperdocumento HTML

Mini-
aplicação

CGI

Aplicação
distribuída

? Objeto
distribuí-
do

Ambiente
computacio-
nal

Conjunto dehardwaree
softwaredestinado ao
processamento de dados

CBT, ILE,
ISLE, ITS

Âncora
Archie Serviço da Internet que

permite a localização de FTPs
anônimos que contêm o
arquivo desejado

AU Tipo de arquivo de som WAV
Browser Programa utilizado para

acessar a WWW, exibindo
hiperdocumentos HTML.
Browsers populares incluem
CommunicatorR e
NavigatorR (NetscapeR) e
Internet ExplorerR
(Microsoft R)

Navegador,
visualiza-
dor

CAI Computer-
Aided
Instruction

Tipo de aplicação de
computadores no ensino que
enfatiza o uso de
computadores para a iniciação
e promoção dos processos de
aprendizado. Aplicações
avançadas incluem
mecanismos de inteligência
artificial e tutores (ITSs ou
ICAIs)

ITS
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CALM Computer-
Aided
Learning
Material

Ambiente computacional para
ensino à distância

CBT Computer-
Based
Training

Ambiente computacional que
visa facilitar o
desenvolvimento e
aperfeiçoamento de
habilidades em domínios
específicos de tarefas e
procedimentos, explorando
em especial o uso de
simulações

CERN Conseil
European
pour la
Recherche
Nucleaire

Laboratório Europeu para
Física de Partículas, onde
surgiu a WWW

W3C

CGI Common
Gateway
Interface

Tipo de script executado a
partir de um hiperdocumento
HTML

Applet

CORBA Common
Object
Request
Broker
Architecture

?

Download Copiar arquivo(s) de um
computador remoto para um
computador local

Baixar
arquivo(s)

FTP, FTP
anônimo,
upload

E-mail electronic
mail

Facilidade computacional
para que usuários possam
escrever e trocar mensagens
por intermédio do computador

Correio
eletrônico

FAQ Frequently
Asked
Questions

Repositório de informações
na forma de perguntas e
respostas sobre assuntos
específicos, geralmente
associados a tópicos de listas
de discussão na Internet

Dúvidas
mais
freqüentes

FTP File Transfer
Protocol

Programa para transferir
arquivos na Internet

Download,
FTP
anônimo,
upload
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FTP
anônimo

Biblioteca pública de arquivos
eletrônicos disponíveis na
Internet

Archie,
download,
FTP,
upload

GIF Graphics
Interchange
Format

Tipo de arquivo de imagem
estática

JPEG,
MPEG

GII Global
Information
Infrastructure

Infra-estrutura global de
informação, que provê acesso
e trabalho colaborativo sobre
informações de quaisquer
tipos (dados, voz, imagens,
vídeos etc)

SIM

Gopher Programa baseado em menus
textuais para integrar acesso à
informação na Internet de
forma uniforme. Com o
desenvolvimento da WWW,
está rapidamente se tornando
obsoleto

Hardware Parte física de um computador
Hiperdocu-
mento

Documento que apresenta
características de hipertexto
ou hipermídia

Documento,
página

HTML,
link,
WWW

Hipermídia Conjunto de várias mídias
(multimídia) interligadas; um
superconjunto de hipertexto

Link

Hipertexto Texto não seqüencial Hiper-
docu-
mento,
hipermí-
dia,
link

HTML Hypertext
Markup
Language

Linguagem usada no
desenvolvimento de
hiperdocumentos disponíveis
na WWW. É desenvolvida e
mantida pelo W3C.

Applet,
CGI, Java,
LaTeX,
PDF,
PostS-
cript,
RTF,
SGML,
site, XML
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HTTP Hypertext
Transfer
Protocol

Protocolo de comunicação de
dados que possibilita a
transferência de
hiperdocumentos na WWW

HTML,
WWW

ICAI Intelligent
Computer-
Aided
Instruction

Sistema de instrução
inteligente assistida por
computador

CAI, ITS

IEEE The Institute
for Electrical
and
Electronic
Engineers,
Inc.

Instituto dos Engenheiros
Elétricos e Eletrônicos

IEEE-P1484 Comitê do IEEE responsável
por definir padrões de
aprendizado por computador

ILE Intelligent
Learning
Environment

Ambiente computacional
inteligente para aprendizagem

ISLE

Internet Conjunto mundial de redes de
computadores, interligadas
através dos protocolos de
comunicação TCP/IP,
independentes de plataforma

ISLE Intelligent
Simulation
Learning
Environment

Ambiente computacional
inteligente para simulação que
também provê alguns tipos de
suporte ao aprendizado

ILE

ISO International
Organization
for Standar-
dization

Órgão internacional de
padronização

ITS Intelligent
Tutoring
System

Ambiente computacional
destinado ao ensino, que
incorpora técnicas de
inteligência artificial
permindo que o ambiente
computacional de ensino saiba
o que ensinar, a quem ensinar
e como isso deve ser feito

CAI,
ICAI
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Java Linguagem de programação
baseada em C/C++ e criada
para desenvolver aplicações
baseadas na Internet,
denominadas applets. Pode
também ser usada para
desenvolver programas
executáveis fora da WWW

CGI,
script,
hiper-
docu-
mento,
HTML

JavaScript Script, baseado na linguagem
Java, incorporado aos
hiperdocumentos HTML

Applet,
CGI,
WWW

JPEG Joint
Photographic
Experts
Group

Tipo de arquivo de imagem
estática

GIF,
MPEG

LaTeX Linguagem para elaboração
de textos

HTML,
PDF,
PostS-
cript,
RTF

Link Ligação entre dois elementos
de informação em um
hiperdocumento

Elo,
ligação

HTML

Lixo
cibernético

Informações variadas sobre
produtos e empresas, dados
que pouca ligação têm com
um assunto pesquisado e que,
mesmo assim, são
recuperados nas buscas por
intermédio de catálogos na
Internet

WWW

MBONE IP Multicast
Backbone

Recurso para transmissão de
vídeo na Internet que alcança
muitos destinos sem gerar
muita sobrecarga na rede

Mídia Tipo de meio para comunicar
alguma informação; por
exemplo, texto, vídeo, áudio,
animação, gráfico, fotografia

Hipermídia,
multimí-
dia

MPEG Moving
Pictures
Experts
Groups

Tipo de arquivos para imagens
em movimento

GIF,
JPEG
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Multimídia Uso simultâneo de diversas
mídias

Hipermídia,
hipertexto

NCSA National
Center for
Supercompu-
ting
Applications

Centro Nacional para
Aplicações
Supercomputacionais, onde
foi desenvolvido o browser
XMosaic

Objeto
distribuído

? Aplicação
distribuí-
da

OMG Object
Management
Group

Organização disposta a
estabelecer padrões de fato
para serviços distribuídos
baseados em objetos

CORBA,
UML

ORB Object
Request
Broker

Padrão de distribuição
utilizado em CORBA

OMG

PDF Portable
Document
Format

Tipo de arquivo para textos,
podendo conter figuras

HTML,
LaTeX,
PostS-
cript,
RTF

PostScript Tipo de arquivo para textos,
podendo conter figuras

HTML,
LaTeX,
PDF, RTF

Processamento
distribuído

Classe de atividades para
processamento de informação
em que componentes discretos
podem estar localizados em
mais de um lugar e,
conseqüentemente, requer
algum tipo de comunicação
entre componentes

Aplicação
distribuí-
da, objeto
distribuí-
do

RM-ODP Reference
Model -
Open
Distributed
Processing

Modelo de referência para
objetos distribuídos
desenvolvido pela ISO

CORBA,
ORB

RTF Rich Text
Format

Tipo de arquivo para textos HTML,
LaTex,
PDF,
PostScript
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Sapiens Sistema de
apoio à
aprendiza-
gem (e
ensino)

Nome de um projeto da
FAPESP

SGML Standard
Generalized
Markup
Language

Padrão ISO para definição de
codificação textual para
estrutura e conteúdo de
documentos. Linguagem para
definir classes de documentos
estruturados, sendo sua
primeira preocupação a
estruturação lógica do
documento através da adição
de marcas (markups)
semânticas a trechos do
conteúdo

HTML

Script No contexto da WWW, é um
programa que pode gerar
documentos HTML, enviar
e-mails, consultar bases de
dados, dentre outras
aplicações

Applet,
CGI, Java,
JavaScript

SIM Sistema de
Informação
Multimídia

Sistema de informação que
utiliza multimídia ou
hipermídia como forma de
armazenamento de
informação

GII

Site Conjunto de hiperdocumentos
no sistema World-Wide Web
(WWW), com determinadas
características de conteúdo,
navegação e apresentação

Site Web

TCP/IP Transmission
Control
Protocol /
Internet
Protocol

Conjunto de protocolos que
define a Internet

Telnet Programa que possibilita
acesso a contas eletrônicas
particulares a partir de
qualquer computador ligado à
Internet
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Template Modelo com campos para
inclusão de informações, que
auxilia na produção de
documentos, programas ou
conjuntos de dados

UML Unified
Modeling
Language

Linguagem para
especificação, construção,
visualização e documentação
de sistemas orientados a
objeto

CORBA,
OMG

Upload Copiar arquivo(s) de um
computador local para um
computador remoto

Download,
FTP

W3C The
World-Wide
Web
Consortium

Grupo de membros da
academia e da indústria,
fundado em 1994, para
organizar a evolução da
WWW. Entre seus membros,
incluem-se: Apple
Computers, AT&T, CERN,
Deutsche Telekom, Digital
Equipment Co., Eastman
Kodak Company, Ericsson,
IBM Co., Intel Co., Lotus
Development Co., Microsoft
Co., Netscape
Communications, OMG,
Silicon Graphics Inc. e Xerox
Co.

WAIS Wide Area
Information
Services

Programa para busca de
informações na Internet, que
se tornou obsoleto com o
surgimento dos mecanismos
de busca na WWW, como
AltaVista, Cadê, HotBot e
Yahoo

WAV Tipo de arquivo de áudio AU
Whiteboard Programa que possibilita a

dois ou mais usuários remotos
visualizarem e interagirem em
uma mesma janela gráfica
mostrada nas telas de seus
computadores
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WWW World-Wide
Web

Sistema hipermídia mais
utilizado atualmente, criado
para a Internet

W3, Web Applet,
CGI,
gopher,
hiper-
docu-
mento,
HTML,
Java, site

XML eXtended
Markup
Language

Meta-linguagem para
definição de linguagens para
estruturação de documentos.
É um subconjunto de SGML.
Considerada evolução do
HTML, por permitir acesso e
manipulação da estrutura e
semântica do documento. É
desenvolvida e mantida pelo
W3C

4.4.1 Glossário de Termos Educacionais e de Atores do SAPIENS

Termo: Definição informal: Sinônimo:
Administrador Participante do SAPIENS responsável pelo Servidor

do SAPIENS. É ele quem autoriza a criação de novos
cursos e cria os usuários autores

Aluno Participante do SAPIENS que segue um curso. Ele
solicita material, estuda conteúdos, consulta uma
"base de dúvidas" para verificar se alguma dúvida
semelhante já foi registrada e respondida, registra
dúvidas e anotações, realiza avaliações, comunica-se
com outros alunos, conclui conteúdos e pode ver as
suas próprias notas de provas e gabaritos

Anotação ?
Assunto Identifica uma área delimitada do conhecimento
Autor Participante do SAPIENS responsável pelo material

de um curso, pela geração de avaliações para aferir o
conhecimento em cada conteúdo. Ele publica o curso
na Internet e pode criar um usuário especial chamado
"auxiliar didático". Na maioria dos casos, o autor é o
professor.

Projetista
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Auxiliar
didático

Participante do SAPIENS que lê e atualiza perfil do
aluno, seleciona o material a partir da análise do
perfil do aluno, determina quando o aluno está apto
para realizar os exercícios, auxilia os professores a
administrar os alunos e suas notas. Ele pode também
criar, alterar ou excluir alunos do curso

Monitor,
tutor

Avaliação Conjunto de questões associadas a um conteúdo para
verificar o aprendizado do aluno

Aviso Informação adicional ao aluno; por exemplo, cálculo
da média e horário de atendimento

Catálogo Conjunto de cursos disponíveis no SAPIENS
Cenário Uma seqüência de eventos que ocorre durante uma

execução particular de um sistema
Conhecimento Conjunto de relacionamentos entre informações, que

capacita uma pessoa a desempenhar funções,
compreender situações e responder a estímulos

Conteúdo Unidade de ensino/aprendizagem, que pode ser
oferecida em diversos formatos (texto, áudio, vídeo)

Tópico,
unidade de
estudo

Curso Ambiente computacional educacional na WWW
sobre um determinado assunto

Dúvida Pergunta do aluno, solicitando esclarecimento sobre
qualquer parte de um conteúdo

Esclarecimento Resposta à dúvida de um aluno, que pode ter sido
fornecida pelo professor, por outro aluno ou pelo
auxiliar didático

Exercício Avaliação formativa (em forma de verdadeiro/falso,
múltipla escolha, preenchimento de lacunas, etc.)
associada a cada conteúdo, apresentado ao aluno
quando este conclui um conteúdo

Tarefa

Gabarito Respostas corretas de uma avaliação
Material Conjunto de conteúdos inter-relacionados e

avaliações correspondentes
Conteúdo

Nota Pontuação que indica o percentual de acertos em uma
prova

Perfil Descrição das capacidades atuais de aluno, que
registra os conteúdos já estudados por ele

Professor Participante do SAPIENS responsável pela edição de
um curso

Instrutor

Prova Avaliação que permite qualificar o desempenho do
aluno em determinado conteúdo

Exame
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Questão Trabalho escolar cujo fim é verificar o aprendizado
do aluno em determinado conteúdo, podendo conter
sugestões para sua resolução

Exercício,
interro-
gação,
pergunta,
quesito

Revisor Participante do SAPIENS responsável por analisar as
dúvidas freqüentes e erros comuns na resolução de
avaliações, podendo sugerir modificações aos autores

Solução Resposta correta de uma questão
Sugestão Informação associada a uma questão, com o objetivo

de auxiliar em sua resolução
Dica
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4.5 Anexo 5: Modelo de Objetos Educacionais

Figura 4.8: Objetos educacionais
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Figura 4.9: Interação entre os usuários
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Figura 4.10: Tipos de mídia dos tópicos
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4.6 Anexo 6: Ferramenta para autoria de questionários

Disciplina: IA368G — Tópicos em Engenharia de Computação - Projeto de Objetos Educacionais
Professor: Ivan Luiz Marques Ricarte
Aluno: Willie Dresler Leiva

Resumo: Este artigo relata o desenvolvimento da ferramenta QuestCALM para autoria de ques-
tionários, desde sua especificação até a implementação. Graças à sua filosofia de projeto - baseada
em Java Beans,design patternse XML -, QuestCALM possibilita a integração com outras ferra-
mentas e a inclusão de novos tipos de questões. Brevemente, ela será incorporada a um ambiente de
ensino já existente.

Palavras Chaves: Avaliação, questionário, autoria, Java Beans, XML, GBS, CALM.

Abstract: This article reports the development of the QuestCALM tool for authorship of question-
naires, from its specification to its implementation. Due to its project philosophy - based on Java
Beans, design patterns and XML -, QuestCALM makes possible its integration with other tools and
the inclusion of new kinds of questions. Soon, it will be incorporated to a learning environment
already existent.

Keywords: Assessment, questionnaire, authorship, Java Beans, XML, GBS, CALM.

4.6.1 Introdução

Este artigo propõe uma ferramenta para autoria de questionários, a ser incorporada ao ambiente
CALM (Computer-Aided Learning Material) como umbeanJava[SUN99]. CALM consiste em
um sistema de aprendizado colaborativo que implementa uma estratégia de aprendizado baseada em
GBS [SCH94]. Ele recomenda lições com base no objetivo de aprendizagem de um estudante e
no seu perfil evolutivo e apóia a interação e colaboração entre seus participantes (autor, professor e
estudante) e os materiais de aprendizagem oferecidos[ADR99].

Na revisão bibliográfica sobre o assunto, foram encontradas outras ferramentas para autoria de
questionários:

� Hot Potatoes[HOL98] é um conjunto de cinco ferramentas de autoria para criar os seguin-
tes tipos de exercícios: múltipla escolha, preenchimento de lacunas, questão dissertativa (ou
aberta), sentença embaralhada e palavras cruzadas. Os exercícios são criados usando a lingua-
gem JavaScript, embora seu autor não precise conhecer HTML ou JavaScript. Também não é
necessário modificar o servidor HTTP, nem instalarscriptsCGI ouplug-ins.

� qForm [CUN95] consiste de um pacote com dois programas:

1. qform , usado para criação de um teste em linguagem HTML

2. qscore, usado para a correção dos testes criados pelo qform

Este conjunto de programas facilita a criação e a correção automática de questões de múltipla
escolha e verdadeiro ou falso em servidores WWW baseados no protocolo HTTP.
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� QuestBuilder [SAN97] suporta a criação de questões dissertativas, múltipla escolha, falso ou
verdadeiro e relacionamento de colunas (matching). Após a criação das questões pelo pro-
fessor, é gerado um arquivo conforme o DTD QuestML (em SGML). Para apresentação do
questionário na WWW, o arquivo QuestML é submetido a umparsere, caso sua estruturação
esteja correta, poderá ser visualizado por umapplet Java acionado pelo item de valiação do
hiperdocumento que contém o texto didático.

� Question Mark for Web [QUE97] possibilita a criação de questões tipo múltipla escolha,
dissertativa, verdadeiro ou falso e relacionamento de colunas, que podem ser posteriormente
disponibilizadas na WWW.

� QuizTest [PFA99], implementada na linguagem Perl5, permite a criaçãoon-line de testes de
múltipla escolha e verdadeiro ou falso. Os autores criam os testes usando HTML, gerando um
arquivo de respostas sobre o qual umscript CGI verifica a resposta dada pelo estudante ao
teste.

� WebCourse [SCA97] é uma ferramenta baseada emtemplates, usando formulários HTML
criados por programas CGI que são preenchidos pelos instrutores para a criação de provas
com questões dos seguintes tipos: múltipla escolha, preenchimento de lacunas, resposta livre e
verdadeiro ou falso.

� WebCT [GOL99] é um dos pacotes mais completos para desenvolvimento de cursos na WWW,
fornecendo ao instrutor diversos dados estatísticos sobre o andamento do curso e o progresso
individual dos alunos. Ela permite a inserção de questões abertas, de múltipla escolha e verda-
deiro ou falso.

A ferramenta aqui tratada, doravante designada como QuestCALM, possibilita a autoria dos se-
guintes tipos de questões: múltipla escolha, dissertativa, verdadeiro ou falso e exercício baseado na
execução de uma ferramenta externa à QuestCALM, diferentemente das ferramentas semelhantes
consultadas, gera transparentemente questões no formato XML[CON99]. XML (eXtensible Markup
Language) é uma metalinguagem definida como um subconjunto de SGML (Standard Generalized
Marked Language) [HER94], cujo objetivo é fornecer benefícios não existentes em HTML (Hypertext
Markup Language) [RAG99] e ser mais fácil de utilizar do que SGML. Em XML, projetistas podem
criar seus próprios elementos de acordo com a aplicação que está sendo modelada, dando importân-
cia ao conteúdo e à estrutura da informação, sem se preocupar com a apresentação. QuestCALM,
devido ao fato de proporcionar uma estrutura não proprietária para os questionários gerados, facilita
os processos de reuso e intercâmbio com outros ambientes de autoria e apresentação. Também é fácil
para um programador em Java e XML incluir novos tipos de questões, bastando alterar o DTD, im-
plementar a interface DialogQuestion e criar uma especialização da classe abstrata Question. Além
disso, para executar a QuestCALM, não é necessária uma conexão à Internet, ao contrário da maioria
das ferramentas descritas acima.

Uma vantagem única da QuestCALM sobre as ferramentas pesquisadas é sua fácil adaptação a
várias línguas e regiões sem mudanças drásticas no código, porque ela foi implementada usando os
recursos de internacionalização e localização oferecidos pela linguagem Java[SUN99f]; em resumo,
isso significa que:

1. o mesmo programa compilado pode ser executado em qualquer lugar do mundo
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2. elementos textuais, como mensagens destatuse os rótulos de componentes da interface grá-
fica, não são incluídos no programa, mas sim guardados fora do código-fonte e recuperados
dinamicamente. O Apêndice A contém todos esses elementos em inglês para a QuestCALM

3. Suporte para novas línguas não exige recompilação

Este artigo está organizado de forma a apresentar o processo seqüencial utilizado para o desenvol-
vimento da QuestCALM no contexto da disciplina IA368G. A próxima Seção apresenta a proposta
inicial de trabalho nessa disciplina, a Seção 3 ilustra a modelagem dos objetos educacionais envol-
vidos nessa proposta, a Seção 4 especifica a interface gráfica da ferramenta, a Seção 5 descreve
pesquisas futuras, a Seção 6 conclui o texto com base nos resultados obtidos e, finalmente, são re-
gistrados agradecimentos a algumas pessoas que auxiliaram nesse trabalho e são listados os artigos
citados.

4.6.2 Proposta inicial

Na disciplina IA368G, foi defendida uma proposta de avaliação usando XML, considerando que
HTML oferece desvantagens para implementar testes ou exercícios como um conjunto de hiperdocu-
mentos. Uma delas é que, para serem processados, a resposta correta deveria estar contida no arquivo
HTML e o aluno poderia visualizá-la facilmente. Outra desvantagem é que o documento seria me-
nos legível, porque conteria vários comandos de marcação incompreensíveis para quem não domina
HTML.

Usando XML, o professor conseguiria construir documentos mais legíveis, porque os comandos
de marcação seriam personalizados para o contexto de avaliação.

Usando umparserSAX (Simple API for XML) [MEG98] para interpretar esses hiperdocumentos
XML, um appletJava poderia ocultar a resposta correta ao exibir o texto nobrowsercomo HTML.

Um recurso interessante, já fornecido em algumas linguagens de marcação baseadas em XML, é
incluir dicas no caso do aluno escolher uma resposta errada. O CALM poderia ir além, propondo um
exercício mais fácil para o aluno responder, quando ele errar uma questão. Esse exercício mais fácil
precisa estar incluído comolink no documento XML dessa questão.

Com XML, pode-se criar a estrutura de vários tipos de questões. Caberia aoappletJava apresen-
tar adequadamente cada tipo.

A não ser no caso de questões dissertativas, oappletJava pode oferecerfeedbackao aluno quando
ele terminar um exercício ou teste, mostrando a resposta certa e justificando porque ela é a resposta
certa. O professor, na ferramenta de autoria, pode associar um valor a cada questão e oappletJava
calcularia automaticamente a nota do aluno. Quando contiver questões abertas, a resposta do aluno
é encaminhada ao professor pore-mail, o qual posteriormente daria a nota para essas questões e
poderia enviar uma correção anotada ao aluno.

As classes do CALM envolvidas nessa proposta são Profile, Answer, Content e Exercise. Possi-
velmente serão criadas especializações de Exercise, para suporte aos vários tipos de questões (múlti-
pla escolha, verdadeiro ou falso, questão aberta, preenchimento de lacunas, etc.).

Esta proposta foi considerada muito abrangente para ser desenvolvida por uma única pessoa em
um semestre letivo; por isso, a construção de umappletJava para correção de exercícios ficou a cargo
do colega Juan Haye Bardina. As próximas Seções, portanto, abordarão os trechos dessa proposta
que estão relacionados à autoria de questionários.

Dezembro 1999 84



ProjetoSAPIENS 4.6. ANEXO 6

4.6.3 Modelo de objetos educacionais

No contexto do projeto SAPIENS, a equipe do ICMC já havia elaborado uma proposta de mo-
delagem orientada a objetos para o domínio educacional[LEI99a], acompanhada por dois glossários
[LEI99]: um contendo termos computacionais e outro com termos educacionais. Durante a disci-
plina IA368G, foi possível aperfeiçoar a parte desse modelo que abrange a avaliação do estudante
(Figura 4.11).

Figura 4.11: Modelagem de uma ferramenta para autoria de questionários

As principais classes dessa figura são:

1. Question - uma classe genérica e abstrata que contém os seguintes atributos sobre uma questão:
seu valor entre 0 e 10, sua posição numérica no questionário, seu enunciado e uma dica para
sua resolução. Essa dica pode ser uma referência para uma página HTML ou para um outro
documento XML.

2. OpenQuestion - uma subclasse concreta de Question, para questão dissertativa, sem nenhum
atributo adicional.

3. Tool - uma subclasse concreta de Question que guarda informação sobre uma ferramenta ex-
terna à QuestCALM. O autor do questionário pode passar os parâmetros necessários para que
o aluno resolva uma questão com base nessa ferramenta externa.

4. TrueOrFalse - uma subclasse concreta de Question, para questão verdadeiro ou falso, com um
atributo que declara se seu enunciado é falso ou verdadeiro.

5. MultipleChoice - uma subclasse concreta de Question, para questão de múltipla escolha, com
um atributo que declara se várias opções são corretas e outro atributo que guarda as opções
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dessa questão na forma de um vetor. Os elementos desse vetor são do tipo OneChoice, uma
classe que armazena o texto da opção e um atributo lógico que indica se ela é correta ou não.

As demais classes da Figura 4.11 relacionam-se à interface gráfica, cuja modelagem também
inclui as classes da Figura 4.12.

Figura 4.12: Modelagem das classes de diálogo da ferramenta

A próxima Seção explica como foram implementadas as classes de diálogos sobre questões.

4.6.4 Interface gráfica

Após definir as cinco classes principais, conforme a Seção anterior, foi especificada a funciona-
lidade básica que uma ferramenta para autoria de questionário deveria oferecer. Um protótipo foi
construído contendo um menu principal com as seguintes opções e sub-opções:

1. Documento:

� Abrir (abre um arquivo XML cujo DTD correspondente chama-se Questions.dtd, incluído
na íntegra no Apêndice B)

� Novo

� Gravar (grava em um arquivo XML conformante ao DTD Questions.dtd)

� Sair

2. Editar:

� Recortar

� Copiar

� Colar

3. Questão (aqui, as subopções foram implementadas comocheck boxes, de forma que apenas
uma delas esteja habilitada):
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� Múltipla Escolha

� Verdadeiro ou Falso

� Aberta

� Ferramenta Externa

Na versão atual da QuestCALM, foram acrescentadas duas opções ao menu Editar: uma possibi-
lita editar uma questão já existente no questionário e a segunda permite remover uma questão. Além
disso, o menu de questões foi convertido em um conjunto de botões, um para cada tipo de questão.
A Figura 4.13 mostra à esquerda a interface principal da QuestCALM; embaixo, consta um diálogo
para edição da questão de múltipla escolha enquanto, à direita, aparece um painel para alteração de
uma opção dessa mesma questão.

Figura 4.13: Interface gráfica principal da QuestCALM e diálogo para questão de múltipla escolha

A Figura 4.14 apresenta o diálogo para questões do tipo verdadeiro ou falso, a Figura 4.15 contém
a interface para entrada de dados de uma questão aberta e, por fim, a Figura 4.16 ilustra o diálogo
para questão baseada em uma ferramenta externa.

Figura 4.14: Diálogo para questão verdadeiro ou falso
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Figura 4.15: Diálogo para questão aberta

Figura 4.16: Diálogo para questão baseada em ferramenta

4.6.5 Pesquisas futuras

A principal pesquisa futura, no âmbito da disciplina IA368G, é a integração da QuestCALM
ao CALM. Como primeiro passo, a maioria das classes do pacote br.usp.sc.icmc.CALM.quest foi
transformada embeans. Para que alguns atributos sejam editados como propriedades indexadas no
BeanBox [SUN99a] (ou em alguma ferramenta para desenvolvimento debeans), o próximo passo
será mudar a estrutura interna destes atributos. A interface principal da QuestCALM, bem como
todos os seus diálogos, foram reconhecidos pelo BeanBox; entretanto, ele não permite abrir um do-
cumento XML, por razões atualmente desconhecidas. Como demonstrado na Figura 4.17, é possível
editar a maioria dos atributos de questões no BeanBox; posteriormente, o usuário pode serializar (ou
seja, gravar em disco) suas questões e recuperá-las em uma próxima sessão do BeanBox.

Como sugestão para trabalhos futuros, pode-se acrescentar outros tipos de questões; assim, será
verificada a reusabilidade da QuestCALM e o professor terá à sua disposição mais opções para avaliar
seus alunos.

Outros tópicos interessantes são o recurso de copiar, recortar e colar texto, que é possível em Java
graças à classejava.awt.datatransfer.Clipboard e um arquivo de ajuda ao usuário.

4.6.6 Conclusões

Este artigo descreveu o processo completo de elaboração de uma ferramenta para autoria de
questionários. No decorrer de suas fases, foram aplicados vários conceitos de Engenharia de Soft-
ware (especificação de requisitos, reusabilidade de componentes, modelagem orientada a objetos,
patternse prototipagem), várias linguagens de implementação (UML, XML e Java) e várias ferra-
mentas (Rationalc Rose 98 Professional Edition[RAT99] para modelagem UML, Java Develop-
ment Kit 1.1.8[SUN99b] para compilação e execução da QuestCALM, FreeJava 2.0.4[MOL99] para
edição dos programas, Microsoftc Internet Explorer[MIC99] para validação dos documentos XML
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Figura 4.17: Questões visualizadas no BeanBox

e BeanBox[SUN99a] para visualização debeans). A experiência anterior do autor na construção de
um gerenciador deworkflowsem Java pôde ser reaproveitada nesse trabalho, o que diminuiu o tempo
necessário para a implementação da ferramenta. Conceitos novos, como Java Beans e o novo modelo
de eventos da versão 1.1 do Java, foram facilmente assimilados, graças aos seminários do projeto
SAPIENS realizados em paralelo à disciplina e aos tutoriais da Sun[SUN99c].
Pode-se considerar que a QuestCALM é uma implementação doframeworkMVC (Model - View -
Controller) [KRA88], onde o papel de modelo cabe às classes acima, a classe QuestCALM funciona
como controladora e as classes de diálogo possibilitam a visão do modelo. MVC incorpora vários
patternsde projeto[GAM95].
O código-fonte da ferramenta foi documentado segundo algumas convenções ([KRA], [SUN99d] e
[SUN99e]) para que a ferramenta javadoc gerasse automaticamente páginas HTML correspondentes
à cada classe[LEI99b]. Espera-se, com essa documentação e com esse artigo, que a QuestCALM
ofereça maior capacidade de manutenção e compreensão do que outras ferramentas semelhantes.
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4.6.8 Apêndice A: Arquivo QuestLabels_en_US.properties

O arquivo QuestLabels_en_US.properties, incluído a seguir, contém as mensagens de status e ró-
tulos da interface gráfica da QuestCALM para a língua inglesa. Um arquivo semelhante, denominado
QuestLabels_pt_BR.properties, foi construído para a língua portuguesa, que não foi anexado a este
artigo.

# This is the QuestCALM.properties file for
# supporting the English language
# Each line below is formed by key-value pair
# * The key should not change on files similar to this one
# * The value is a String in English
titleMainWindowBlank = CALM - Authorship of Questionnaires
titleMainWindowEditing = CALM - Authorship of the Questionnaire
menuDoc = Questionnaire
menuEdit = Edit
menuHelp = Help
menuItemNew = New
menuItemOpen = Open...
menuItemSave = Save
menuItemSaveAs = Save as...
menuItemExit = Exit
menuItemChangeQuestion = Change question...
menuItemRemoveQuestion = Remove question...
menuItemCut = Cut
menuItemCopy = Copy
menuItemPaste = Paste
menuItemAbout = About...
buttonMultipleChoice = Multiple choice
buttonTrueFalse = True or false
buttonOpenQuestion = Open question
buttonTool = External tool
buttonYes = Yes
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buttonNo = No
buttonCancel = Cancel
buttonAddChoice = New choice
buttonEditChoice = Edit choice
buttonRemoveChoice = Remove choice
labelTrue = true
labelFalse = false
labelAskToSave = Do you want to save
labelAskChoice = Write the text of this choice:
labelAskStatement = Write the statement of this question:
labelAskWeight = Write the weight of this question (0.0 - 10.0):
labelAskToolName = Write the full name, including the directory,
of the tool:
labelAskToolParameters = Write the tool parameters (one by line):
labelAskHint = Write a hint, URL, suggestion or feedback:
labelAskQuestionNumber = Select the question number:
labelAskRemovedChoice = Select the choice to remove:
labelAskEditedChoice = Select the choice to edit:
phraseException = Exception found:
phraseWarning = Warning
phraseError = Error
phraseFatalError = Fatal error
phraseWrongMultipleChoice = Invalid question of multiple choice
textAreaQuestion = Question
textAreaHint = Hint
textAreaOptions = Options
textAreaDescriptive = Descriptive
textAreaToolParameters = Tool parameters:
textAreaThisStatement = This statement is
titleFileDialogNew = New questionnaire
titleFileDialogOpen = Open questionnaire
titleFileDialogSave = Save questionnaire

4.6.9 Apêndice B: ArquivoQuestions.dtd

O arquivo deste Apêndice define o tipo de documento que a QuestCALM reconhece.

<!-- Questions is the most external element of this DTD -->
<!ELEMENT Questions (MultipleChoice | OpenQuestion |
Tool | TrueOrFalse)+>
<!-- Identifier identifies uniquely a document based on
this DTD.

RelatedTo allows topics and other questionaries
to refer to a document by its Identifier -->

<!ATTLIST Questions
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Identifier ID #IMPLIED
RelatedTo IDREF #IMPLIED>

<!-- MultipleChoice is a Question that has a Statement
and one or more answers (MCAnswer) -->

<!ELEMENT MultipleChoice (Statement, MCAnswer+)>
<!-- Hint allows the author to give suggestion, feedback

or hint to the student who is answering to this question.
When the value of MultipleSelection is "yes", then
there are more than one correct answer. -->

<!ATTLIST MultipleChoice
Hint CDATA #IMPLIED
Weight CDATA #IMPLIED
MultipleSelection (yes | no) "no">

<!-- Statement is the text of the question -->
<!ELEMENT Statement (#PCDATA)>

<!-- MCAnswer is an answer for the multiple-choice question -->
<!ELEMENT MCAnswer (#PCDATA)>
<!-- Correct defines if this is the right answer

to the MultipleChoice question -->
<!ATTLIST MCAnswer

Correct (yes | no) "no">

<!ELEMENT OpenQuestion (Statement)>
<!ATTLIST OpenQuestion

Weight CDATA #IMPLIED
Hint CDATA #IMPLIED>

<!ELEMENT Tool (ToolName, ToolParameter*)>
<!ATTLIST Tool

Weight CDATA #IMPLIED
Hint CDATA #IMPLIED>

<!ELEMENT ToolName (#PCDATA)>

<!ELEMENT ToolParameter (#PCDATA)>

<!ELEMENT TrueOrFalse (Statement)>
<!ATTLIST TrueOrFalse

Hint CDATA #IMPLIED
Weight CDATA #IMPLIED
TrueStatement (yes | no) #REQUIRED>
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4.7 Anexo 7: Integração entre o Ambiente CALM e Ferramentas de
Teste: o CasoPOKE-TOOL

Ellen Francine Barbosa
francine@icmc.sc.usp.br

Resumo: Neste trabalho é apresentada uma possível implementação para a integração de uma fer-
ramenta de teste ao ambiente de ensino/aprendizagem CALM. O objetivo é oferecer subsídios para
que este ambiente no possa ser utilizado no contexto da Engenharia de Software, mais especifica-
mente no ensino de conceitos relacionados à atividade de teste.

Palavras-Chave: Ambientes de ensino, ferramentas de teste, componentes de software.

4.7.1 Introdução

Na perspectiva do teste de software, o Grupo de Engenharia de Software do ICMC/USP, em
colaboração com o Grupo de Teste do DCA/FEEC/UNICAMP, tem concentrado suas atividades no
estudo de princípios, estratégias, métodos e critérios de teste e validação na produção de software,
bem como na especificação e implementação de ferramentas que apóiem a realização da atividade
de teste e viabilizem a avaliação do aspecto complementar dos critérios, com a condução de estudos
empíricos.

É importante ressaltar que a disponibilidade de ferramentas de teste, além de possibilitar que os
testes possam ser conduzidos de maneira satisfatória e de minimizar os erros decorrentes da inter-
venção humana, auxilia pesquisadores e alunos de Engenharia de Software a adquirirem os conceitos
básicos relacionados ao teste e experiência na comparação, seleção e estabelecimento de estratégias
de teste[MAL97].

Uma das linhas de pesquisa atualmente explorada tem procurado investigar/definir mecanismos
que dêem suporte ao ensino de conceitos relacionados ao teste de software tanto para alunos de gra-
duação e pós-graduação como para profissionais da área, além de apoiar atividades de capacitação e
treinamento associadas a um processo de transferência tecnológica e melhoria de processo de desen-
volvimento de software. Nesse contexto, o presente trabalho tem como objetivo definir/estabelecer
mecanismos para a integração de ferramentas externas ao ambiente CALM (Computer-Aided Lear-
ning Material) [ADR99], mais especificamente a ferramenta de testePOKE-TOOL(Potential Uses
Criteria Tool for Program Testing) [MAL89, CHA91].

A POKE-TOOLé uma ferramenta de teste que apóia a aplicação dos critérios Potenciais-Usos
[MAL91] e também de outros critérios estruturais como Todos-Nós e Todos-Arcos. A ferramenta
encontra-se disponível para os ambientes DOS e Unix. A versão para DOS possui interface simples,
baseada em menus. A versão para Unix possui módulos funcionais cuja utilização se dá através de
interface gráfica ou linha de comando (shell scripts).

Ressalta-se que para permitir tal integração é importante definir uma interface de comunicação
entre o CALM e a ferramenta sendo chamada. Tal interface deve ser o mais genérica possível de
modo a possibilitar que outras ferramentas além daPOKE-TOOLtambém possam ser utilizadas a
partir do CALM.
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4.7.2 Especificação

Do ponto de vista do aluno, a idéia é que este ao estudar, resolver um exercício prático ou realizar
um teste de avaliação possa fazer uso de ferramentas externas ao ambiente CALM, específicas para
o ensino/aprendizagem do tópico abordado. Sob a ótica do autor, pretende-se manter uma base de
dados a respeito das ferramentas integradas ao ambiente, de modo que, durante a autoria, este possa
utilizá-las na elaboração de um material didático mais rico e interessante. Com isso o aluno, além
de estudar a teoria relacionada a determinado tópico, também pode desenvolver atividades práticas a
partir das ferramentas integradas.

A Figura 4.18 ilustra a interação entre aluno e o autor com as ferramentas integradas ao ambiente
CALM.

Figura 4.18: Interação entre Aluno e Autor com Ferramentas Externas

Basicamente, alunos e autores interagem com um servidor, viaapplet, o qual é responsável por
consultar uma base de dados contendo informações a respeito das ferramentas integradas.

Quanto ao servidor, observa-se que este pode ser dedicado ou não, dependendo da sobrecarga de
processamento que a execução de determinada ferramenta poderá causar. Ainda, deve-se ressaltar
que, em geral, as ferramentas são dependentes de plataforma e, desse modo, faz-se necessária a
presença de servidores que possibilitem a execução remota dos diversos tipos de ferramentas.

Quanto à base de dados, embora esta a princípio possa ser omitida, posteriormente, com a adição
de um maior número de ferramentas ao ambiente, sua presença torna-se um recurso fundamental
permitindo armazenar informações específicas de cada ferramenta tais como: parâmetros específicos,
sistema operacional, arquivos gerados, perfil de utilização, etc. Com isso, durante a autoria, o autor
pode saber quais informações devem ser fornecidas para a execução de determinada ferramenta,
evitando que parâmetros importantes sejam omitidos. Além disso, a partir de uma consulta à base de
dados, pode-se estabelecer um filtro de modo que somente ferramentas que possuam relação com o
tópico abordado possam ser utilizadas.
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4.7.3 Desenvolvimento

Com base na descrição apresentada anteriormente, a seguir são apresentadas as etapas do desen-
volvimento dos componentesJavaBeanspara a integração da ferramenta de testePOKE-TOOLao
ambiente CALM.

Primeira Etapa

A princípio, procurou-se executar a ferramentaPOKE-TOOLa partir de páginas HTML, sem que
o ambiente CALM estivesse envolvido. Páginas HTML foram desenvolvidas, cada uma contendo um
applet responsável pela ativação de determinado módulo (script) da ferramenta. Ressalta-se que o
aluno não tem contato direto com a interface gráfica da ferramenta; os comandos são executados no
servidor e somente os dados resultantes são enviados ao aluno.

A página inicio.html contém oappletPokeClientAppletSession(Figura 4.19), através do qual
é criada uma sessão de teste. As informações necessárias para a criação de uma sessão de teste são:
nome do aluno, diretório onde se encontra o programa-fonte e onde será criada a sessão de teste,
nome da sessão de teste, nome do programa-fonte a ser testado, módulos a serem testados, comando
de compilação e o tipo de teste a ser conduzido.

Figura 4.19: PokeClientAppletSession

A próxima página chamada (avalia.html) contém oapplet PokeClientAppletAddTest (Figu-
ra 4.20). Nesteappletsão apresentados ao aluno os dados resultantes da criação da sessão de teste (o
grafo de programa e os requisitos requeridos pelos critérios de teste). Ainda, a partir desteapplet, o
aluno insere os casos de teste com os quais o programa deve ser testado e solicita que a cobertura dos
mesmos em relação aos critérios de teste em questão seja avaliada.

A página cobertura.html contém oapplet PokeClientAppletImprove (Figura 4.21), no qual é
apresentada a cobertura obtida com a execução dos casos de teste em relação aos critérios especifi-
cados. Esteapplettambém permite que o aluno adicione novos casos de teste para serem executados
na ferramenta, a fim de melhorar a cobertura obtida.

A fim de permitir a comunicação dosappletscom a ferramentaPOKE-TOOL, os seguintes mó-
dulos foram desenvolvidos (Figura 4.22):
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Figura 4.20: PokeClientAppletAddTest

Figura 4.21: PokeClientAppletImprove
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� PokeMainClient.java: Recebe strings de dados com informações necessárias à execução da
ferramenta, vindas dosapplets, codifica-as em um arquivo XML e o transfere para o mó-
dulo PokeServerImpl.java, através do mecanismo de invocação de métodos remotos (RMI).
Também é responsável por decodificar o arquivo XML vindo de PokeServerImpl.java em
strings de dados, as quais são enviadas aosappletspara serem apresentadas ao aluno.

� PokeServerImpl.java: Responsável por associar uma determinada sessão de teste a um aluno
específico. Recebe arquivos XML vindos de PokeMainClient.java e os repassa ao módulo
PokeSessionImpl.java e vice-versa.

� PokeSessionImpl.java: Responsável por gerenciar as sessões de teste. Recebe arquivos XML
vindos de PokeServerImpl.java e extrai as informações necessárias para a montagem doscript
através do qual a ferramenta é ativada. Também recebe as informações vindas daPOKE-TOOL,
codifica-as em um arquivo XML e as envia ao módulo PokeSessionImpl.java.

Figura 4.22: ComunicaçãoApplet/Ferramenta: Módulos Desenvolvidos

Segunda Etapa

A segunda etapa do processo de desenvolvimento consistiu em decompor os módulos implemen-
tados em componentesJavaBeans, visando a facilitar a integração dos mesmos ao ambiente CALM.
A Figura 4.23 ilustra esta decomposição.

Foram desenvolvidos os seguintesbeans: PokeUserBean, responsável pela comunicação do la-
do do cliente, ePokeToolBean, responsável pela comunicação do lado do servidor. Estesbeans
comunicam-se via RMI, trocando arquivos XML. As classes responsáveis pela conversão de arqui-
vos XML em strings de dados e vice-versa são:

XMLSessionConverter: Empacota os dados de uma sessão de teste, produzidos na interface do
cliente, em um arquivo XML que é enviado ao servidor. Ainda, extrai os dados resultantes
da criação de uma sessão de teste, vindos do servidor na forma de arquivo XML, e os envia à
interface do cliente.
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Figura 4.23: Decomposição dos Módulos Implementados emBeans

XMLTestDataConverter: Empacota os casos de teste, produzidos na interface do cliente, em um
arquivo XML que é enviado ao servidor. Também extrai os dados sobre a cobertura obtida
com a execução dos casos de teste, vindos do servidor na forma de arquivo XML, e os envia à
interface do cliente.

PokeSessionConverter:Extrai os dados de uma sessão de teste, vindos do cliente na forma de
arquivo XML, e os envia à ferramenta. Ainda, empacota os dados resultantes da criação de uma
sessão de teste, produzidos pela ferramenta, em um arquivo XML que é enviado ao cliente.

PokeTestDataConverter: Extrai os casos de teste, vindos do cliente na forma de arquivo XML, e
os envia à ferramenta. Ainda, empacota os dados sobre a cobertura obtida com a execução dos
casos de teste, produzidos pela ferramenta, em um arquivo XML que é enviado ao cliente.

A classeTestSessionInformationagrupa informações a respeito de uma sessão de teste. Também
foram desenvolvidas algumas interfaces (XMLConverter , XMLMessage, PokeUserBeanInterfa-
ce, PokeToolBeanInterface) visando a facilitar posteriores alterações nos métodos, além de genera-
lizar parte das primitivas necessárias à integração de ferramentas externas ao ambiente CALM.

A Figura 4.24 ilustra a transferência de dados entre a interface do cliente e osbeansdesenvolvi-
dos. A comunicação entrePokeLet ePokeUserBeané feita através de umframeworkdesenvolvido
durante a implementação do ambiente CALM. A comunicação entre osbeansé realizada através da
propriedadeXMLBuffer e a ativação de eventos.

A Tabela 4.7 apresenta um cenário para a criação de uma sessão de teste na ferramentaPOKE-
TOOL.

PokeLet PokeUserBean PokeToolBean
1) inicializaPokeLet
2) chamar
PokeSessionFrame
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3) empacotar dados de
uma sessão de teste em
um arquivo XML
4) enviar mensagem

5) desempacotar
mensagem
6) setar a propriedade
XMLBuffer
7) gerar o evento
CreateTestSession

8) desempacotar arquivo
XML
9) enviar os dados para a
ferramenta
10) empacotar dados
resultantes da criação de
uma sessão de teste em
um arquivo XML
11) setar a propriedade
XMLBuffer
12) gerar o evento
TestSessionCreated

13) envia arquivo XML
paraPokeLet

14) chamar
PokeAddTestFrame
15) desempacotar
arquivo XML recebido e
apresentá-lo na interface

Tabela 4.7: Cenário para Criação de uma Sessão de Teste

4.7.4 Conclusão

Neste trabalho foram apresentados os módulos desenvolvidos a fim de possibilitar a ativação
dosscripts da ferramenta de testePOKE-TOOLa partir de páginas HTML. Também foi apresen-
tada a decomposição de tais módulos em componentesJavaBeans. Esta decomposição tem como
objetivo facilitar a próxima etapa do processo de desenvolvimento: integrar os módulos ao ambiente
CALM, de modo que aPOKE-TOOLpossa ser executada a partir deste ambiente. Ainda como tra-
balhos futuros, pretende-se investigar a dificuldade para a integração de outras ferramentas de teste
ao CALM (Proteum[DEL96], Proteum/IM [DEL97], Proteum-RS/FSM[FAB99], Proteum-RS/PN
[SIM99], Proteum-RS/ST[SUG99] e X-Suds[AGR98]), avaliando o quão genérica é a interface de-
senvolvida, sugerindo possíveis modificações.
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Figura 4.24: Transferência de Dados entre Interface eBeans
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ProjetoSAPIENS

Nesta parte do relatório descrevem-se as atividades desenvolvidas no âmbito da FEEC/UNICAMP.
Por simplicidade de apresentação, inclui-se nesta parte as atividades desenvolvidas no Instituto de In-
formática da PUCCAMP, uma vez que ambos grupos desenvolvem seus trabalhos de forma unificada.
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Atividades desenvolvidas

As atividades do grupo FEEC/PUCCAMP centram-se no estudo e desenvolvimento de metodo-
logias e ferramentas computacionais para o apoio ao Sapiens.

5.1 Seminários FEEC

Com o objetivo de estudar e facilitar a divulgação de temas na grande área tecnológica de inte-
resse do Sapiens, foi definida uma atividade de Seminários, realizada a partir do início de 1999.

No âmbito dos Seminários regulares internos ao grupo FEEC/PUCCAMP foram examinados os
seguintes temas:

� Design Patterns

� XML: Princípios e ferramentas

� Articulação em CVEs

� Agentes móveis em Java

� Arquiteturas para hipermídia adaptativa

� Mecanismo de anotações no CALM

� Animações em VRML

� Agentes móveis am ambientes de ensino e aprendizagem

� Representação de movimentos para animação em Java/VRML

� 2d morphing

� Uso do CALM para ensino de Java

� Uso de agentes móveis para suportar colaboração

� Aprendendo XML por meio de um estudo de caso
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Os seminários contaram com a participação de alunos e pesquisadores envolvidos no proje-
to e tem seu detalhamento no endereçohttp://www.dca.fee.unicamp.br/projects/
sapiens/Seminars/ .

5.2 Disciplinas de Pós-Graduação

No âmbito da Pós-Graduação da FEEC e desde 1998 iniciamos o oferecimento de duas disciplinas
de tópicos, uma com objetivo formativo e outra prático na área de Tecnologias de apoio ao Sapiens.

Nos primeiros semestres de 1999 e 1998 foi oferecida a disciplina IA368F, Tópicos em Enge-
nharia de Computação, com o temaTecnologias da Infra-estrutura de Informação em Ambientes
Colaborativos de Ensino. Esta disciplina oferece um panorama de tecnologias voltadas à Internet
bem como discute sua aplicação em ambientes educacionais colaborativos.

Nos segundos semestres de 1999 e 1998 foi oferecida a disciplina IA368G, Tópicos em Engenha-
ria de Computação, com o temaProjetos de objetos educacionais. O objetivo dessa disciplina, que
teve IA368F como pré-requisito, é instanciar os conceitos apresentados na disciplina anterior. Em
particular, foi nessa disciplina que desenvolveu-se o ambiente CALM, a partir do trabalho coopera-
tivo dos alunos matriculados em cada semestre e com o esforço continuado após a disciplina pelos
membros do grupo Sapiens.

Essas disciplinas atraíram grande interesse, como pode ser observado pelo número de matricula-
dos (cerca de 40 alunos nos primeiros semestres, com aproximadamente 30% dos alunos prosseguin-
do no semestre seguinte) e pelas avaliações dos alunos ao final de cada curso.

5.3 Atividades de prototipação do Sapiens

Além das atividades de modelagem conceitual, seja do ponto de vista computacional (veja Par-
tes III e IV) ou educacional (veja Parte II), iniciamos a construção de um protótipo, que atende pela
sigla CALM (Computer Aided Learning Material). O desenvolvimento de um protótipo próprio,
ao invés da opção mais simples de adotar uma das diversas plataformas disponíveis para entrega de
cursos através do computador, foi exatamente abrir a possibilidade de experimentar novos conceitos,
idéias e tecnologias, com a liberdade de criticar e alterar a implementação conforme as discussões do
grupo assim o indicassem.

Durante o 2o¯ semestre de 1998 foi desenvolvido um protótipo de ambiente de aprendizado na
disciplinaIA368-G: Projeto de Objetos Educacionais1.

Esta disciplina teve por objetivo o desenvolvimento de software voltado ao apoio de atividades
educacionais na infra-estrutura de informação. Foi assim definido um sistema, denominadoSistema
CALM — Computer-Aided Learning Material— que daria apoio às seguintes atividades:

� Criação de material didático por um ou mais autores;

� Seleção do subconjunto do Material que é estudado pelo aluno;

� Interação entre aluno e instrutores;

� Avaliação do conhecimento adquirido pelo aluno;
1http://www.dca.fee.unicamp.br/courses/IA368G/2s1998
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� Revisão do material oferecido.

O Material a ser coberto por um Aluno foi modelado como um conjunto de Tópicos que guardam
uma relação de pré-requisito entre si. A cada Tópico está associado um Conteúdo (e.g., uma página
HTML), um Assunto e um conjunto de Testes, que são utilizados na avaliação do conhecimento de
um Aluno no tópico. Cada Material é concebido por um Autor e consultado por um Aluno.

Um Aluno recebe o material do curso em Unidades de Estudo: um subconjunto do material que
leva em conta a estrutura de tópicos e os tópicos já cobertos pelo aluno. A geração de um unidade
de estudo (conjunto de tópicos e testes de avaliação associados) é realizada por um Tutor a partir da
análise do Perfil do aluno, onde estão registrados os tópicos já estudados. O tutor também determina
quano o aluno está apto para trabalhar em Exercícios práticos. A avaliação do aluno, feita pela análise
das respostas aos Testes é feita por um Monitor e consolidada por um Instrutor, que atualiza o Perfil
do aluno.

A partir desta primeira versão do Sistema CALM, foram desenvolvidas diversas alterações e
melhorias durante 1999, que culminaram com a consolidação de uma versão estável do Sistema
CALM. Deste trabalho foi também produzido o artigoInquiring the Course Paradigm with CALM
(Apêndice A) apresentado em congresso internacional.

Os Anexos 6.1 (Um Sistema de Anotações para o Sapiens), 6.2 (Uso do CALM no ensino de
Orientação a Objetos), 6.3 (Desenvolvimento de ferramenta para autoria de materiais educacionais) e
6.4 (Proposta de arquitetura de agentes para CALM) detalham algumas das atividades desenvolvidas
pelo grupo FEEC/PUCCAMP no contexto do CALM.

5.4 Atividades desenvolvidas na PUCCAMP

Além das atividades desenvolvidas em forte relacionamento com o grupo da FEEC, outras ati-
vidades desenvolvidas no âmbito do Instituto de Informática da PUCCAMP também dão apoio ao
projeto Sapiens. Essas atividades são descritas a seguir.

5.4.1 Utilização da Ferramenta WebCT para apoio a EDMC

Dentro do programa do Curso de Mestrado do Instituto de Informática da PUC-Campinas é possí-
vel aos mestrandos cumprirem créditos utilizando o esquema de Educação à Distância Mediada por
Computador (EDMC).

Durante o segundo semestre de 1999, foi oferecida a disciplina Seminários de Pesquisa em In-
formática I – Sistemas de Bases de Dados, Tecnologia e Aplicação para alunos de mestrado usando a
ferramenta WebCT. A iniciativa permitiu a experimentação de ferramentas disponíveis para suporte
à educação à distância e para avaliação do WebCT para o suporte do modelo usado como base para a
ferramenta de autoria descrita no Anexo 6.3.

5.4.2 Utilização da WWW para suporte ao aprendizado fora de sala de aula

Várias disciplinas oferecidas nos cursos de graduação de Análise de Sistemas e Engenharia de
Computação foram planejadas para terem suporte extra classe através das ferramentas disponíveis na
WWW: chat, e-mail, listas, etc.
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Da experiência desenvolvida durante o primeiro semestre de 1999, segue anexo a sua avaliação
(Anexo 6.5).

5.4.3 Desenvolvimento de Ferramentas para Apoio à Aprendizagem

Estão em desenvolvimento três ferramentas para apoio à aprendizagem de assuntos relacionados
com a área de informática e destinadas ao suporte dos graduandos dos cursos de Análise de Sistemas e
Engenharia de Computação da PUC-Campinas, devendo ser disponibilizadas para outros interessados
através da WWW. São elas:

� Gerador de multiligações para uso em browsers HTML, ou seja, uma ferramenta para especi-
ficação de ligações hipermídia com vários destinos e várias origens que gera automaticamente
arquivos HTML, através de scripts CGI, que representam e suportam esse tipo de ligação. Pa-
ra o usuário interessado, esse tipo de ferramenta permite um ganho de tempo no processo de
autoria e de manutenção de arquivos HTML na WWW.

� Simulador gráfico para ponteiros, ou seja, ferramenta gráfica que recebe como entrada um pro-
grama em linguagem C, que use comandos relacionadas com ponteiros, e o interprete grafica-
mente, permitindo ao estudante a percepção visual do funcionamento de ponteiros na memória
de um computador.

� Simulador gráfico para um sistema operacional simplificado, baseado no microprocessador
8086. Este simulador permitirá que alunos de disciplinas envolvidas com Sistemas Operacio-
nais desenvolvam experimentos e projetos de implementação de partes de um sistema opera-
cional.

Através dessas ferramentas pretende-se obter retornos para questões relacionadas com: entendi-
mento de assuntos e melhora de aprendizado; e interfaces de ferramentas para apoio ao aprendizado.

5.5 Divulgação e participação em eventos

Uma das atividades essenciais do projeto foi a sua divulgação através de palestras e participação
em congressos, simpósios e conferências, tanto nacionais quanto internacionais.

Eventos anteriores ao início do projeto

Durante o ano de 1998, a proposta do Projeto Sapiens e as atividades iniciais nas disciplinas de
pós-graduação da FEEC já começavam a ser divulgadas e conhecidas na comunidade acadêmica.

Em setembro de 1998, o Prof. Ricarte fez uma apresentação noEncontro da Rede Paulista de
Engenharia (http://www.unicamp.br/cco/rpe/ ), realizado na UNIMEP, campus Santa
Bárbara do Oeste. Essa apresentação,Tecnologia para o ensino de tecnologia, foi realizada no
contexto da proposta de uma Universidade Virtual de Engenharia no estado, tendo discorrido sobre
a experiência com o uso da tecnologia nas disciplinas de pós-graduação da FEEC/UNICAMP. Um
sumário dessa apresentação encontra-se no Anexo 6.6.

Outro evento onde a proposta do projeto foi divulgada ainda em 1998 foi oI Workshop de
Ensino à Distânciarealizado na UNICAMP, em 16 de dezembro de 1998. Essa apresentação contou
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com as participações do Prof. Léo Magalhães e Ivan Ricarte, consistindo essencialmente na descrição
da proposta do projeto. Um sumário dessa apresentação encontra-se no Anexo 6.7.

ICECE 99

Em agosto de 1999 realizou-se no Rio de Janeiro aInternational Conference on Engineering and
Computer Education, com apoio da IEEE e diversas sociedades brasileiras ligadas à engenharia e
computação. O acadêmico Christian Adriano participou dessa conferência, apresentando o trabalho
Inquiring the course paradigm with CALM , desenvolvido em co-autoria com diversos participan-
tes do primeiro oferecimento da disciplina de Projetos de Objetos Educacionais, da pós-graduação
da FEEC/UNICAMP.

Uma cópia do artigo publicado nos anais dessa conferência encontra-se no Apêndice A.

I Encontro de Ambientes Educacionais na Internet

Realizado nos dias 19 e 20 de agosto na Faculdade de Educação da UNICAMP, contou com
apresentação do Prof. Tobar sobre o temaSistemas de Autoria na Internete do Prof. Ricarte sobre
o temaAmbiente Educacional Assistido por Computador.

Congresso de Iniciação Científica

Entre os dias 20 e 24 de setembro de 1999 realizou-se o VII Congresso Interno de Iniciação
Científica da UNICAMP, onde foram apresentados dois trabalhos relacionados ao contexto do proje-
to.

A aluna Patrícia de Rezende Barbosa (bolsista CNPq no período 1997-8) apresentou o trabalho
Cooperação em ambientes computacionais distribuídos: Suporte à interação simultânea entre
múltiplos usuários em Java.

O aluno Paulo Henrique Coneglian Oliveros (bolsista Fapesp no período 1998-9) apresentou seu
trabalho intituladoImplementação de ferramentas para a manipulação de documentos DocT.

Os resumos desses dois trabalhos, publicados nos anais do evento, são apresentados no Apêndi-
ce B.

Multimedia Modeling 99

Entre os dias 4 e 6 de outubro de 1999 realizou-se a International Conference on Multimedia
Modeling, nas dependências da OCRI (Ottawa Centre for Research and Innovation), NCR (National
Research Council), na cidade de Ottawa, Ontario, Canadá.

O trabalho “Towards a Categorization of Hypermedia Data Models” foi apresentado pelo Prof. To-
bar na primeira sessão (sessão 6 sobre hipermídia). A apresentação suscitou algumas questões rela-
cionadas com uma possível integração do nosso trabalho com o trabalho desenvolvido na PUC Rio
pelo grupo do Professor Luiz Fernando Gomes Soares2. Após a apresentação, foram estabelecidos
contatos com o Prof. Ahmed Karmouch, da Universidade de Ottawa, responsável pela conferência,

2L.F.G. Soares and M.A. Casanova and N.L.R. Rodrigues: “Nested composite nodes and version control in an open
hypermedia system”.Int’l Journal on Information Systems, Special Issue on Multimedia Information Systems, sep/95
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e com o Prof. Shi-Kuo Chang, da Universidade de Pittsburgh, atual responsável pela revista JSEKE,
Int’l Journal of Software Engineering & Knowledge Engineering.

O contato com o Prof. Karmouch resultou em um convite de trabalho para realização de pós
doutoramento junto ao seu grupo na Universidade de Ottawa.

O contato realizado com o Prof. Chang resultou em um convite, formalizado no último dia 10,
para a inclusão do núcleo do nosso trabalho, o Mapa de Categorização Abstrata, em seu futuro livro
“Multimedia Software Engineering” a ser publicado pela Kluwer Academic Press.

Nos demais dias da conferência foram assistidas as apresentações dos outros 25 trabalhos in-
cluídos no livro “Multimedia Modeling” editado pelo Prof. Ahmed Karmouch, pela World Scien-
tific, ISBN 981-02-4146-1. Os 26 trabalhos da conferência foram escolhidos de um universo de
56, representando 22 países diferentes. Uma cópia do artigo, incluído nesse livro, é apresentada no
Apêndice C.

SBIE 99

Em novembro de 1999 realizou-se em Curitiba oX Simpósio Brasileiro de Informática na Edu-
cação, promovido pela Sociedade Brasileira de Computação. Nesse evento, o acadêmico Christian
Adriano apresentou o trabalhoImplementação de metáforas de anotação e paradigmas de inte-
ração em ambientes educacionais.

Uma cópia do artigo publicado nos anais desse evento encontra-se no Apêndice D.
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6.1 Um Sistema de Anotações para o Sapiens

Christian Medeiros Adriano

O desenvolvimento de um mecanismo de anotações para documentos Web foi pautado pelos
seguintes requisitos:

� Anotação in-situ;

� Integração com um ambiente educacional;

� Suporte a lugares-de-anotação;

� Facilidade de integração com outros componentes;

� Definição de uma Arquitetura baseada em Componentes;

� Comunicação cliente-servidor por mecanismo de RMI (Remote Method Invocation).

Os requisitos acima foram realizados em duas aplicações, as quais estão disponíveis para down-
load. Uma delas, o AnnotTool, é uma ferramenta de anotação autônoma, pois funciona em qualquer
navegador com compatível com a API (Application Programming Interface) 1.1 da Sun Microsys-
tems. A segunda aplicação está integrada ao ambiente educacional CALM. Este ambiente, além de
possuir um navegador próprio, é uma plataforma para integração de outras ferramentas educacionais,
entre elas o mecanismo de anotações.

As duas ferramentas permitem realizar anotações em qualquer documento HTML (Hypertext
Markup Language). Há duas opções de documento passível de anotação, o documento preparado
para receber anotações em locais pré-estabelecidos e documentos sem locais pré-estabelecidos. Os
documentos com locais pré-estabelecidos devem ser preparados para receber anotações. A prepa-
ração pode atender a algum cenário de aprendizado no qual seja esperado que os leitores comentem
determinados pontos do texto. A preparação de um documento HTML para anotação é feita utilizan-
do o tag (marcador) de comentário,

<!--#Annot#Discussion-->

Este tag possui a palavra reservada Annot e, após um separador (#), pode ser informado o tipo de
lugar-de-anotação, que se deseja associar àquele ponto do documento.

Para caso de documentos não preparados para receber anotações, há alguns marcadores pré-
definidos como locais para receber anotações. Três marcadores estão configurados inicialmente como
locais passíveis de receber anotações, são estes os marcadores: <p>, <li> e <dt>. Este conjunto de
marcadores pode ser facilmente reconfigurado. A definição da local do lugar-de-anotação a partir
de marcadores HTML suscita a seguinte questão: Em que medida a decisão de definir pontos pré-
determinados de anotação inviabiliza o uso da ferramenta?

Respondendo a pergunta, defendemos que esta decisão apresenta tanto conseqüências prejudi-
ciais como também benéficas. O prejuízo está em que o usuário só poderá anotar em alguns locais
pré-estabelecidos, os quais podem ser insatisfatórios para a anotação que se deseja realizar. En-
tretanto, devido a elevada presença destes marcadores em um hipertexto, parece-nos , a princípio,
razoável permitir anotações apenas nestes pontos. Esta é uma suposição que deveremos comprovar
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nos cenários de teste do mecanismo. Da mesma forma, há conveniências benéficas, pois tal restrição
facilita muitos aspectos de implementação, como o de saber onde inserir lugares-de-anotação em
um texto que não fora preparado para ser anotado. Outra conveniência, é a de que os pontos pré-
defindos impõem alguma disciplina de anotação. Disciplina esta necessária ao uso colaborativo do
recurso, sendo que a informação sobre onde alguém pode ou não realizar anotações é um referen-
cial imprescindível, pois define áreas críticas no documento. A gerência destas áreas críticas é de
responsabilidade dos lugares-de-anotação.

6.1.1 Interfaces de Anotação

O AnnotTool é uma interface baseada em menus (Fig. 6.1), com as seguintes opções:

� recuperar arquivo para realizar anotações;

� configurar informações do usuário (nome, grupo, e-mail, endereço Web local);

� configurar o navegador;

� configurar os tags que localizam lugares-de-anotação;

� buscar anotações pelas correspondentes palavras-chave;

� gerar uma página Web, chamada de notesBook, com as anotações do usuário.

Figura 6.1: Telas do AnnotTool para abrir arquivo e configurar dados do usuário

O acesso às anotações é feito por uma tela de edição, a qual permite alterar o conteúdo da ano-
tação, inserir palavras-chave e definir se anotação é visível no texto ou não. Esta tela de edição é
obtida a partir de uma figura de anotação presente em alguns pontos do texto-base. Os referidos
pontos são identificados por um ícone de anotação (Fig. 6.2). Pressionando-se o mouse sobre este
ícone é fornecida tela de edição, a qual contém o texto da anotação correspondente àquele ponto do
documento. Esta forma de acesso às anotações corresponde a um tipo de lugar-de-anotação, definido
como do tipo "hiperligação", pois fornece somente uma "ponte"entre o texto e a anotação.

Vários lugares-de-anotação estão sendo estudados, em especial o lugar de autoria e o lugar de
discussão. O lugar-de-anotação para autoria fornece informação sobre data de alteração e versão. O
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lugar-de-anotação para discussão organiza as anotações em uma árvore ao estilo de uma ferramenta
de news. Estes dois lugares-de-anotação, bem como o conceito lugar-de-anotação são investigados
em [Adriano 99b]1.

O mecanismo integrado ao ambiente CALM aparece como um botão (Fig. 6.2) que permite ao
usuário requisitar a inserção de lugares-de-anotação na página que está lendo. Este botão está locali-
zado na barra de navegação do ambiente. Tal decisão decorre da seguinte hipótese:

H4: Navegar por materiais didáticos implica atividades outras além das habituais, como leitura,
impressão, gravação, escrever no bookmark. Implica realizar anotações, as quais cumprem os se-
guintes objetivos: facilitar a apropriação do conteúdo pela personalização do material, realimentar o
material com críticas, fornecer um veículo de interação com outros colegas e de execução de tarefas
colaborativas.

A Hipótese H4 implicou uma diretriz de design para a interface do ambiente CALM. A diretriz
impôs que recursos para manipulação do material devem ser colocados em uma mesma barra de fer-
ramentas, portanto o acesso à ferramenta de anotação foi localizado junto aos botões de navegação
(Fig. 6.2). Da mesma forma, outras ferramentas educacionais deverão ser devidamente localizadas
de modo a compor um recurso mais sofisticado. A idéia subjacente é de que, ao invés das ferramen-
tas corresponderem a apenas novos recursos, estas serão compostas de modo a obter-se o recurso
necessário a um cenário de aprendizado específico. Tal composição é viável por meio de uma arqui-
tetura de componentes visuais de software, como já é o ambiente CALM.

A hipótese H4 é em parte corroborada por alguns trabalhos em hipermídia adaptativa, como em
[Brusilovsky 98]. Neste trabalho, Brusilovsky et al dividem a hipermídia adaptativa em: navegação
adaptativa e apresentação adaptativa. A anotação é vista como um recurso parcialmente automático
do sistema hipermídia. Juntamente com outros recursos, a anotação é classificada como navegação
adaptativa. Inclusive, é feita a definição do termo "anotação-adaptativa", o qual significa utilizar
cores, ícones e fontes para mostrar as ligações. Estas diferenciações servem para mostrar o tipo
de ligação e o estado de aprendizado do aluno. A anotação neste caso, mesmo tendo uma definição
diferente da que utilizamos (Def.1), é uma atividade intrínseca ao processo de navegação em materiais
didáticos.

A hipótese H4 contribui ainda para demonstrar a inadequação de alguns casos utilização de fer-
ramentas de uso geral para um fim específico. Por exemplo, um navegador ou um mecanismo de
anotação genérico para fins educacionais.

6.1.2 Arquitetura

Mecanismo Autônomo

A arquitetura dos mecanismos compartilha dos seguintes elementos básicos: servidor de ano-
tações (DBServer), compositor de documentos (DocTComp) e interface de anotação (navegador e
applets). A organização destes na aplicação autônoma AnnotTool e a ordem de eventos para a ob-
tenção e de um documento com anotações são mostradas na Fig. 6.3. O servidor de anotações atende
a requisições do compositor de documentos e da interface de anotação. As requisições podem ser por

1Apêndice D.

Dezembro 1999 113



ProjetoSAPIENS 6.1. UM SISTEMA DE ANOTAÇÕES PARA O SAPIENS

Figura 6.2: Realização de uma Anotação dentro do ambiente CALM

conteúdo de uma anotação em determinada posição de um documento, a lista de tags de um docu-
mento, gravar e remover anotações do repositório, etc.. A comunicação entre o servidor e os clientes
é feita via sockets.

O compositor de documentos é responsável por inserir os lugares-de-anotação no documento
desejado. O compositor de documentos utiliza uma API, chamada DocT [Web-4], que permite dividir
um documento hipertexto em três perspectivas (Conteúdo, Marcadores e MetaInformação). O uso
da API DocT se resume em alterar a perspectiva Marcadores de modo a obter um novo documento
com um conjunto de tags que viabiliza a realização de anotações. Este novo documento possui
tags applet que correspondem aos lugares-de-anotação inexistentes no documento original. A pós
obtido o novo documento, este é gravado em uma área pública do usuário (por exemplo o diretório
public_html ) e que tenha cesso via protocolo HTTP (Hypertext Transfer Protocol). Tal escolha
permite que se recupere a página com os lugares-de-anotação por meio do servidor Web da rede local.

A interface de anotação é um applet disparado na própria página anotada. Esta interface é res-
ponsável por recuperar e editar o conteúdo de uma anotação. O conteúdo da anotação é obtido por
meio de uma comunicação com o servidor de anotações. Devido ao uso de applets há uma restrição
quanto a localização do servidor de anotações. Este deve estar rodando no servidor Web da rede
local. Como o servidor está integrado à aplicação AnnotTool, esta também deve rodar no servidor
Web. A restrição imposta aos applets consiste de que estes só podem se conectar a programas exter-
nos que estejam rodando no servidor da mesma página de origem do applet. Por programas externos
são programas que estejam rodando fora do Sandbox do navegador. O Sandbox corresponde a uma
máquina virtual java que roda no próprio navegador do usuário.

Devido a integração do mecanismo de anotações ao ambiente CALM, algumas modificações fo-
ram feitas em sua arquitetura. O servidor de anotações foi encapsulado em componente JavaBean e a
comunicação com este é feita via RMI. Também foi eliminada a restrição de rodar a aplicação no ser-
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Figura 6.3: Arquitetura do AnnotTool

vidor Web. Para contornar esta restrição foi implementado um esquema de repetição de requisições.
O applet da interface de anotação continua se conectando a um aplicativo no servidor Web, mas este
aplicativo repete a requisição para o servidor de anotações rodando na máquina do usuário. Esta foi
uma solução momentânea e será alterada com a adoção do framework de EnterpriseJavaBeans, que
é uma das abordagens constituinte da proposta de revisão deste trabalho.

Integração ao Ambiente CALM

A integração do mecanismo de anotação ao ambiente CALM é resultado da abordagem de com-
por recursos mais sofisticados a partir de outros recursos já existentes. A integração do mesmo
mecanismo autônomo ao ambiente impôs a adoção de um framework para componentes de software,
os JavaBeans. Seguindo a especificação deste framework foi criado o componente NoteBean, que
encapsula a arquitetura básica do mecanismo de anotação. O resultado do condicionamento da arqui-
tetura original ao framework de JavaBeans está na Fig. 6.4 e o diagrama de classes para o componente
NoteBean está na Fig. 6.5.

A especificação de JavaBeans define como construir e conectar componentes de modo a criar
uma aplicação. Um JavaBean, ou um bean, é um componente de software formado por propriedades,
métodos e eventos associados. A propriedade é um atributo com eventos associados e emitidos em
decorrência de sua modificação.

O mecanismo de emissão de eventos é baseado no design pattern Observer descrito em [Gamma
95]. Este design pattern fornece uma solução para registrar outros componentes interessados em rece-
ber um determinado evento. A solução consiste basicamente em definir interfaces (classes abstratas)
chamadas "Listener", que recebem notificações sobre a ocorrência de um determinado evento. Para
cada interface "Listener"há uma lista com referências para todos os beans interessados em escutar o
evento.

No diagrama acima estão a classe noteBean que é a interface para o componente, uma interface
"Listener"para escutar o bean, o correspondente evento da classe NoteBeanEvent, o compositor de
documentos (DocTComposer) e a classe UrlReader responsável por recuperar páginas Web e gravá-
las em um diretório local. Este framework JavaBeans é explicado a seguir.
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Figura 6.4: Arquitetura com o componente NoteBean

Figura 6.5: Diagrama de Classes do Pacote br.unicamp.fee.dca.sapiens.calm.annotMech.noteBean
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No caso dos JavaBeans, além do uso deste design pattern há algumas recomendações. Um bean
interessado em escutar um evento precisa fazer duas coisas, implementar a correspondente interface
"Listener"e cadastrar-se numa lista relativa a esta interface no bean gerador do evento. Este cadastro
é feito por meio de métodos "addListener"fornecidos pelo bean gerador do evento. O bean gerador de
eventos é responsável por manter a lista de interfaces "Listener"para cada tipo de evento que gera. O
bean gerador de eventos deve ainda implementar um método "fireEvent", que percorre a lista de beans
cadastrados e, para cada referência nesta lista, chama um método apropriado. Como parte das reco-
mendações do framework, é necessário definir eventos. Os eventos são definidos como classes, que
devem herdar parte de suas definições da classe java.util.EventObject. O evento e a correspondente
interface "Listener"possuem uma espécie de contrato, em que para cada tipo de evento e contexto
da aplicação há um método apropriado na interface "Listener". Cada método desta interface está
associado a um método do bean recebedor de eventos. Observe-se que um mesmo bean normalmente
gera e recebe eventos. A forma de realizar esta associação é um problema que será visto a seguir.

A conexão de beans geradores com os beans recebedores de eventos não pode ser feita com os
beans recebedores de eventos implementando diretamente uma interface "Listener". A razão decorre
de que estas interfaces são parte do pacote do bean gerador de eventos, assim, se o bean recebedor for
implementar uma interface, deverá importá-la do outro pacote. Tal fato "amarra"os dois componentes
de software, impedindo que sejam portáveis independentemente. Portanto, as conexões devem ser
realizadas durante a montagem da aplicação final e não durante a construção dos componentes.

A solução para este problema é criar dinamicamente as classes que realizam tais conexões. Estas
classes implementam diretamente a interface "Listener"correspondente à conexão. Cada classe de
conexão possui ainda referências para os beans recebedores do evento. A implementação de cada
método da interface consiste em redirecionar a chamada para um método do bean recebedor do
evento. O ambiente CALM não existe a priori como uma classe, a aplicação é montada durante a
execução do programa. O primeiro passo da montagem é a instanciação de todos os beans, geradores
e recebedores de eventos. O segundo passo é a instanciação das classes de conexão, que compreende
passar como parâmetros instâncias dos beans recebedores de evento. Por fim, é realizado o cadastro
das instâncias das classes de conexão nos beans geradores de evento. O componente NoteBean é um
destes beans que compõem o ambiente CALM.

O ambiente CALM permite que outros componentes compartilhem recursos e funções. Todas
as comunicações entre componentes é via eventos. Basicamente, o componente NoteBean recebe
um evento para recuperar os lugares-de-anotação de uma determinada página e retorna um evento
informando o local da nova página construída. Esta troca de eventos é ilustrada na Fig. 6.6.

Explicando este diagrama. O componente HotJavaBrowserBean fornece ao componente NavPa-
nel o nome da página atual. Então, a partir do botão de anotação na barra de navegação, o componente
NavPanel gera um evento ao componente NoteBean requisitando a página atual com os respectivos
lugares-de-anotação. Após o processamento visto na Fig. 5, o componente NoteBean retorna o
endereço Web página com os lugares-de-anotação.

6.1.3 Modelo de Objetos

O modelo de objetos do mecanismo de anotações é resultado da estratégia de obtenção de um
modelo que atenda aos seguintes requisitos: indexação robusta das anotações nos documentos, per-
sistência autônoma das anotações, tipos de anotação e várias mídias diferentes.
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Figura 6.6: Eventos entre os beans do ambiente CALM

Como primeiro empenho para atingir tal modelo abstrato, foi desenvolvido um modelo de objetos
(Fig. 6.7), o qual está presente nas duas versões do mecanismo de anotação (AnnotTool e NoteBean).
Este modelo define três classes:U_Html , U_Annotation eU_Tag.

Classe U_Html: representa o documento anotado. Cada instância desta classe contém uma lista de
anotações relacionadas a outra lista de tags. Esta classe contém métodos para gerenciar estas
estruturas, como remover e adicionar novas anotações e realizar buscas por palavras-chave das
anotações.

Classe U_Annotation: representa uma anotação. Uma instância desta classe atribui valores para o
nome do autor da anotação, um texto correspondente ao conteúdo da anotação e uma ou mais
palavras-chave para a anotação

Classe doct.Tag:representa a posição e o nome de um tag HTML

Classe U_Tag: representa uma relação entre um objeto do tipo doct.Tag e um objeto do tipo U_Annotation.
A classe U_Tag define também três tipos default de tag HTML (<P>,<LI>,<DT>). Uma instân-
cia desta classe mantém sempre uma referência para um objeto doct.Tag. Se houver alguma
anotação associada a este tag, então também haverá uma refêrencia a um objeto U_Annotation.
A classe U_Tag possui métodos para recuperar um objeto U_Annotation dada a sua posição no
documento HTML, obter o nome da tag e informar se a tag corresponde a um dos tipos default.
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Figura 6.7: Diagrama de Objetos das Anotações Persistentes

Os objetos das classes anteriores são persistentes. Foram utilizados dois mecanismos de per-
sistência baseados em repositórios de objetos. Na ferramenta AnnotTool utilizou-se o o mecanismo
PSE (Persistent Storage Engine) da ObjectStore, que é um repositório de objetos com suporte a tran-
sações. No componente NoteBean foi utilizado o recurso de "serialização"de objetos fornecido pela
API JDK 1.1.

No mecanismo de persistência PSE, a manipulação de objetos persistentes é realizada por meio
de transações e pela recuperação de um handle, que é uma palavra-chave associada a um objeto
persistente. Este objeto persistente é normalmente uma estrutura de dados definida pelo programa.
A palavra-chave utilizada para recuperar esta estrutura de dados é o nome do usuário. A estrutura
de dados corresponde à classe java.util.Hashtable, que é utilizada para mapear nomes de URL para
objetos U_Html. Logo, a partir de uma instância desta classe se tem acesso a todos os outros objetos
persistentes. O uso deste esquema de persistência de objetos se utiliza da API PSE da ObjectStore
disponível para fins não comerciais.

No mecanismo de "serialização", é necessário que as classes, cujos objetos são candidatos a
serem persistentes, implementem a interface java.lang.Serializable. Esta interface é apenas uma mar-
cação para a API java. Os objetos são recuperados e armazenados via uso de métodos readObject e
writeObject de classes para manipulação de arquivos. Não há suporte a transações e a recuperação de
um objeto de um arquivo é feita pelo de sua classe. Este mecanismo menos sofisticado foi adotado
no NoteBean devido à facilidade de portabilidade, pois usuários interessados em instalar o ambiente
CALM em outras redes não necessitariam adquirir o pacote PSE, que é proprietário.
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6.2 Uso do CALM no ensino de Orientação a Objetos

Enéas Basso Júnior

Sumário: Este material visa a implementação de um curso sobre a linguagem Java de Programação
Orientada a Objetos, num ambiente de ensino via Web chamado CALM (Computer Aided Learning
Material). Para implementar o material foram observados dois enfoques distintos, os paradigmas
educacionais e as técnicas computacionais de implementação do material projetado via hipertexto
na WWW. Os paradigmas educacionais se referem à necessidade ou não das notas e avaliações
fornecidas aos usuários e a utilização de exercícios ou testes para avaliação dos usuários do siste-
ma. As técnicas computacionais se referem, principalmente, à escrita de hipertextos e às facilidades
multimídias que podem ser oferecidas para o aprendizado.

6.2.1 Introdução

Esta atividade está inserida no projeto Sapiens (Sistema de Apoio à Aprendizagem e Ensino) que
trata sobre tecnologia-educacional e envolve três grupos de pesquisas brasileiros.

Faz parte do Sapiens, como protótipo para avaliação de propostas, o CALM (Computer Aided
Learning Material) que entre seus objetivos tem o de ser um suporte para o aprendizado do ensino
teórico e de laboratório oferecido nas faculdades.

Este projeto de iniciação científica visa desenvolver um material (curso) extra-curricular sobre a
linguagem de programação Java que se encaixe nos moldes do CALM.

É importante notar neste relatório dois enfoques, o que se refere ao aluno que irá utilizar-se do
sistema para o seu aprendizado e ao autor de projetos semelhantes a este.

Este relatório descreve como foi desenvolvido o curso, o método educacional utilizado, o método
científico desenvolvido para obtenção do modelo final.

O relatório também contém o ferramental de apoio utilizado para fornecer suporte ao CALM, as
atividades desenvolvidas, exemplos do curso e no final uma visão crítica sobre o projeto e as sugetões
para os próximos trabalhos.

O objetivo do curso é desenvolver um material de apoio e de consulta personalizado sobre a
linguagem computacional de Programação Orientada a Objetos Java, tendo por base o sistema CALM
para interagir com o aluno oferecendo-lhe um estudo via Web com as facilidades computacionais
existentes e estimulando-o ao estudo.

6.2.2 Conceitos e ferramentas

Para elaborar o material foi desenvolvido e usado um método científico que consiste em:

1. Especificação do problema:

� Como implementar um material didático sobre a linguagem Java que esteja de acordo
com a filosofia e os requisitos de interação do ambiente CALM ?

2. Hipóteses:

� Divisão do material em níveis de subjetividade que são Assuntos, Tópicos, Exercícios e
Testes;
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� O Material deverá ser colocado em hipertextos para utilização via internet;

� Obedecer diretrizes para criação de materiais didáticos em hipertexto.

3. Estratégia de Formação, Demonstração e Análise das Hipóteses:

(a) Estudo de outros materiais;

(b) Modelagem do material segundo a filosofia do ambiente CALM;

(c) Implementação do material seguindo as regras de projeto;

(d) Pesquisa sobre Assuntos da Linguagem Java.

Foram analisados Tutoriais na WWW[9,10], assim como diversos livros[1-3] sobre a linguagem
Java com uma visão crítica e foram analisados os aspectos positivos e negativos destas literaturas
para se formar um material que se encaixe nos padrões exigidos pelo CALM.

Dessa análise, observaram-se os seguintes pontos negativos e que precisaram ser reformulados
nos materiais analisados:

� Os tutoriais não abrangem todos os assuntos da linguagem Java

� Não são centrados no estudante (são genéricos)

� Possuem pouca interação com o usuário

� Não sugerem o que deve ser estudado

Os pontos positivos que foram aproveitados dos materiais analisados incluem:

� Qualidade dos exemplos de programas em Java

� Divisão dos assuntos que se devem saber para aprender Java

Modelagem do material segundo a filosofia do ambiente CALM

Todo o material está dividido em quatro níveis de subjetividade que estão explicados abaixo.

Assuntos. É o mais genérico, intuitivo para a pessoa que irá pesquisar no material.

Tópico. Mais específico, auto-contido nos respectivos assuntos.

Exercício. Pode se referir a um ou mais tópicos e serve para aumentar a gama de exemplos do
usuário. Também permite uma auto-avaliação do usuário, mas não é obrigatório para passar de
tópico. Possui resposta sugerida pelo autor.

Teste. Refere-se a um tópico e também serve para aumentar a gama de exemplos. Não é obrigatório
para passar de tópico. O formato de múltipla escolha permite que seja corrigido automaticamente
pelo sistema através de um applet.
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Implementação do material seguindo as regras de projeto

Foram pesquisadas várias revistas e artigos[4, 5,8,9], que se referem ao projeto de hipertexto
para educação. As características mais relevantes sobre como produzir um hipertexto e que podem
ser observadas nas páginas web resultantes deste projeto seguem abaixo:

� facilidade de navegação;

� visualização das informações;

� uso de ilustrações, para deixar o ambiente (hipertexto) agradável, mas sem prejudicar a facili-
dade de navegação;

� facilidade de correção, percebe-se esta característica nos testes que possuem auto-correção;

� áreas de informações bem definidas;

� caminhos que o usuário percorre durante o estudo são bem claros, vide o grafo de ajuda para
indicar a seqüência dos tópicos;

� uso cuidadoso das cores, pois o excesso causaria um efeito contrário ao de destacar a infor-
mação;

� hierarquia das áreas de informação no hipertexto;

� pequeno espaço para o logotipo;

� distância em relação as bordas de modo a não misturar com outras aplicações;

� tamanho e fonte das letras.

Pesquisa sobre Assuntos da Linguagem Java

Foi realizada uma pesquisa de maneira a detectar as principais dificuldades dos alunos no apren-
dizado da linguagem Java e também detectar os principais tópicos de interesse das pessoas que estão
estudando Java. Foi importante a descoberta destas dificuldades para que estas fossem tratadas com
maior detalhamento pelo autor do material.

Uma maneira de tratar mais cuidadosamente estas dificuldades foi aumentar o número de tópicos
referentes a estes assuntos; outra maneira foi tentar explicar mais detalhadamente os assuntos que
geram dificuldades.

A pesquisa foi baseada nas indicações do livroComo Elaborar Projetos de Pesquisa,Antonio
Carlos Gil; tanto na maneira de escrevê-la como no momento de realizar a entrevista. As perguntas
realizadas na pesquisa estão dispostas abaixo:

� Por que você está usando a Linguagem Java?

� Há quanto tempo você programa em Java?

� Qual programa você já implementou em Java?

� Quais recursos você utilizou para implementar seu programa?
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� Destes recursos quais você teve maior dificuldade?

� Você poderia citar alguns recursos de orientação a objetos que você utilizou?

� Você pretende utilizar mais algum assunto da linguagem?

Conclusão do método:

� Confirmação das hipóteses;

� Implementação de um material da linguagem Java seguindo as hipóteses

Recursos Adicionais de ajuda ao usuário (ferramental de apoio)

Além dos recursos oferecidos pelo CALM, criou-se também um applet que serve para que o aluno
que está estudando linguagem de programação possa testar seu programa, compilando-o, executando-
o e podendo verificar se o mesmo está correto, e caso não esteja o aluno poderá analisar os erros
gerados na compilação e execução do programa.

Além do applet foi utilizado um grafo de tópicos que exibe os tópicos e a sequência em que o
aluno deverá estudá-los, o que é sugerido pelo CALM.

6.2.3 Atividades desenvolvidas

A partir dos recursos desenvolvidos descritos no capítulo anterior do relatório, e da divisão do
material em níveis de subjetividade foi elaborado um sistema de ensino, o qual o aluno deverá seguir.

O aluno escolherá um Assunto de seu interesse dentre os oferecidos pelo CALM; estes assuntos
estarão dispostos num applet. Ao escolher um Assunto o sistema oferecerá ao usuário algum(s)
Tópicos referente(s) a estes Assuntos e então o Aluno poderá escolher um ou mais Tópicos que ele
deseja estudar.

Ao realizar sua escolha o aluno poderá consultar através do Grafo (Fig. 6.8) quais Tópicos o
sistema sugere que ele saiba antes de começar o Tópico escolhido por ele para estudar, mas esta
é apenas uma sugestão oferecida pelo sistema, sendo que o aluno não fica obrigado a estudar os
Tópicos sugeridos pelo Grafo para estudar o de seu interesse.

O aluno estudará pelo Tópico (Fig. 6.9), o qual foi elaborado pelo autor para ser auto-contido e
suficiente para que o Aluno aprenda o Tópico oferecido.

Após estudar o Tópico o Aluno poderá fazer Exercícios e Testes referentes a este Tópico.
O Teste (Fig. 6.10) que o Aluno poderá fazer será referente apenas ao Tópico por ele estudado,

não envolvendo outros Tópicos, o Teste é de múltipla escolha e a resposta deste está necessariamente
contida no Tópico estudado.

O Teste não aceita mais de uma alternativa como resposta, ou seja o Aluno poderá assinalar
apenas uma resposta de cada vez. O Aluno terá infinitas chances de acertar o resultado do Teste caso
ele erre sua escolha, e não sabendo ou não entendendo a resposta basta ao Aluno recorrer ao Tópico
para encontrar sua reposta.

Ao Teste não é associada nenhuma nota e também não é obrigatório fazê-lo para prosseguir para
o próximo Tópico, ou seja, o Teste serve para ajudar o Aluno a testar a si próprio e ter mais segurança
sobre o seu conhecimento em relação ao Tópico estudado, servindo também para o Autor do Tópico
destacar os aspectos mais importantes deste.
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Figura 6.8: Grafo referente ao Assunto Orientação a Objetos.

Figura 6.9: Exemplo de um Tópico referente ao Assunto Orientação a Objetos que está disponível
neste material.
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Figura 6.10: Teste referente ao Tópico Objetos.

O Exercício (Fig. 6.11) que o aluno poderá fazer será referente a um ou mais Tópicos e será de
preferência referente a mais de um Tópico.

Figura 6.11: Exercício referente ao Tópico Modificadores de Visibilidade.

O Exercício não é de múltipla escolha como o Teste, ele é composto por uma ou mais perguntas
teóricas e normalmente sugere um programa para o Aluno fazer referente ao Tópico estudado e
também engloba mais algum Tópico que seja adequado para realização do programa, portanto sua
resposta não será encontrada no seu total no Tópico estudado.

O Exercício por sua vez, diferentemente do Teste, pode ter mais de uma resposta correta, cabendo
ao Autor oferecer uma resposta ao Aluno para que ele possa consultar caso não consiga executar o
programa sugerido. Porém, juntamente com a resposta do Exercício há uma Dica para estimular o
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Aluno[5] a fazê-lo (Fig. 6.12).

Figura 6.12: Resposta e Dica referente ao Exercício.

O Aluno poderá testar seu programa em um applet que há no CALM no qual ele poderá executar
e compilar o programa e obter os erros gerados durante a compilação e execução deste.

Ao Exercício também não é associada nenhuma nota e também não é obrigatório fazê-lo para
Aluno prosseguir para o próximo Tópico, tendo como utilidade oferecer ao Aluno um exemplo de
um programa mais complexo do que o mostrado no Tópico e fazer com que o Aluno possa testar seu
entendimento do Tópico em um nível prático.

6.2.4 Avaliação dos resultados

O resultado deste projeto foi a implementação de um curso sobre Java baseado nos moldes do
projeto Sapiens, no qual o usuário, no caso o Aluno, poderá estudar sobre vários Assuntos relacio-
nados com a linguagem de programação Java desde Tópicos básicos como Orientação a Objetos até
Tópicos mais avançados como RMI.

Este projeto também propõe um certo grau interatividade com o Aluno, pois o sistema possui
auto-correção dos Testes, sugere ao Aluno os Tópicos que ele deve dominar antes de estudar o Tópico
escolhido por ele, ou seja, foram utilizadas as facilidades da Web para dar maior apoio, facilidade e
rapidez ao Aluno ao estudar um Assunto de seu interesse.

É importante ressaltar que apesar da grande quantidade de Tópicos escritos é de se levar em conta
que todo o aprendizado da linguagem Java exige um material ainda mais extenso, pois a quantidade
de informações é muito grande quando se deseja abranger desde o básico até o avançado, ficando
como sugestão o aumento deste material em número de Tópicos e também da complexidade dos
mesmos para que possa atender uma gama ainda maior de pessoas interessadas em aprender Java.

Um aspecto que pode e deve ser melhorado na continuação deste trabalho ou no desenvolvimento
de um novo é uma maior utilização de recursos visuais para ajudar na compreensão dos programas,
principalmente nos Tópicos referentes à interfaces.

Também é importante citar nesta pesquisa o desenvolvimento de um método científico para for-
mulação de materiais de aprendizado via Web, que pode ser seguido por outras pessoas que também
queiram escrever um material com este mesmo objetivo, podendo ser Assunto genérico e não apenas
sobre linguagem de programação.
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6.2.5 Conclusões

Na conclusão deste projeto devemos destacar dois aspectos importantes, a contribuição deste
trabalho no desenvolvimento do projeto Sapiens e no aprendizado tanto do aspecto técnico quanto no
desenvolvimento pessoal do autor deste projeto de iniciação científica.

Dentro do aspecto técnico, destacamos o desenvolvimento de um projeto que envolve o conheci-
mento de programação na linguagem Java e também a elaboração de um sistema de estudos onde se
discutiram vários paradigmas educacionais.

Para resolução dos paradigmas educacionais, como avaliação de notas, ou a necessidade de se fa-
zer Testes, foi feito um trabalho em paralelo com pessoas envolvidas com a Educação, principalmente
da Faculdade de Educação da Unicamp.

Foi elaborado também um modelo de ensino extra-curricular via Web que serve como base para
outros projetos que queiram seguir esta tendência que é o ensino via Internet. Mostrando para os
futuros projetos os aspectos que devem ser analisados e discutidos na durante sua elaboração, assim
como algumas respostas para estas discussões.

É importante destacar o ganho científico deste projeto devido ao método científico elaborado para
resolução do problema que era implementar um material didático sobre a linguagem Java que esteja
de acordo com a filosofia e os requisitos de interação do ambiente CALM, pois este método pode e
deve ser utilizado por outras pessoas no desenvolvimento de projetos com finalidades semelhantes a
deste projeto de iniciação científica.

No aspecto do crescimento individual do autor do projeto, a iniciação científica muito acres-
centou, pois durante sua execução tive que aprender uma linguagem de programação que está sendo
muito utilizada recentemente, o que vem somar no meus estudos acadêmicos já que é um aprendizado
extra-curricular.

O trabalho em grupo, com pessoas de outras faculdades tem seu mérito, pois durante a vida
acadêmica são poucas as oportunidades em se desenvolver um projeto longo e que envolve um nú-
mero grande de pessoas.

A apresentação dos seminários teve uma importância muito grande, pois demonstrou-se como
uma oportunidade única de uma apresentação formal de um projeto, o que é muito importante para
todas as pessoa seja qual for o ramo que esteja seguindo.
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6.3 Desenvolvimento de ferramenta para autoria de materiais educa-
cionais

William José Vicente
Carlos Miguel Tobar Toledo

Através do desenvolvimento de um trabalho de dissertação, objetivando o término de um pro-
grama de mestrado, durante este ano foi definida a interface (telas e funcionalidades) para uma
ferramenta que permitirá estabelecer a estrutura (componentes) e diferentes relacionamentos entre
componentes do que denominamos um material educacional. O modelo estabelecido para estrutura
e relacionamentos é tão genérico que é possível representar o modelo implementado na ferramenta
CALM [delgado98:calm]. Além disso, será usada a Visão-T[tobar98:categorização] para explorar,
além de estrutura e conteúdo, os aspectos de comportamento e restrições.

Os componentes de um material educacional são vistos como tópicos que podem se relacionar de
três maneira distintas:

� Através de um relacionamento “é-pré-requisito-de” que estabelece uma obrigatoriedade de ser
bem avaliado no esquema de avaliação definido para um tópico que é pré-requisito de um outro
tópico, para que se possa acessar, ver e trabalhar esse segundo tópico. Neste relacionamento
pretende-se que os tópicos dependentes de requisitos só sejam visíveis ao estudante após este
ter obtido boa avaliação no tópico requisito.

� Através de um relacionamento “deve-ser-visto-antes-de” que estabelece uma recomendação
em relação à ordem em que os tópicos de um curso devem ser acessados e trabalhados. Neste
relacionamento pretende-se que todos os tópicos envolvidos sejam visíveis ao estudante.

� Através de um relacionamento “contém-fundamentação-sobre” que estabelece a possibilidade
para um estudante rever uma fundamentação para um determinado tópico e isto pode se con-
cretizar através de um ou vários tópicos que não necessariamente fazem parte do curso em
questão, não fazem parte da seqüência recomendada de tópicos e também não são requisitos
do tópico sendo trabalhado.

Os componentes de um material educacional são vistos como uma agregação de sessões de apren-
dizado, cada qual podendo ser composta por elementos de aprendizado de diferentes tipos, entre os
quais, teóricos, exercícios, avaliações e exemplos.

Ao mesmo tempo que o trabalho de dissertação está sendo desenvolvido, está sendo integrado
à ferramenta CALM um módulo para definição e visualização de relacionamentos “é-pré-requisito-
de” e “deve-ser-visto-antes-de” entre os tópicos de um curso gerenciado pela ferramenta. O produto
dessa dissertação deve ser totalmente aproveitado no trabalho de dissertação.
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6.4 Proposta de arquitetura de agentes para CALM

Armando Luiz Nicolini Delgado

Atualmente, o sistema CALM segue uma arquitetura do tipo cliente-servidor e suas funciona-
lidades são construídas baseada no modelo de componentes de software subjacente à tecnologia
JavaBeans.

Durante o 2o¯ semestre de 1999 foi feita uma proposta preliminar de arquitetura distribuída para o
sistema CALM, com vistas a permitir a fácil escalabilidade e adaptabilidade do sistema a diferentes
abordagens pedagógicas que se queiram ver utilizadas no CALM. Isto é feito adotando-se a idéia
de componentes distribuídose um primeiro passo na definição de uma arquitetura baseada nesta
abordagem foi definir uma arquitetura distribuída baseada em CORBA. O aspecto referente a com-
ponentes distribuídos está sendo investigado abordando-se três vertentes bastante em voga atualmen-
te: JavaBeans, Enterprise JavaBeans e Componentes CORBA. Dois seminários foram apresentados
dentro das atividades do Projeto Sapiens como consequência destes estudos.

A adoção do modelo de componentes de software no CALM revelou-se bastante adequada no
sentido de facilitar a composição da aplicação e, principalmente, de permitir a que a implementação
de uma determinada funcionalidade do sistema (e.g.browserde materiais, estratégia de escolha de
material pelo Tutor) possa ser trocada pela simples substituição de componentes, sem que haja a
necessidade de se regerar toda a aplicação, ou mesmo interromper a operação por um tempo longo.

Baseado nesta experiência, propõe-se para o MobiLearn uma arquitetura baseada em componen-
tes distribuídos, em que cada funcionalidade do sistema seja considerado um componente que não
está necessariamente localizado na mesma máquina em que a aplicação está sendo executada.

Esta arquitetura seria baseada em CORBA e seu modelo de componentes subjacente. A figu-
ra 6.13 mostra como seria esta arquitetura e seus principais componentes.

Objetos
Educacionais

Serviço de
Persistência

Serviço de
Agentes

MobiLearn
Aplicação Serviço de

Colaboração

X
Serviço

Trader

O R B

Figura 6.13: Arquitetura de Componentes Distribuídos para MobiLearn

Os objetos educacionaisrepresentam os objetos sobre os quais se modelam uma determinada
abordagem pedagógica a ser adotada pelo ambiente de ensino. Estes objetos educacionais podem ser
de dois tipos:
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Básicos: são objetos que estão presentes em qualquer ambiente de aprendizado ou que são primor-
diais para se modelar qualquer abordagem pedagógica. Exemplos seriam: estudante, autor,
tópicos, conteúdo, etc.

Aplicação: são objetos específicos da implementação de um determinado tipo de ambiente ou de
abordagem pedagógica.A princípio, devem ser sempre contruídos sobre os objetos básicos.

Os outros componentes da arquitetura são necessários para fornecer uma infra-estrutura para a
combinação dos componentes em uma aplicação. Exemplos de taiscomponentes de infra-estrutura
são:

Persistência: mecanismos de persistência dos objetos educacionais e os mecanismos de transação
associados podem ser definidos e implementados de diversas formas, sendo altamente propí-
cios a serem definidos como componentes;

Fábrica de Objetos: a definição de novos tipos de objetos educacionais em função da adoção de
novas pedagogias pede que a criação de objetos seja feita de maneira uniforme e independente
do tipo do objeto;

Trader: é necessário de algum mecanismo para se localizar os diversos componentes distribuídos a
partir de uma funcionalidade desejada;

Serviço de Agentes Móveis:um dos pontos centrais do projeto MobiLearn é a exploração do mo-
delo de agentes de software e de três de suas características: autonomia, comunicação inter-
agentes e mobilidade. Para isto, deve-se definir um componente que forneça um ambiente
de agentes à aplicação de forma que diferentes tecnologias de agências e agentes que surjam
possam ser testadas de forma transparente.

Gerência de Recursos e Serviços em Sistemas Distribuídos

A atividade de gerência envolve via de regra a coleta por um gerente de parâmetros da configu-
ração e dos estados dos componentes distribuídos do sistema. Cada componente (e.g, um recurso
de multimídia ou um serviço de processamento de transações) está ambientado ou localizado em
diferenteshosts. É função da gerência proceder aos ajustes destes parâmetros para que os estados
convirjam para valores ou faixas de valores mais adequados à execução das tarefas associadas a cada
componente.

Neste contexto, alguns aspectos importantes ficam evidentes:

� o acesso a dados remotos está sujeito a possíveis falhas da rede de comunicação, podendo
causar problemas na coleta de dados e, principalmente, demora na tomada de decisões pelo
gerente;

� o processamento das informações pelo gerente pode incluir decisões complexas. Este fato leva
à possibilidade de utilização de mecanismos de inteligência computacional para a tomada das
decisões;
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� a faceta da mobilidade dos componentes do sistema distribuído é fator de influência na forma
e resultado do processo de gerência. A mobilidade abrange o usuário, os processos do sistema
e o host participante (por exemplo, umnotebook). O principal desafio está na gerência dos
recursos utilizados pelos componentes, pois o grau de qualidade destes recursos pode mudar
conforme um dos elementos móveis muda sua localização;

� adaptação das estratégias do gerente em função dos recursos existentes nos participantes, tais
como a manipulação e distribuição de um volume muito grande de dados para participantes
móveis que não possuem recursos adequados a uma boa performance e eficiência. Um exemplo
de tal situação, possível em ambientes de aprendizado, seria a transmissão de dados multimídia
para um host móvel, onde a qualidade de transmissão de dados é baixa ou intermitente e os
recursos do host para tratar dados multimídia são, eventualmente, insuficientes.

Como um estudo de caso em ambientes distribuídos, propõe-se utilizar ambientes distribuídos de
aprendizado, em que precisam ser gerenciados recursos de visualização e multimídia, bem como a
adaptação de serviços e tarefas comuns a diferentes plataformas em uma rede.

Em ambientes de aprendizado definidos por vários componentes distribuídos, deixar que tarefas
de gerência sejam feitas por um único gerente localizado em um dos participantes, pode comprometer
a confiabilidade, a performance do sistema e a velocidade da decisão, posto que esta tarefa ocorrerá
em uma única unidade de processamento, que pode perder comunicação com os componentes geren-
ciados e ficar sobrecarregada com o volume de informações usados na gerência.

Uma possível solução para este problema é a migração de processamento de gerência para os
hostsonde se localizam os componentes do sistema. Esta solução tem ganho mais força com a
evolução do conceito deagentes móveis. Neste paradigma, além da migração da informação há
também a migração do processamento, isto é, do código executável de uma tarefa.

Agentes móveis podem ser utilizados pelo gerente da seguinte forma: o agente leva até o partici-
pante sob gerência os parâmetros e estados desejados e lá mesmo executa o processamento necessário
à configuração do participante. Este processamento é local e não onera o gerente. Eventualmente, as
decisões que este agente toma podem influenciar outros participantes. Neste caso o agente se desloca
para estes participantes de forma a refinar e/ou refazer decisões já tomadas. Nota-se que o gerente
participa como coordenador destes agentes, definindo os objetivos globais da configuração que estes
agentes efetuarão nos participantes. O gerente pode também atuar como decisor final no caso de
situações de risco ou em que os agentes não tenham informações suficientes para efetuar sua tarefa.

Durante sessões em um ambiente de aprendizado, diversas operações e serviços são executa-
dos: busca de dados, busca por colaboradores, reserva de recursos para colaboração e apresentação,
escolha de um material de aprendizado adequado a um aluno, controle e manutenção de grupos de
colaboração e de atividades colaborativas, revisão de material a partir de anotações e outros materiais.

Além disso, ambientes de aprendizado têm, regra geral, a necessidade de se adequarem ao público
alvo e também às abordagens pedagógicas (materiais específicos, métodos de avaliação, etc.) que um
instrutor adota para permitir uma absorção adequada do conhecimento pelo aluno.

Finalmente, o ambiente de aprendizado deve permitir o acesso ao conhecimento em qualquer
situação ou local. Isto nos leva a considerar a mobilidade como fator importante neste tipo de sis-
tema distribuído. Usuários podem querer ter sua atividade de aprendizado em diferentes locais ou o
computador que o usuário utiliza pode se mover por entre diferentes redes.
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A natureza intermitente de conexão com a rede de plataformas móveis leva a se propor alguma
arquitetura de agentes móveis que será usada para disseminação e coleta de informação para um
estudante. Estes agentes podem ter algum grau de inteligência computacional ou não, dependendo
de sua funcionalidade dentro do sistema.

Outro aspecto importante é o fato de que em um ambiente de aprendizado as estratégias de ensino
e aprendizado empregadas podem ser alteradas e intercambiadas sem a necessidade de interromper
a operação normal do sistema ou, na pior das hipóteses, com interrupção mínima necessária apenas
para mudar as estratégias sem ter que fazer nenhumdownloadexaustivo de novos programas, o que
é especialmente sensível em se tratando de plataformas móveis.

Em um ambiente deste tipo, é de grande importância que os componentes e serviços distribuídos
que o compõem possam ser configurados de acordo com os recursos disponíveis, e que estes recursos
sejam adequadamente configurados e reservados, de forma que os serviços possam ser efetuados com
uma qualidade definida pelo usuário do ambiente.

O principal objetivo do trabalho de tese é definir uma arquitetura de agentes móveis que possa ser
utilizada no gerenciamento de um ambiente de aprendizado, incluindo a configuração e adaptação dos
serviços oferecidos pelo ambiente ao usuário, dando ênfase ao aspecto de mobilidade de recursos e do
próprio usuário. Neste sentido, durante o ano de 1999, o autor completou sua pesquisa bibliográfica
com conceitos sobre computação móvel e os aspectos de mobilidade em agentes que são importantes
para a definição de uma arquitetura de gerência.

Arquitetura do Sistema de Agentes Móveis

Uma das principais atividades do autor em seu trabalho de tese é definir uma arquitetura de
agentes móveis que possa ser utilizada no gerenciamento de ambientes distribuídos de aprendizado,
incluindo a configuração e adaptação do ambiente ao usuário.

A idéia é definir um conjunto básico de classes de agentes adequados a algumas das operações
mencionadas acima: busca de dados, reserva de serviços e recursos para colaboração, escolha de ma-
terial de aprendizado, etc. A funcionalidade de cada classe deverá ser tratada como um componente
de software, isto é, deverá ser definida por um conjunto de métodos, propriedades e eventos que gera
e aos quais é sensível. A um agente com estas propriedades chamaremosBeanable AGent— BAG.

Desta forma a implementação de uma dada funcionalidade pode ser alterada ou adicionada em um
agente conforme a característica que se queira dar ao ambiente de aprendizado. Também a possibili-
dade de se adicionar ou remover a definição de uma funcionalidade de um agente será considerada.

O fundamento deste trabalho é que quando um agente chega a uma determinada máquina ouhost
ele solicita um componente que implementa um serviço. A implementação deste serviço pode ser
diferente da implementação deste mesmo serviço em outro host. Esta abordagem torna o agente mais
enxuto (a definição da classe é menor, o problema declass loaderé reduzido, etc.) e permite que
se adeqüe aos recursos disponíveis nos hosts visitados. Este cenário pode ser especialmente realista
em um ambiente de computadores móveis, onde a implementação de serviços pode variar bastante
de umhostpara outro.

Na fase final deste trabalho, serão definidas propostas para os mecanismos de colaboração e
comunicação entre agentes (o que forçosamente incluirá o estudo de ontologias em agentes) como
também questões relativas à segurança em BAGs.
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6.5 Avaliação de projeto de disciplinas na PUCCAMP

Carlos Miguel Tobar Toledo

Identificação do Projeto: Apoio para Disciplinas sobre Sistemas Operacionais.

Unidade Acadêmica: Instituto de
Informática

Cursos: Engenharia de
Computação
Análise de Sistemas

Disciplina: Sistemas Operacionais (23671)
Sistemas Operacionais I (36927)

Série: 3o ano

Professor Responsável: Carlos Miguel Tobar Toledo

6.5.1 Sobre o cronograma e as atividades previstas

O cronograma a seguir foi proposto no projeto de monitoria:

ATIVIDADE MAR ABR MAI JUN
A1. Disponibilização de material
“on-line”

X X X X

A2. Submissão de exercícios e
programas

X X X X

A3. Correção de exercícios e programas X X X X
A4. Participação em fóruns de discussão X X X X
A5. Criação de material com respostas X X X
A6. Acompanhamento de alunos e
monitores

X X X X

A7. Provas e Exame X X
A8. Aulas em sala X X X X
A9. Melhoria de material de apoio X X

Das 21 horas inicialmente pedidas para o atendimento de 4 turmas, por monitores na relação
de seis horas para cada 60 alunos, apenas doze horas foram usadas, isto porque não foi possível
encontrar alunos interessados que preenchessem os requisitos para atuarem como monitores. O que,
diga-se de passagem, já preocupava na época da submissão deste projeto.

Outro contratempo ocorrido foi a não disponibilização do WebCT como ferramenta para suporte
eletrônico a atividades extra classe.

Dessa maneira, com apenas um monitor e sem o ferramental de apoio previsto, as atividades A4,
A5 e A9 não foram realizadas. E a atividade A3 e A6 ficaram comprometidas.
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6.5.2 Avaliação

Do Projeto

De acordo com os objetivos estabelecidos, a avaliação de resultados poderia ser realizada ao final
do semestre de forma quantitativa sobre os resultados dos alunos, do material produzido e do número
de submissões realizadas e respondidas. As tabelas a seguir apresentam os números resultantes.

Curso Turma Lotação
Prevista

Lotação
Real

Repetentes/Desistentes% Repetência

CAS 3.1. 53 67 15/5 14,9
3.2. 64 55 25/10 27,2
3.0 30 26 11/3 34,6

CEC 3.0 52 55 25/5 36,3
Tabela 6.3: Quadro de repetência das disciplinas abrangidas

As colunas Lotação Prevista e Lotação Real representam, respectivamente, o número de alunos
inicialmente matriculado na turma e o número de alunos realmente matriculados após as mudanças
de matrícula.

Na coluna Repetentes/Desistentes são apresentados dois números: o primeiro o número de re-
petentes em relação à Lotação Real da turma e o segundo, o número de alunos que desistiram da
disciplina trancando, não freqüentando ou não realizando atividades de avaliação.

A coluna % Repetência considera a Lotação Real e os repetentes não desistentes. Esta medi-
da é feita porque entre os alunos desistentes encontram-se aqueles que somente fizeram matrícula e
nunca compareceram às atividades da disciplina e aqueles que desistiram no meio do semestre por
razões variadas. Entre estes últimos, é claro, existem aqueles que desistiram porque não consegui-
ram acompanhar as aulas e que deveriam ser considerados na porcentagem de repetência, mas são
desconhecidos.

Era objetivo deste Projeto de Apoio para Disciplinas sobre Sistemas Operacionais:

� Diminuir a repetência nas disciplinas. Pode-se estabelecer como meta alcançar um máximo de
30% de repetência, neste primeiro semestre.

Antes de analisar este objetivo, é bom esclarecer que o único monitor acabou se envolvendo qua-
se que totalmente com a correção dos exercícios de programação passados para a turma do CEC.
Exceto por um possível desvio desconhecido na porcentagem de repetência, devido a alunos desis-
tentes, a meta de repetência foi atingida nas duas turmas do noturno do CAS, enquanto nas turmas
do diurno, a meta não foi atingida.
Da turma do diurno do CAS, podemos notar que houve muito pouca participação dos alunos, tanto
em relação a e-mails, como na procura do monitor ou do professor.
Da turma do CEC, podemos notar uma alta taxa de repetência, porém correlacionada com a baixa
média de consultas ao professor. Um número que não consta do quadro, 13 dos 25 repetentes (con-
siderando os desistentes) não realizaram os exercícios de programação, o que certamente contribui
para seu baixo aproveitamento.
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Curso Turma Lotação
Real

Número
E-mails

Participantes Participantes
Repetentes

Repetentes
com E-mails

abaixo da
média

CAS 3.1. 67 136 29 4 4
3.2. 55 96 24 5 4
3.0 26 16 9 1 1

CEC 3.0 55 107 33 11 5
Tabela 6.4: Quadro de participação do alunos envolvidos

O segundo objetivo pretendido foi:

� Motivar o estabelecimento de aprendizado contínuo junto aos alunos, através do atendimento
sistemático em classe e extra classe.

Em relação a esse objetivo, na turma do CEC, nota-se uma participação muito baixa por parte dos
alunos, menos da metade. Dos repetentes que participaram, quase a metade (dois) não realizaram os
exercícios de programação.

Para as quatro turmas, nota-se uma correlação entre participação e não repetência.
Finalmente, o terceiro objetivo não pode ser alcançado como um todo, pois as atividades rela-

cionadas com o mesmo não foram desenvolvidas. Apenas os experimentos e exercícios puderam ser
desenvolvidos. Este objetivo era:

� Melhorar a qualidade de ensino da disciplina, através da melhoria do material didático, do
estabelecimento de fóruns de discussão e do oferecimento de experimentos e exercícios.

Quanto aos experimentos, na turma do CEC, por serem obrigatórios, notou-se que uma quan-
tidade apreciável de alunos não os desenvolveu por falta de preparo nas disciplinas ligadas à pro-
gramação. Deve-se procurar, urgentemente, diagnosticar esta falha e propor soluções, pois é incon-
cebível que alunos do terceiro ano não saibam programar, tendo ainda pela frente pelo menos duas
disciplinas em que a programação vai ser bem exigida.
Quanto aos exercícios, para todas as turmas, nota-se que a falta de participação nada mais é do que
o espelho de uma cultura em que não se estuda concomitantemente às aulas, fazendo-o apenas às
vésperas das avaliações.
Dos objetivos específicos deste Projeto, que eram:

� Contato e experiência com ferramental de apoio ao aprendizado suportado por computador.

� Criação de material educacional em formato eletrônico.

� Avaliação de novas formas para estimular o aprendizado.

Apenas o terceiro pode ser analisado. Os dois primeiros e parcialmente o terceiro dependiam das
atividades que não foram desenvolvidas.
Sobre o terceiro objetivo, a tentativa de estimular o aprendizado com resolução de dúvidas e exercí-
cios fora de sala de aula, nota-se que os alunos que realizaram essa atividade, em sua grande maioria,
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conseguiram terminar bem a disciplina. Por outro lado, não motivou a maioria dos alunos. Fica,
então, a questão sobre formas de motivação para que os alunos passem a participar desse tipo de
atividade.
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6.6 Tecnologia para o Ensino de Tecnologia

Uma experiência no programa de pós-graduação da FEEC/UNICAMP

Ivan Luiz Marques Ricarte

Depto. Engenharia de Computação e Automação Industrial

http://www.dca.fee.unicamp.br/~ricarte/

6.6.1 Histórico e motivação

Interesse na utilização do computador como ferramenta de apoio ao aprendizado

� Interesses de pesquisa

– Sistemas de informação hipermídia em ambientes distribuídos (Ivan Ricarte)

– Colaboração através de realidade virtual (Léo Pini Magalhães)

� Interesses profissionais

Visão do papel do computador no ambiente computacional

� Repositório da informação

– Alternativa ao livro-texto

– Flexível e configurável às necessidades locais

� Promotor de novas formas de aprendizagem

– Simulação

– Interação

� humano-máquina
� humano-humano

– Colaboração

� Redutor de distâncias

– não necessariamente “ensino à distância”

– evitar queensino não-presencialtorne-seensino ausente

Como promover esta visão?

� Elaboração de projetos de pesquisa

– trabalhos de mestrado e doutorado

– projeto temático

– projetos de colaboração internacional

� Oferecimento de disciplinas

– fundamentos tecnológicos (teórica)

– aplicações (prática)
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6.6.2 Disciplina Teórica

Tecnologias da infra-estrutura de informação
em ambientes colaborativos de ensino

� Oferecida pela primeira vez no primeiro semestre de 1998

– 20 vagas

– 40 interessados

– 32 matriculados

� Perfil dos alunos

– alunos regulares da pós-graduação (7D/EE, 4M/EE, 1M/EM)

– analistas de sistemas com atuação na gerência desitespara apoio ao ensino (2/CCUEC)

– professores (1/COTUCA, 3/PUCCAMP, 3/FATEC-Sorocaba, 3/FATEC-Americana, 2/Mauá)

– pesquisadores em áreas correlatas (3/CTI)

– outros interessados (3)

Estrutura da disciplina

� Tópicos para análise e discussão

– indicação de artigos sobre o tópico

– proposta de um tema para discussão em grupos pequenos

– divulgação dos resultados dos grupos através denews

– evolução do tema em reunião plenária ou em grupos maiores

– divulgação das conclusões através da WWW

� Seminários

– visão geral

– estudo de caso

– tendências

Tópicos propostos

� Hipertexto e hipermídia

– caracterização de sistemas hipermídia com ênfase nos aspectos educacionais

– avaliação da WWW como plataforma educacional

� Trabalho colaborativo

– identificação de atividades colaborativas em ambientes educacionais
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– possibilidade de colaboração através da hipermídia

� Formatos de documentos estruturados

– limitações da linguagem HTML

– análise do potencial de XML para ambientes educacionais

� Protocolos de transferência de hipertexto

– limitações do atual protocolo HTTP

– mecanismos de preservação de estado

� Programação na WWW

– análise dos mecanismos de integração de programas à WWW

– aplicação em diferentes cenários de uso de computadores em ensino

� Tecnologia de objetos distribuídos

– estudo da evolução das arquiteturas de distribuição

– revisão dos cenários de uso de computadores em ensino

� Infra-estruturas da informação

– análise dos benefícios advindos da implantação de uma infra-estrutura nacional de infor-
mação para as áreas de ensino e aprendizagem continuada

– análise dos impactos sociais no caso brasileiro

Seminários

� Padronização de ambientes computacionais de ensino

� Hipermídia adaptativa

� Estratégias de interação

� Tecnologia de agentes

� Segurança e privacidade

� Tecnologia do comércio eletrônico

� Autoria colaborativa

� Tendências em protocolos de redes

� Gerenciadores de informação

� Aplicações (Orientação à distância, métricas de usabilidade, WebCT)
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Avaliação dos alunos

� Quatro tópicos com aceitação 100%

– aceitação: gostou da profundidade com que o tema foi tratado ou gostaria de saber mais

– hipermedia, trabalho colaborativo, programação na WWW e infra-estruturas da infor-
mação

� Tópico sobre o qual a maioria gostaria de ver com maior profundidade

– Tecnologia de objetos distribuídos (67%)

� Temas de seminários com maior grau de interesse

– Autoria colaborativa (20%)

– Tecnologia de agentes (15%)

– Padronização (15%)

6.6.3 Disciplina prática

Projetos de objetos educacionais

� Oferecida no segundo semestre de 1998 para alunos que completaram a disciplina teórica

– 10 alunos matriculados (70% alunos regulares da pós-graduação)

� Abordagem

– Proposta de um cenário de ambiente educacional

– Análise (em conjunto)

– Projeto (em grupos)

– Implementação (individual)

Cenário do semestre corrente

� Representação de estrutura de material educacional

– ênfase na integração de conhecimento existente

– não existe o conceito de um “curso” ou “disciplina”

� Seleção e apresentação de parte do material

– direcionado por objetivo

– baseado em perfil de conhecimento

� Avaliação e atualização do perfil de conhecimento

– mecanismos elementares

Dezembro 1999 142



ProjetoSAPIENS 6.6. TECNOLOGIA PARA O ENSINO DE TECNOLOGIA

6.6.4 Próximos esforços

Disciplinas para 1999

� Teórica

– menor número de tópicos abordados com maior grau de profundidade

� Prática

– evolução da plataforma gerada neste semestre

– incentivo à participação de alunos de graduação

Projetos

� Sapiens

– Sistema de aprendizagem e ensino

– participação ICMSC/USP e LITE/FE/UNICAMP

� MobiLearn

– Mobile Computing in Learning Environments

– adição de recursos de computação móvel à plataforma do ambiente educacional

– participação GRIS/TUD e ZGDV (Darmstadt, Alemanha)

6.6.5 Informação na Web

� Disciplina teórica:
http://www.dca.fee.unicamp.br/courses/IA368F/

� Disciplina prática:
http://www.dca.fee.unicamp.br/courses/IA368G/
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6.7 Apresentação sobre o Projeto Sapiens

Projeto Sapiens
Ambiente Colaborativo para Apoio à Aprendizagem

Léo Pini Magalhães

Ivan Luiz Marques Ricarte

� Grupos participantes:

– DCA-FEEC

– LITE-FE

– ICMC-USP

� Suporte financeiro: Fapesp

Objetivos

Oferecer um ambiente de apoio ao aprendizado que:

� favoreça atividades colaborativas

� use informação multimidia

� seja adaptável ao usuário (perfil de usuário)

� seja adaptável aos recursos existentes

� ofereça um ambiente assíncrono e não-presencial

Focos de Pesquisa

Sapiens

metodologias de desenvolvimento
e teste de sist. educativos na Web

ferramentas de

uso de novas tecnologias

Engenharia de Software

suporte a Educação

Educação

Multimídia e Computação Visual

Dezembro 1999 144



ProjetoSAPIENS 6.7. APRESENTAÇÃO SOBRE O PROJETO SAPIENS

Metodologia

Protótipo Diretrizes

Avaliação

Desenvolvimento / Teste

Especificação / Prototipação

Desenvolvimento de pré-protótipo

� Duas disciplinas de pós-graduação da FEEC:

Teórica: Tecnologias da infra-estrutura da informação em ambientes colaborativos de ensino

Prática: Projetos de objetos educacionais

� Primeiro oferecimento em 1998

Disciplina teórica

� Filosofia:

– Apresentação de tecnologias que podem trazer benefícios a ambientes educacionais

� hipermídia, trabalho colaborativo, representação de documentos na WWW, mecanis-
mos de transferência de documentos na WWW, programação em objetos distribuídos

– Discussões, análises e propostas sobre a utilização das tecnologias nos ambientes educa-
cionais

� Resultados:

– Proposta do ambiente“Curso sob medida”

– Trinta concluintes

Disciplina prática

� Objetivo:

– implementação de componentes computacionais para compor a infra-estrutura para o am-
biente proposto na disciplina teórica

Dezembro 1999 145



ProjetoSAPIENS 6.7. APRESENTAÇÃO SOBRE O PROJETO SAPIENS

� Análise e Projeto

– atividade conjunta

– metodologia: orientação a objetos

� Implementação

– atividades individuais, cooperativas

– linguagem de programação Java

– ambientes distribuídos

Resultados obtidos

� Ambiente CALM —Computer-Aided Learning Material

– material didáticonãoestruturado em cursos

� tópicos de conhecimento inter-relacionados

– estudante inscrito no ambiente especificatópicos-objetivos

� seleção de tópicos requeridos realizada portutor (programa)

� produz umaunidade de estudo
� baseia-se emperfil de conhecimento individual do estudante

� conclusão de cada unidade de estudo atualiza perfil

� Mecanismos de cooperação:

– discussão assíncrona de dúvidas sobre tópicos

� participação de outros estudantes e instrutores

– registro de dúvidas/soluções e comentários

– registro de soluções para dificuldades em problemas práticos

� Interfaces gráficas para estudantes, para autores de material, busca/seleção de tópicos

� Implementação em Java possibilita integração a bases de dados e referências URL, independên-
cia de plataforma e facilidades para ambientes distribuídos

� Nove alunos concluintes

Conclusão

Perspectivas para 1999:

� Projeto Sapiens: início oficial das atividades

� Pós-graduação FEEC: segundo oferecimento das disciplinas

� Início das atividades no Projeto MobiLearn
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– Mobile Computing in Learning Environments

– Cooperação CAPES/DAAD-ProBrAl

� UNICAMP-T.U.Darmstadt

– Foco na adaptabilidade de apresentação da unidade de estudo aos recursos computacio-
nais disponíveis em ambientes de computação móvel
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Conclusões

Neste primeiro ano Sapiens cumpriu seus objetivos tendo avançado na direção do cumprimento
de seu cronograma e principalmente tendo tornado a equipe participante coesa. Foi particularmente
positiva a interação, para muitos pela primeira vez, das duas áreas fundamentais para o desenvolvi-
mento de um projeto dessa natureza. O enfoque educacional, trazido pela equipe do LITE, forneceu
o contraponto necessário ao desenvolvimento crítico da tecnologia para suportar as atividades educa-
cionais, o objetivo dos demais grupos do projeto.

O número de participantes inicialmente previsto foi significativamente reforçado com a adesão de
pesquisadores, pós-graduandos e graduandos dos grupos membros do projeto. Isso demonstra, entre
outros aspectos, o atrativo que a proposta do projeto coloca para pesquisadores das mais diversas
áreas, como demonstra a composição atual da equipe. Temos agora uma equipe multidisciplinar
formada por 26 membros entre pesquisadores (13) e estudantes (13).

O CALM, protótipo desenvolvido ao longo deste ano para experimentar conceitos e ferramentas,
consolidou-se e permitiu a criação de um primeiro material, conforme apresentado na Seção 5.3 e 6.2.
Este protótipo e o material gerado estão em fase de análise tanto do ponto de vista da informática,
analisando a implementação, como do ponto de vista educacional, analisando a metáfora oferecida
ao usuário final.

Igualmente foram gerados três artigos publicados em Conferências conforme apresentado nos
apêndices.
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Trabalhos futuros

Para o próximo período, dar-se-á continuidade à metodologia adotada esse ano para o desen-
volvimento do projeto. Além das atividades de cada grupo, reuniões gerais serão periodicamente
realizadas. Ademais, como resultado da interação nesse primeiro ano do projeto, vários grupos inter-
disciplinares de trabalho estão se formando naturalmente.

Como tarefas previstas para o período, incluem-se:

� Enriquecimento do protótipo CALM com relação a aspectos de colaboração e autoria de ma-
terial educacional, com incorporação das bases pedagógicas colocadas no Capítulo 2.

� Aperfeiçoamento dos glossários (Seção 4.4).

� Continuação do desenvolvimento do modelo de objetos educacionais.

� Estudos de casos, incluindo:

– a análise do uso do CALM para o material sobre orientação a objetos;

– uso do CALM para a geração de materiais em diferentes áreas do conhecimento, sob a
responsabilidade dos grupos LITE e ICMC.

� Divulgação dos resultados, tanto na forma de distribuição do software gerado como na forma
de participação em conferências e simpósios.

Espera-se que no próximo ano alguns trabalhos de pós-graduação em realização no contexto do
projeto estejam concluídos.
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Apêndices
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Apêndice A

Inquiring the course paradigm with
CALM
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Apêndice B

Congresso de Iniciação Científica,
UNICAMP
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Apêndice C

Towards a categorization of hypermedia
data models
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Apêndice D

Implementação de metáforas de
anotação e paradigmas de interação em
ambientes educacionais
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