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RESUMO
Oliveira, Ivan Carlos Alcântara de. A construção de um
protótipo de ambiente de aprendizagem com suporte a
atividades colaborativas utilizando Servlet e JSP.
Trabalho Final apresentado ao Instituto de Pesquisas
Tecnológicas do Estado de São Paulo – IPT, para obtenção
do

título de Mestre Profissional em Engenharia de

Computação. São Paulo, 2003.

O trabalho proposto nesta dissertação consiste na construção de um protótipo de
ambiente de aprendizagem, com suporte a atividades colaborativas (CSCL) para a web,
denominado CTELCS. A sua implementação foi realizada baseando-se em uma arquitetura
em camadas e nas tecnologias servlet e JSP.
O CTELCS considera duas classes de usuários, student e teacher, com
características distintas no uso de seus groupwares. É constituído de um framework que
possibilita o armazenamento e a ocorrência de cursos simultâneos, um espaço de
informações sobre um curso, um espaço de conteúdo com a possibilidade de divisão em
módulos/submódulos e dois groupwares. O primeiro é um groupware assíncrono para
inserção, armazenamento e exibição de perguntas e respostas geradas pelos usuários,
associadas a assuntos. Estes assuntos podem estar vinculados às divisões do conteúdo,
facilitando encontrar uma determinada pergunta e/ou resposta. O outro é um groupware
síncrono para a resolução de exercícios de forma colaborativa pelos alunos, vinculado a um
módulo/submódulo, contendo até um exercício por divisão de conteúdo. Este groupware
possui um chat, o exercício e um vídeo/áudio/texto, com a exibição da mídia dependendo da
configuração do aluno.
Para o desenvolvimento deste protótipo, além de servlet e JSP, foram utilizadas
as tecnologias JavaBeans, JMF, XML, applets Java, JavaScript e o servidor de banco de
dados relacional MySQL, com acesso através da API JDBC.

Palavras-chave: CSCL, servlet, JSP, XML, groupware
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ABSTRACT
Oliveira, Ivan Carlos Alcântara de. The construction of a
learning

environment

prototype

with

support

to

collaborative activities using Servlet and JSP. Master´s
Thesis in Computer Engineering, Instituto de Pesquisas
Tecnológicas do Estado de São Paulo – IPT. São Paulo,
2003.

The work proposed in this research consists of a learning environment prototype
development, with support to colaborattive activities (CSCL) in the web, named CTELCS.
Its implementation is based on the architecture in layers and servlet and JSP technologies.
CTELCS considers two classes of users, student and teacher, with different
characteristics regarding the use of their groupwares. It comprises a framework, that makes
possible the storage and the occurrence of simultaneous courses, an information space for
each course, a contents space, that may be divided into modules/submodules, and two
groupwares. The first groupware is asynchronous and handles insertion, storage and
exhibition of questions and answers from users, associated to subjects. Such subjects can be
linked to the contents divisions, speeding-up the discovery of a question and/or an answer.
The second groupware is synchronous, providing support for solving exercises in
colaborattive form. This groupware has a chat, exercises and video/audio/text windows. The
exhibition of the media depends on the student resource's configuration.
For this prototype development, besides servlet and JSP, JavaBeans, JMF,
XML, applets Java, JavaScript and the MySQL relational database server, with access by
means of JDBC API, were also used.

Key-words: CSCL, servlet, JSP, XML, groupware
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1. INTRODUÇÃO

1.1 Considerações iniciais
No cenário global da educação observa-se, atualmente, um crescimento na
procura por parte de instituições acadêmicas, empresas e até mesmo simples usuários, por
treinamento a distância através da Internet para prover capacitação profissional, atualização e
aperfeiçoamento.
Alguns dos motivos desse crescimento decorrem do fato de que, nos
treinamentos convencionais, o participante deve estar fisicamente no local do evento e em
horários pré-determinados. Em grandes centros urbanos, onde se verifica uma maior
proximidade destes locais, há alguns inconvenientes, como por exemplo, o trânsito intenso
dificultando a locomoção, inadequação dos horários disponíveis para cada participante e um
custo agregado, como gasto com combustível e estacionamento, desgaste de carro, stress,
dentre outros, que dificultam o acesso a estes locais. Nas regiões distantes, fora destes
grandes centros, os custos com transporte, estadia e manutenção também prejudicam a
participação.
A comunicação mediada por computador (CMC – Computer Mediated
Communicaction) pode ajudar a diminuir os problemas descritos anteriormente fazendo com
que as pessoas em lugares e em tempos distintos possam realizar o treinamento no seu
trabalho ou na sua residência através de um computador ligado a uma Intranet ou Internet
(Romiszowski, 1996); (Carniello, 2001). Para este tipo de treinamento são utilizados
sistemas específicos, com vários recursos computacionais, denominados ambientes de
aprendizagem.
Esses ambientes fazem uso de diferentes tipos de mídia como, texto, imagem,
áudio e vídeo, trabalham com ao menos três classes diferentes de usuários, como
administrador, professor e aluno, e possuem recursos que envolvem administração de
usuários e cursos, gerenciamento de conteúdos, controle do progresso dos estudantes em um
curso, esquemas de avaliação on-line, além de ferramentas de comunicação assíncrona,
como fórum para discussão, ou síncrona para atividades interativas, como chat e whiteboard,
no intuito de criar um ambiente para treinamento completo com múltiplos espaços virtuais
(Sapiens, 1999).
As ferramentas de comunicação possibilitam que os participantes possam
discutir, trocar experiências e idéias em horários pré-estabelecidos, ou não, favorecendo a
aprendizagem individual e/ou coletiva. Ambientes com estas características são
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denominados ambientes CSCL (Computer Supported Collaborative Learning) (Kay, 1992).
Neles, os participantes interagem entre si, cada um contribuindo com diferentes visões sobre
um mesmo objeto e/ou problema em estudo, fazendo com que, individualmente ou em
grupo, todos possam chegar a um melhor aprendizado e/ou solução mais elaborada e
completa do problema (Morgado, 2000).

1.2 Motivação e justificativa
No final do ano de 2000 foi iniciado um projeto de pesquisa intitulado WDMA
(Wireless Distributed Multimedia Applications), financiado pela Ericsson Telecomunicações
S.A., cuja execução ficou a cargo do Laboratório de Comunicações e Sinais da Escola
Politécnica da Universidade de São Paulo (LCS – USP), com a finalidade de propor uma
arquitetura completa para dar suporte ao treinamento corporativo remoto sobre redes ATM
(Asynchronous Transfer Mode) e/ou IP (Internet Protocol), permitindo conexão dos seus
participantes com ou sem fio (Amazonas, 1999).
Alguns assuntos a serem investigados durante o projeto eram a modelagem e a
criação de uma infra-estrutura para distribuição de conteúdo multimídia com ou sem fio,
com QoS (Qualidade de Serviço) fim-a-fim assegurada, a caracterização da rede de
distribuição, o desenvolvimento de uma metodologia pedagógica para aprendizagem remota
e a criação de um protótipo para treinamento corporativo a distância.
A infra-estrutura a ser desenvolvida no WDMA deveria também realizar o
cadastro dos participantes e dos cursos, cadastrar quais mídias cada usuário teria permissão
de uso, permitir o acesso a participantes dentro de um curso e gerenciar a QoS fim-a-fim por
sessão de usuário. Algumas destas características são desejáveis em espaços para
administração acadêmica dentro de ambientes de aprendizagem (Sapiens, 1999).
A criação do protótipo para treinamento corporativo a distância serviria então
para testar a arquitetura WDMA, possibilitar a utilização da metodologia de aprendizagem
desenvolvida e permitir o uso de diferentes tipos de mídias em algum de seus recursos para
que a QoS pudesse ser analisada e tratada.
Devido às características descritas anteriormente e o interesse em se trabalhar
com a aprendizagem colaborativa, foi proposto um protótipo de ambiente de aprendizagem
CSCL, denominado CTELCS (Collaborative Training Environment of the Laboratory of
Communications and Signals), contendo um framework para adequação de múltiplos cursos,
com duas ferramentas de comunicação colaborativas, uma assíncrona e outra síncrona.
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Para que um participante tivesse acesso aos recursos dentro do CTELCS
deveria, inicialmente, realizar a sua autenticação, através de seu login e senha, e selecionar o
curso de interesse, previamente cadastrado, utilizando a infra-estrutura do WDMA.
O projeto WDMA foi finalizado no início de dezembro de 2002, mas a sua
arquitetura não foi concluída para que fosse possível integrar o CTELCS ao ambiente
(Amazonas, 2002). Assim, as características que envolvem a entrada e a administração de
usuários, além da QoS, não estão sendo tratadas neste trabalho.

1.3 Objetivo
Especificamente o objetivo deste trabalho é desenvolver um protótipo de
ambiente de aprendizagem CSCL com acesso pela Internet, denominado CTELCS, que
possui:
a. Um framework capaz de armazenar e tratar vários cursos simultâneos.
b. Um módulo para disponibilizar informações sobre o conteúdo de um curso.
c.

Uma infra-estrutura preparada para inserir páginas de conteúdos de cursos
seguindo um critério de divisão em módulos e submódulos.

d. Uma ferramenta de dúvidas e respostas, estilo um FAQ (Frequently Asked
Questions) modificado, com esquema de busca interna por assuntos, o que
facilita a procura de informações, vinculados aos módulos e submódulos do
curso. Este esquema de vínculo, normalmente, não é encontrado em ambientes
de aprendizagem para este tipo de aplicação.
e. Uma ferramenta síncrona para a solução de exercícios de forma colaborativa
constituindo-se de vídeo e/ou áudio, chat e do exercício a ser resolvido.
f.

A distinção entre classes de usuários possíveis dentro do ambiente, professor e
aluno, contendo características diferenciadas nas ferramentas de comunicação.

g. Tratamento específico na exibição das mídias para a ferramenta síncrona,
dependendo da disponibilidade e configuração de recursos para cada
participante.

Para alcançar os objetivos apresentados foi realizada a modelagem da
arquitetura do CTELCS, seguindo o padrão para desenvolvimento de aplicações web em três
camadas lógicas, e os módulos descritos foram implementados utilizando HTML (Hypertext
Markup Language), JavaScript, Applet Java e JSP (Java Server Pages) para a apresentação
dos dados, servlet, XML (eXtensible Markup Language) com processamento no servidor
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para a camada de controle e classes Java com JavaBeans no acesso aos dados. Como sistema
gerenciador de banco de dados foi utilizado o sistema relacional MySQL, RDBMS
(Relational Database Management System) para armazenar as tabelas obtidas da modelagem
dos dados. O acesso a estes dados foi realizado utilizando-se a API (Application Program
Interface) JDBC (Java Database Connectivity) para permitir executar instruções SQL
(Structured Query Language) e recuperá-las.
A escolha das tecnologias utilizadas no desenvolvimento do protótipo
considerou, de maneira geral, a independência da plataforma, o bom desempenho e o baixo
custo. Uma visão geral destas tecnologias dentro do CTELCS é ilustrada na Figura 1.

CTELCS
Servlet, JSP, Java, JavaScript, XSLT, XML,
JavaBeans
JDBC
Servidor HTTP
RDBMS

FIGURA 1. Arquitetura básica dos recursos computacionais utilizados no CTELCS.

1.4 Estrutura da dissertação
Após este capítulo de introdução, o Capítulo 2 descreve as características de
ambientes CSCL, expondo os ambientes de aprendizagem WebCT (Web Course Tools) e
BlackBoard, enfocando as suas ferramentas que podem ser utilizadas para a colaboração
(Magalhães, 2001); (Blackboard, 2001); (WebCT, 2002).
O Capítulo 3 apresenta o padrão de modelagem de aplicações web em três
camadas e descreve as tecnologias utilizadas no desenvolvimento do CTELCS,
especificando os pontos fortes e fracos e justificando o motivo das escolhas.
No Capítulo 4 é exposta a especificação e modelagem do protótipo em geral,
focando a sua arquitetura e a descrição de cada módulo do CTELCS.
O Capítulo 5 detalha a implementação de cada parte do protótipo com
informações relevantes sobre o desenvolvimento, as características das interfaces montadas,
discute os resultados obtidos e as limitações do CTELCS.
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Um resumo dos resultados significativos, discussão das contribuições deste
trabalho e propostas para trabalhos futuros são apresentadas no Capítulo 6.
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2. AMBIENTES DE APRENDIZAGEM COM SUPORTE AO
TRABALHO COLABORATIVO
As possibilidades das pessoas estarem realizando cursos de aperfeiçoamento,
especialização ou até mesmo cursos formais de mais longa duração, com recursos
computacionais de acesso facilitado através da Internet, motiva a pesquisa da informática na
educação (Quartiero, 1998). Normalmente, ambientes de aprendizagem com ferramentas de
coordenação, comunicação e cooperação são utilizados para possibilitar a aplicação desses
cursos (Neto, 2000). Nesta linha de pesquisa tem-se a aprendizagem colaborativa auxiliada
por computador (CSCL), com ferramentas que propiciam a construção do conhecimento
através da interação entre os participantes (Bannon, 1989); (Souza, 1999).
CSCL pode ser definida como a área de pesquisa que estuda o trabalho de
pessoas em grupo com o objetivo de promover a aprendizagem através da discussão,
reflexão e tomada de decisões, fazendo uso da informática como mecanismo para realizar a
comunicação (Dillenbourg, 1999); (Hsiao, 1996); (Minerva, 2000). O conceito de CSCL
cresceu através de investigações em torno do trabalho cooperativo assistido por computador,
CSCW (Computer Supported Collaborative Work), onde se tem um conjunto de pessoas
trabalhando no desenvolvimento de tarefas comuns através de uma interface compartilhada
(Raposo, 1999). Algumas diferenças entre CSCL e CSCW, obtidas de (Minerva, 2000), são
ilustradas na Tabela 1.
TABELA 1. Algumas diferenças entre CSCW e CSCL (Minerva, 2000).
CSCW

CSCL

Focaliza sua atenção nas técnicas de Concentra sua atenção no objeto que é
comunicação
É

utilizada

comunicado.
principalmente

empresas.
A

sua

por É explorado em ambientes voltados para
a educação.

finalidade

é

facilitar

a Tem como finalidade sustentar de forma

comunicação e a produtividade do eficaz a aprendizagem em grupo.
grupo.

Muitas teorias pedagógicas contribuem para se compreender a CSCL. Dentre elas,
tem-se o construtivismo interacionista de Piaget e a teoria sociocultural de Vygotsky (Hsiao,
1996).
Para Piaget o conhecimento é obtido a partir da interação entre o indivíduo e o objeto
de estudo. Na medida que o indivíduo age e sofre a ação do objeto, sua capacidade de
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conhecer se desenvolve, produzindo assim o próprio conhecimento (Minerva, 2000)
(Dillenbourg, 1996).
Para Vygotsky, a inteligência humana provém da nossa sociedade ou cultura, e
decorre, em primeiro lugar, da interação com o ambiente social (Dillenbourg, 1996)
(Minerva, 2000). Na sua teoria, parte-se do pressuposto que o conhecimento é construído
pelas interações do sujeito com outros indivíduos; estas interações seriam as principais
geradoras do aprendizado. O processo de mediação da cognição se estabelece quando duas
ou mais pessoas cooperam em uma atividade possibilitando uma re-elaboração (Nitzke,
1999).
Estas teorias pedagógicas ajudam a verificar que a aprendizagem colaborativa,
diferentemente da aprendizagem tradicional, possui características onde o foco é a interação
e a participação ativa dos indivíduos, fazendo com que a figura do professor seja a de um
mediador e facilitador do ensino e aprendizagem, e não mais o detentor e transmissor do
conhecimento (Martos, 2001); (Renzi, 2000). A Tabela 2, obtida de Minerva (2000) e
Maçada (1998), ilustra algumas diferenças entre estes dois tipos de aprendizagem.
Para realizar o trabalho colaborativo dentro de ambientes de aprendizagem são
utilizadas ferramentas de comunicação denominadas groupwares. Os groupwares são
softwares que possuem uma interface para um ambiente compartilhado, onde um grupo de
pessoas trabalham em conjunto para resolver tarefas comuns. Uma outra denominação
também utilizada para groupwares dedicados à aprendizagem colaborativa para a Internet é
learningware (Raposo, 2002).
Segundo Raposo (2002) os conceitos que norteiam os softwares de groupwares na
realização de trabalhos colaborativos são: comunicação, coordenação e cooperação. Estes
trabalhos são realizados pela comunicação entre os participantes que geram informações. A
coordenação por sua vez organiza o grupo para possibilitar a cooperação das atividades. A
comunicação pode ocasionar conflitos, que são evitados ou resolvidos pela coordenação.
Juntas, a comunicação, cooperação e coordenação, geram elementos para a percepção de
qualquer tipo de mudança relativa à participação dos indivíduos dentro do groupware. Isto
fornece elementos para que as próprias mudanças ocorram. Groupwares, onde não há
elementos que auxiliam na percepção dos participantes, podem aumentar a duplicação de
informações e os conflitos, causando uma sobrecarga de informação. A Figura 2, obtida de
(Raposo, 2002), ilustra a ligação entre estes conceitos: percepção e sobrecarga da
informação.
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TABELA 2. Algumas diferenças entre aprendizagem tradicional e colaborativa.
Aprendizagem Tradicional

Aprendizagem Colaborativa

Professor

Aluno

Passiva

Ativa

Individual

Em grupo

Aprendizagem tendo como
centro do processo
Forma de atuação do aluno
no

processo

de

aprendizagem
Formato de trabalho do
aluno
Foco da aprendizagem

Conhecimento

Na memorização dos objetos

Na transformação do objeto

em estudo

em estudo

Transmissão do professor para Construção coletiva pelos
o aluno

estudantes e professores. O
professor tem papel de
mediador e não de detentor e
repassador do conhecimento.

Objetivo do Professor

Relações

Contexto

Classificar e selecionar os

Desenvolver os talentos dos

alunos

alunos

Impessoal entre estudantes e

Pessoal entre os estudantes e

entre professor e estudantes

entre professor e estudantes.

Aprendizagem competitiva,

Grande interação entre os

individualista. Informação

participantes contribuindo

limitada

para a aprendizagem
individual e coletiva.

Da descrição anterior, observa-se que um ponto importante a ser considerado
na elaboração de ferramentas de groupwares é tentar evitar a sobrecarga da informação, pois
este excesso pode causar desentendimento, desorientação, desorganização, ineficiência, falta
de foco, cansaço e desmotivação dos participantes (Raposo, 2002). Os groupwares devem ter
a informação organizada e estruturada, ser projetados de forma adequada para melhorar a
percepção e facilitar a identificação da informação, sem sobrecarregar a interface, devem
possuir mecanismos de busca e filtragem da informação, clareza e objetividade.
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realiza-se pela

Trabalho
colaborativo

Sobrecarga de
Informação
prejudica
mostra seus
resultados

gera compromissos que Comunicação
são gerenciados pela

fornece
elementos

gera

gera

fornece
elementos

Percepção

fornece
elementos
gera

gera
Coordenação

Organiza o grupo
para possibilitar a
evita/resolve

Cooperação

prejudica
Conflitos

gera
FIGURA 2. Relação entre comunicação, coordenação, cooperação, percepção e
sobrecarga de informação realizados pelo trabalho colaborativo (Raposo, 2002).

Algumas atividades podem ser bem articuladas sem um mecanismo de
coordenação explícito e automático dentro do software de groupware. A coordenação seria
realizada através de um protocolo social entre os participantes, confiando nas sua habilidades
de mediar as interações. Alguns exemplos de groupwares que podem funcionar bem sem
este tipo de coordenação automática são chats, audioconferência e videoconferência
(Raposo, 2002).
Uma tarefa difícil quando se deseja adotar um groupware é selecionar a
ferramenta mais adequada a uma determinada situação de ensino e aprendizagem. Com o
objetivo de facilitar este trabalho de seleção, os groupwares são classificados seguindo uma
determinada taxionomia. Neste trabalho serão descritas algumas taxionomias normalmente
encontradas, mas é importante ressaltar que em CSCL não há um consenso geral sobre qual é
a melhor taxionomia para descrever groupwares com foco na aprendizagem colaborativa.
Uma classificação em três dimensões é proposta por (Nitzke, 1999) (Raposo,
2002), que considera os fatores tempo, espaço e tamanho do grupo, conforme ilustrado na
Figura 3.
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Assíncrono

Tempo
Grupo
Síncrono
Tamanho do grupo
Distintos

Mesmo
Individual
Local

FIGURA 3. Taxionomia (Tempo x Espaço x Tamanho) para groupwares.

Nitzke (1999) afirma que o tamanho do grupo é um fator importante não
somente pelo ponto de vista da classificação mas também da exclusão de indivíduos. Esta
exclusão pode ocorrer em grupos com grande quantidade de participantes, onde apesar de
propiciar mais desequilíbrios, conflitos e colaborações, também ocorre uma grande
quantidade de mensagens ou informações fluindo, fazendo com que o grupo se divida em
subgrupos menores e ocorra desconsideração de algumas mensagens ou trocas de
informações. Este aspecto pode dispersar e dificultar a discussão, ou simplesmente
marginalizar alguns indivíduos. Há também uma sugestão de que o número de participantes
seja no mínimo dois e no máximo dez ou doze, principalmente em eventos síncronos.
Um framework proposto por Santoro (1998) na classificação de ambientes
CSCL sugere uma divisão mais detalhada, envolvendo inclusive aspectos pedagógicos. Este
framework descreve características que podem ser utilizadas como uma forma de
classificação dos groupwares. São elas:

i. Teoria de aprendizagem, como por exemplo: Construtivismo Interacionista de Piaget,
Teoria Sociocultural de Vygotsky, dentre outras.
ii.

Tipos de tarefas para a aprendizagem cooperativa, como por exemplo: aprendizagem
de conceitos, solução de problemas, desenvolvimento de projetos, fóruns de discussão
ou construção de conhecimento coletivo.

iii.

Domínio: utilizadas para desenvolvimento do pensamento crítico científico, domínio
não específico, textos científicos.

iv. Tipos de interação: comunicação síncrona e assíncrona.
v. Qualidade ou grau de interação: pequena, média ou grande.
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vi. Atividades do trabalho cooperativo: coordenação de atividades, tomada de decisão,
representação dos conhecimentos do grupo, compartilhamento de uma base de dados
(memória do grupo).
vii.

Plataformas: Linux, Windows, Mac OS, entre outros.

viii.

Designação de papéis: alguns sistemas associam explicitamente diferentes papéis para
usuários, os quais irão possuir direitos distintos e poderão ser responsáveis por tarefas
distintas dentro do processo de aprendizagem. Exemplo: professor/instrutor e
aluno/aprendiz.

ix. Relação com outras áreas de pesquisa, como por exemplo: inteligência artificial, banco
de dados, realidade virtual para promover a aprendizagem.

Uma outra abordagem para análise de ferramentas de groupwares para apoio à
aprendizagem colaborativa é proposta por Arriada (2002):

i. Distribuição físico temporal dos participantes: matriz tempo x espaço (Chan, 2001)
ii.

Nível de estruturação do groupware: é o grau no qual os sistemas são estruturados,
podendo assumir valores como baixa, média ou alta.

iii.

Tipo de comunicação: implícita, através de um repositório de informações como
imagens, documentos, planilhas e outros compartilhados pelos membros do grupo;
explícita, quando ocorre um diálogo real entre os participantes na forma de áudio,
vídeo ou texto.

iv. Monitoramento de atividades: onde o professor pode ter a possibilidade de
supervisionar as discussões com o objetivo de orientar. Pode ser automático ou não
automático.
v. Percepção do espaço de trabalho: é um ponto importante para se obter informações,
como por exemplo: quem está participando do ambiente; se todos conseguem observar
a ação de cada participante; onde cada participante está; como determinada operação
ocorreu; como atingiu determinado estado e quando um evento ocorreu. Segundo
(Baker, 1999) a percepção é importante no estabelecimento e manutenção de uma base
de conhecimentos e crenças, sendo um processo fundamental para a realização de
trocas realmente colaborativas.
vi. Recursos do canal de comunicação: alguns dos aspectos importantes são: co-presença –
mesma percepção visual; co-temporalidade – mensagens são recebidas em tempo-real;
simultaneidade – os membros podem mandar mensagens simultaneamente; sinais nãoverbais – gestos, sinais, entonação da voz, etc.
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vii.

Objetivo ou papel da ferramenta: são considerados dois aspectos – a) como facilitadora
do processo de aprendizagem e ou potencializadora de novos processos, como por
exemplo, potencializar o pensamento humano através da apresentação de dados de
forma a auxiliar na compreensão; b) para compensar as dificuldades, por exemplo,
amenizar as dificuldades que os estudantes têm em se comunicar e cooperar, devido a
restrições de tempo e espaço.

Apesar de um maior detalhamento nas taxionomias atuais e conseqüente
melhora na classificação, sob o aspecto da aprendizagem colaborativa, onde a interação
social entre os participantes é importante, não importa quando ou onde ela ocorre, mas sim
que ocorra da melhor forma possível com o intuito de auxiliar a estruturação cognitiva destes
participantes (Nitzke, 1999). Assim, os modelos de taxionomia propostos para os
groupwares não levam totalmente em conta a complexidade de fatores envolvidos com o
desenvolvimento cognitivo promovido pela interação social.
Por questões de simplicidade, a taxionomia selecionada para ser utilizada na
classificação das ferramentas de groupware desenvolvidas no protótipo, foi a ilustrada na
Figura 3 (Tempo x Espaço x Tamanho).
Alguns groupwares utilizados em ambientes de aprendizagem com suporte a
atividades colaborativas são: e-mail, chat, videoconferência, whiteboard, quadro de avisos,
listas e fórum de discussão. Alguns ambientes de aprendizagem conhecidos e utilizados em
muitas instituições acadêmicas e empresas no mundo com groupwares de apoio a
colaboração são o WebCT, desenvolvido pelo grupo de Murraw W. Goldberg da University
of British Columbia, e o Blackboard, cujo desenvolvimento começou na Cornell University
(BlackBoard, 2002); (Franco, 1998); (Goldberg, 1996). Estes dois ambientes possuem
recursos de administração de usuários e cursos, gerenciamento e criação de conteúdo e
avaliações, agenda, página pessoal para cada aluno, dentre outros, e alguns groupwares
como apresentado na Tabela 3 (Blackboard, 2001); (Magalhães, 2001); (WebCT, 2002).

TABELA 3. Alguns groupwares do WebCT e do Blackboard.
Groupware

WebCT

Blackboard

Chat

X

X

Whiteboard

X

X

Lista de Discussão

X

X

E-mail

X

X

Sala de Aula Virtual

X
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Na Tabela 3 observa-se que os dois ambientes de aprendizagem praticamente
possuem as mesmas ferramentas de groupware. Apesar dessa semelhança, pode-se dizer que:

i. O Blackboard oferece mais recursos colaborativos principalmente através da sala de
aula virtual, onde os participantes podem usufruir de recursos on-line de chat,
whiteboard, perguntas ao professor, navegação em sites da web e a possibilidade de
realizar apresentação através de powerpoint de forma simultânea.
ii.

O Blackboard e o WebCT possuem gerenciamento de grupos de alunos trabalhando
em atividades comuns. O WebCT possui uma área para apresentação de trabalhos
específica por grupo onde cada participante pode escrever nesta área. O Blackboard,
por sua vez, permite sessões colaborativas entre os participantes do grupo, com o
professor utilizando as ferramentas de comunicação disponíveis no ambiente.

iii.

O Blackboard possui uma interface baseada em abas, similar a um arquivo com pastas,
associada a um menu de opções. O WebCT tem uma interface mais pobre utilizando
basicamente um menu e um select box para dar acesso a suas opções.

Neste trabalho é descrito o desenvolvimento e implementação de um protótipo
de ambiente de aprendizagem com suporte ao trabalho colaborativo, sem a administração de
usuários e cursos, agenda e outros recursos encontrados em ambientes de aprendizagem, mas
com espaço para disponibilização de informações de cursos e de conteúdo, um groupware
assíncrono semelhante a um FAQ, diferente das propostas dos groupwares em outros
ambientes, principalmente por possibilitar a associação ao conteúdo de assuntos relativos a
questões inseridas pelos participantes, e um groupware síncrono para possibilitar a solução
de exercícios, em grupos previamente definidos, com vídeo e/ou áudio, um chat e o próprio
exercício.
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3. TECNOLOGIAS E ARQUITETURA UTILIZADAS NO
DESENVOLVIMENTO

3.1 Introdução
Neste capítulo serão descritos os aspectos relevantes relacionados às tecnologias
utilizadas no desenvolvimento de aplicações web dinâmicas, ilustrando tanto as tecnologias
do lado servidor quanto do lado cliente. Outro item apresentado é o modelo de arquitetura
em três camadas, descrevendo as vantagens de seu uso em aplicações para a web.
A cada item discutido serão discriminadas as tecnologias e características
adotadas no desenvolvimento do protótipo de ambiente CSCL denominado CTELCS.

3.2 Tecnologias
3.2.1 Servlet, JSP e JavaBeans
No desenvolvimento do protótipo foram utilizadas principalmente as
tecnologias servlets, JSP e JavaBeans. Esta escolha está relacionada a vários aspectos
vantajosos quando comparada com outras tecnologias como CGI (Common Gateway
Interface), ASP (Active Server Pages), PHP (Personal Home Page Tools), SSJS (Server-Side
JavaScript) e ColdFusion utilizadas para a criação de aplicações web dinâmicas. Neste
tópico serão descritas estas tecnologias além de servlets, JSP e JavaBeans, ilustrando os
aspectos relevantes que motivaram sua escolha.
O primeiro padrão desenvolvido para conteúdo web dinâmico se baseava na
CGI. CGI é uma especificação de interface entre clientes e servidores, que define como
programas que residem em servidores web devem tratar as solicitações advindas de um
cliente, normalmente um browser (Birznieks, 2000); (Ricarte, 1998).
Uma linguagem popular para escrever scripts CGI é a linguagem interpretada
denominada Perl, que possui recursos para manipulação de texto, expressões regulares,
leitura e escrita de dados, utilizando entrada e saída padrão (Birznieks, 2000); (Christiansen,
1998). Vale notar que os códigos de CGI podem ser escritos em qualquer linguagem de
programação, que possa ser chamada como um programa independente pelo servidor de
HTTP (Hypertext Transfer Protocol) (Birznieks, 2000). Através dos programas conectados a
essa interface é possível, por exemplo, conectar uma base de dados à web ou gerar
dinamicamente o conteúdo de uma página HTML (Ricarte, 1998).
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A cada solicitação o servidor cria um novo processo que executa o programa
CGI e transmite a solicitação ao próprio programa CGI através de variáveis de ambiente e da
entrada padrão. A criação de um processo a cada solicitação requer tempo de CPU (Central
Processing Unit), memória e recursos significativos do servidor limitando o número de
solicitações que ele pode controlar simultaneamente. Outro ponto é que um programa CGI
não pode interagir com o servidor web, ou aproveitar as suas capacidades quando inicia a sua
execução, já que está sendo executado em um processo separado. Por exemplo, um script
CGI não pode gravar no arquivo de registro do servidor (Birznieks, 2000).
Uma outra solução para a geração de conteúdo dinâmico para a web é ASP
(Active Server Pages), tecnologia da Microsoft que suporta múltiplas linguagens de criação
de scripts, como Perlscript (baseada em Perl), Jscript (baseada em JavaScript) e VBScript
(baseada no Visual Basic da Microsoft) (Buser, 2000). É importante notar que VBScript é a
linguagem padrão para ASP. ASP é otimizado para gerar pequenas partes de conteúdo
dinâmico e utiliza componentes COM (Component Object Model) para criar scripts mais
especializados, como por exemplo, criação de diretórios virtuais, o acesso a banco de dados e
manipulação de arquivos (Buser, 2000). Um ponto a considerar é que páginas ASP sendo
executadas em plataforma não-Windows podem ter problemas ao executar tarefas avançadas
sem a biblioteca COM do Windows (Hunter, 2002).
Outra tecnologia possível para geração de conteúdo web dinâmico é Server-Side
JavaScript (SSJS) que usa JavaScript como sua linguagem de criação de scripts. O
JavaScript é uma linguagem baseada em objetos, com uma sintaxe similar à da linguagem C.
SSJS é uma extensão da linguagem JavaScript básica, que também é a base para JavaScript
no lado cliente. A SSJS possui recursos embutidos para suporte a e-mail e banco de dados,
gerenciamento de sessão e interoperabilidade com classes Java no servidor usando a
tecnologia LiveWire da Netscape. Como o ASP, o SSJS permite que fragmentos de código
sejam incorporados nas páginas HTML para gerar conteúdo dinâmico, além disso, as páginas
são pré-compiladas para melhorar o desempenho (Hunter, 2002). No entanto, SSJS é
específico para servidores de HTTP da Netscape, como por exemplo, o Netscape Enterprise
Server (Husted, 1999).
PHP é um outro tipo de tecnologia que se baseia na criação de scripts
interpretados, como o ASP. Emprega uma sintaxe similar à da linguagem C com forte
suporte para acesso a banco de dados e e-mail. PHP é um produto de código aberto,
disponível para um grande número de sistemas operacionais como Windows e UNIX, e com
diversos servidores de HTTP, como Apache, IIS (Internet Information Server) da Microsoft
e Netscape Enterprise Server (Anselmo, 2000); (Maxfield, 2002).
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ColdFusion, da Allaire, fornece um conjunto de tags embutidas em páginas
HTML possibilitando a geração dinâmica de conteúdo para a web. Um aspecto interessante é
que páginas HTML também são constituídas de tags possibilitando um único estilo
consistente de sintaxe ao longo da página. ColdFusion é suportado tanto em plataformas
Windows da Microsoft quanto UNIX (Cummings, 2002); (Fields, 2000).
Algumas tecnologias que foram utilizadas no desenvolvimento deste trabalho,
como servlet, JSP e JavaBeans, serão agora analisadas e comparadas com as descritas
anteriormente.
Os servlets são um pacote opcional para o Java. Eles não fazem parte da API
básica de Java, J2SE (Java 2 Standard Edition), estando disponíveis na plataforma J2EE
(Java 2 Enterprise Edition) que permite a geração de páginas dinâmicas para a web. De
forma simplificada, pode-se dizer que um servlet é uma classe Java que pode ser carregada
dinamicamente para expandir a funcionalidade do servidor (Hunter, 2002); (Mukhi, 2002).
A execução de um servlet não difere muito de um script CGI em sua forma de
interação com o servidor HTTP. Neste processo de interação, o cliente envia a solicitação ao
servidor, que invoca, através do seu container, o servlet indicado para a execução do serviço
solicitado. Este servlet gera o conteúdo em resposta à solicitação do cliente e, por fim, o
servidor repassa o resultado gerado por esse servlet para o cliente, como uma resposta HTTP
convencional (Ricarte, 1998).
Um container pode ser descrito como um software ou processo que cria, carrega
e executa os servlets quando necessário. O container utilizado no desenvolvimento do
protótipo é o container disponível gratuitamente, de código aberto, chamado Tomcat Server
da Apache, totalmente escrito em Java que possui um servidor com capacidade de operar de
forma independente ou como complemento a um outro servidor HTTP fornecendo suporte
aos servlets (Hunter, 2002); (Tomcat, 1999).
Diferente dos programas tradicionais de CGI, que necessitam da criação de um
novo processo a cada solicitação, todos os servlets associados a um servidor da web são
executados dentro de um único processo. Este processo executa uma Java Virtual Machine
(JVM), que cria uma thread de Java para tratar de cada solicitação. Estas threads têm muito
menos overhead do que os processos completos de CGI e, além disso, são executados dentro
da memória já alocada pela JVM (Fields, 2000).
Uma diferença importante entre um servlet e uma aplicação CGI é que a classe
que implementa o servlet permanece carregada na JVM após concluir sua execução. Um
programa CGI, como descrito anteriormente, inicia um novo processo a cada solicitação,
assim, CGI deve utilizar mecanismos adicionais para manter o estado entre execuções, sendo
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a forma mais comum a utilização de arquivos em disco. Com um servlet, tais mecanismos
são necessários apenas na primeira vez que é carregado e ao fim da execução do servidor
(Ricarte, 1998).
Outra vantagem dos servlets é que, por serem escritos em Java, aproveitam
todas as vantagens da plataforma Java básica, como por exemplo, um modelo de
programação orientada a objetos, gerenciamento automático de memória, portabilidade
compatível com várias plataformas e acesso a coleção de APIs de Java para acessar bancos
de dados, servidores de diretório, recursos de rede, dentre outros (Fields, 2000).
JSP também é uma tecnologia baseada em Java que simplifica o processo de
desenvolvimento de sites dinâmicos para a web. JSP é híbrido, pois suporta dois estilos
diferentes para adicionar conteúdo dinâmico às páginas HTML, através de códigos Java e
tags incorporadas nas próprias páginas. A possibilidade de incorporar tags, como
ColdFusion, faz com que designers da web possam se preocupar somente com a parte da
apresentação e a parte mais técnica seja realizada pela equipe de desenvolvimento,
conduzindo a aplicações mais robustas, já que modificações em uma parte da aplicação,
geralmente não necessitam de modificações correspondentes em outras partes (Fields, 2000).
É importante ressaltar que JSP tem como extensão a possibilidade de carregar
uma biblioteca de tags personalizadas em suas páginas. Este é um mecanismo de extensão
não encontrado no ColdFusion (Cummings, 2002); (Geary, 2002).
A execução de uma página JSP começa com a solicitação da página ao servidor
HTTP, que encaminha ao container servlet (chamado container JSP no contexto de JSP).
Este, por sua vez, invoca o servlet compilador de página para tratar da solicitação. Se esta for
a primeira vez que uma solicitação tiver sido recebida, para um determinado arquivo JSP,
este servlet compilador compila o arquivo JSP em um servlet. Uma vez que o servlet
compilado de página JSP esteja estabelecido, o servlet compilador de página invoca este
novo servlet para gerar a resposta para a solicitação original. Este overhead durante o
processo de análise, compilação e geração do servlet ocorre somente na primeira solicitação
da página JSP. As próximas solicitações são repassadas diretamente ao servlet da página já
compilada para processamento imediato (Fields, 2000); (Harms, 2001); (Hunter, 2002).
Comparando com as outras tecnologias discutidas, este recurso de compilação é
um benefício adicional de desempenho, visto que algumas tecnologias são baseadas em
scripts, como ASP, PHP e CGI, ou tags especiais, como ColdFusion, envolvendo a
necessidade de análise cada vez que o documento é solicitado. JSP será mais lenta que estas
tecnologias somente na primeira vez, devido ao processo de compilação envolvido, mas será
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mais rápida do que as outras abordagens para todas as solicitações subseqüentes (Fields,
2000).
Uma outra vantagem de JSP é um design de aplicações centradas em
componentes. Um componente nada mais é do que um objeto independente representando
um conjunto de propriedades e comportamentos, cuja implementação está de acordo com um
conjunto de convenções projetadas para promover modularidade e reusabilidade. Os
benefícios da reutilização de componentes surgem não apenas de compartilhar componentes
entre aplicações diferentes, mas também da reutilização de componentes entre diversos
segmentos das mesmas aplicações ou de aplicações relacionadas (Fields, 2000).
Os componentes utilizados em páginas JSP são os JavaBeans. Eles são objetos
escritos em Java, que podem ser acessados em páginas JSP através de tags do tipo HTML,
podendo exibir ou modificar suas propriedades. A API de JavaBeans foi criada pela Sun com
a cooperação da indústria e determina regras que os programadores de software devem
seguir a fim de criar componentes reutilizáveis e independentes. Por questão de notação, os
JavaBeans incluem, normalmente, a palavra “Bean” nos seus nomes. O método construtor
associado a um “Bean” não deve possuir argumentos, tendo como função iniciar as variáveis
de instância do “Bean”. Os métodos de acesso são utilizados para recuperar o valor de uma
propriedade (métodos “getter”), ou modificar o seu valor (métodos “setter”). Todas as suas
propriedades são privadas (private) e os métodos que acessam as propriedades são públicos
(public), permitindo o acesso externo às propriedades dos componentes. O uso destas regras
faz com que os componentes tenham abstração, encapsulamento e possibilidade de
reutilização, desejáveis na programação orientada a objetos. (Fields, 2000); (Harms, 2001);
(Hunter, 2002).
Além disso, a possibilidade de acionar JavaBeans em páginas JSP sem se
preocupar com o desenvolvimento do conteúdo interno, permite que os designers de páginas
focalizem o seu esforço nos aspectos relativos à apresentação da página, deixando a lógica
da aplicação para os programadores de componentes. Esta característica é interessante para o
trabalho em equipe (Fields, 2000).
A troca de informações entre o cliente e o servidor envolvendo aplicações para
a web é realizada através do protocolo HTTP. Uma característica deste protocolo é que ele
não fornece mecanismos para reconhecer se uma determinada seqüência de solicitações
originou-se do mesmo usuário. Apesar deste aspecto ser interessante, ao se pensar na
privacidade de um usuário, é problemático quando se precisa construir aplicativos web
robustos, onde se faz necessário algum tipo de interação com este usuário, lembrando de
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informações sobre o mesmo entre as solicitações, ou seja, HTTP não possui sessão (Hunter,
2002).
Existem várias técnicas tradicionais que implementam o controle de sessão,
como por exemplo: a autenticação de usuário, os campos de formulário invisíveis, a
recomposição de URL e os cookies permanentes. Os servlets, além de implementar todas
estas técnicas, têm um controle de sessão, simples e elegante, baseado em um objeto do tipo
HttpSession. Este objeto pode ser usado para armazenar ou recuperar informações em geral
para um determinado usuário. É importante lembrar que as sessões não duram para sempre,
assim, se o usuário ficar inativo além de um determinado tempo, pré-estabelecido pelo
desenvolvedor da aplicação, perderá as informações armazenadas neste objeto. Neste
trabalho o controle de sessão é baseado neste objeto e utiliza o tempo default para expiração
de sessão do Tomcat Server da Apache que é de 30 minutos (Hunter, 2002); (Tomcat, 1999).

3.2.2 MySQL e a API JDBC de Java
MySQL é um servidor de banco de dados relacional (RDBMS – Relational
Database Management System) muito popular no desenvolvimento para aplicações web,
devido à sua velocidade, confiabilidade e flexibilidade no controle de acesso ao sistema.
Originalmente, foi projetado para um acesso rápido a grandes bancos de dados, é gratuito, de
código aberto, com suporte para um grande número de plataformas, incluindo Windows,
Linux e a maioria das variantes do Unix, além de suporte para múltiplas linguagens e a
possibilidade de realizar transações (Harms, 2001).
Algumas características normalmente encontradas em banco de dados
comerciais, como SQL Server da Microsoft e Oracle da Oracle Corporation, ainda faltam ou
não são totalmente implementadas, tais como: triggers, views e stored procedures, falta
suporte para chave estrangeira e não permite um SELECT dentro de outro SELECT (Harms,
2001).
Um banco de dados relacional, como o MySQL, organiza seus dados em
relações onde cada relação pode ser enxergada como uma tabela constituída de colunas. As
colunas correspondem aos atributos da relação e as linhas às tuplas ou elementos da relação.
Os atributos, que permitem identificar de forma única uma tupla, são denominados atributos
chave. As chaves são importantes, pois possibilitam acelerar o acesso aos elementos
(Maxfield, 2002); (Silva, 2001).
Realizar o projeto conceitual destes bancos de dados é útil para determinar as
relações. Uma metodologia baseada no modelo entidade-relacionamento, representado por
um ERD (Entity Relationship Diagram), pode ser utilizado para obtê-las. Este tipo de
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modelagem possibilita a obtenção de relações livres dos problemas que aumentam a
complexidade das aplicações e que podem resultar em volumes de dados armazenados
desnecessariamente elevados. Apesar disto, não se assume neste trabalho um caráter
dogmático e sim uma solução de equilíbrio no uso desta metodologia visto que em situações
práticas isto pode significar um número elevado de junções (joins) de tabelas necessárias
para se compor respostas a consultas relativamente simples (Korth, 1994); (Melo, 1997).
O sistema gerenciador de banco de dados é o software que gerencia o acesso aos
dados armazenados nas tabelas. A manipulação destes dados é realizada utilizando-se a
linguagem de consulta SQL (Structured Query Language), que é uma linguagem
padronizada para a definição e manipulação de bancos de dados relacionais, permitindo
isolar a aplicação dos detalhes de armazenamento dos dados. A linguagem SQL pode ser
utilizada diretamente através da console do MySQL ou através de uma linguagem de
programação. Quando esta linguagem é Java, a forma de interagir com o banco de dados é
especificada pela API JDBC (Ricarte, 1998).
A JDBC funciona como uma camada entre a aplicação e o banco de dados,
possibilitando um caminho padronizado de conexão com banco de dados relacionais, que
permite executar instruções SQL e recuperar os resultados, se existirem. A API possui um
conjunto de interfaces e classes criadas para executar ações em bancos de dados relacionais.
Para se conectar a um banco de dados é necessário um driver que estabeleça os mecanismos
internos de tradução da aplicação para o gerenciador de bancos de dados (Hunter, 2002)
(Ricarte, 1998). Assim, para que uma aplicação Java possa atuar como cliente do MySQL,
há a necessidade de um driver. Os drivers JDBC estão disponíveis para a maioria das
plataformas de banco de dados. Neste trabalho foi utilizado o driver JDBC oficial para
MySQL, independente de plataforma, totalmente escrito em Java, denominado MM.MySQL
desenvolvido por Mark Matthews (Matthews, 2001).
Uma vez que o pacote JDBC, o gerenciador de banco de dados relacional
(MySQL, neste caso) e o driver JDBC adequado estejam disponíveis, pode-se ter o acesso ao
banco de dados habilitando o driver JDBC a partir da aplicação, estabelecendo uma conexão
entre a aplicação e o servidor do banco de dados, montando e executando a consulta SQL
desejada e processando o resultado da consulta (Ricarte, 1998).
A API JDBC possibilita o uso de instruções SQL pré-preparadas através do
objeto PreparedStatement. Esta característica é interessante, visto que este objeto pode précompilar uma instrução SQL, economizando alguns milisegundos na sua execução (Harms,
2001).
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Outra característica da API é a possibilidade do gerenciamento das transações
em RDBMS, que tem suporte a transações, com o uso do objeto Connection. Connection faz
com que uma transação, contendo mais de uma instrução SQL, possa funcionar como se
fosse uma instrução atômica. A transação pode ser efetivada através do método commit(), ou
desfeita pelo método rollback(). Isto é importante pensando na integridade do banco de
dados (Hunter, 2002).
Uma solução interessante, adotada no desenvolvimento do protótipo, quando se
utiliza o processamento de transações e pensando em aspectos de otimização com servlets, é
a implementação do controle de sessões com o uso de um objeto do tipo HttpSession para
manter uma conexão (Connection) para cada usuário. Isto permite estender uma conexão
entre diversas solicitações de páginas ou ainda entre diversos servlets para o mesmo usuário
(Hunter, 2002).

3.2.3 XML e Java
A possibilidade de trocar documentos estruturados de uma maneira eficiente
originou o padrão SGML (Standardized Generalized Markup Language) que é uma
metalinguagem desenvolvida com o objetivo de permitir que os documentos possam ser
escritos com sua própria gramática e manipulados de modo eficiente por aplicações. Tem
como características a extensibilidade, estruturação e formalização. Tudo isto, fez da SGML
uma linguagem consideravelmente complexa. Uma aplicação de SGML é a HTML uma
linguagem de formatação de documentos igualmente independente de plataforma mas ao
contrário de SGML bastante simples e fácil de entender. Toda simplicidade tem um custo
que é a extensibilidade, já que HTML possui um conjunto fixo de tags, e, além disso, como
não há uma separação entre a apresentação e a semântica das informações exibidas, limita a
busca de informações internas ao documento (Deitel, 2001); (Graham, 1998); (Pires, 1999).
Para tentar resolver estes problemas de HTML e complexidade de SGML surgiu
a XML (eXtensible Markup Language), que é uma metalinguagem definida como um
subconjunto de SGML e atualmente é um padrão recomendado pela W3C (World Wide Web
Consortium) (Pires, 1999). XML não é tão simples quanto HTML nem tão complexa quanto
SGML e, possibilita aos projetistas de documentos XML criar seus próprios elementos
conforme sua aplicação, de modo a definir a importância do conteúdo e da estrutura da
informação. Tem como principais vantagens (Furgeri, 2001):

-

Permitir a um grupo de profissionais criar suas próprias tags;

22

-

Possibilidade de uma pesquisa aos dados internos ao documento já que há uma
semântica associada à sua estrutura;

-

A visualização do documento pode ser realizada de formas diferentes;

-

A estrutura criada pelo documento XML permite que ferramentas baseadas em
banco de dados possam processar e consultar seu conteúdo;

-

Possibilidade de diferentes aplicativos trocarem informações proporcionando
uma maior interoperabilidade;

-

Criar uma rede de conhecimento interligando documentos com informações
complementares, mesmo que estejam em lugares diferentes na web.

Preparar um projeto XML é, de certa forma, tão fácil e rápido como criar um
esquema de banco de dados, e formal, já que o autor pode criar a sua própria linguagem do
documento utilizando as declarações constituintes em um documento tipo DTD (Document
Type Definition) ou XML Schema (Liberty, 2001). Um DTD permite ao projetista definir
quais os elementos (tags) e atributos devem aparecer e quais são opcionais na sua linguagem.
No DTD são declarados a seqüência e o aninhamento que os elementos devem obedecer,
valores e tipos de atributos, entidades que devem ou podem aparecer e serem referenciadas,
além de outros recursos (Silva, 2001). Um Schema é um documento estruturado no formato
XML que possibilita descrever tudo que um documento DTD descreve, com o adicional de
permitir especificar com mais detalhes os tipos de conteúdos internos aos elementos (tags).
Neste trabalho foi escolhido o documeto tipo DTD para especificar a estrutura do documento
XML.
XML, como descrito, preocupa-se com a estrutura da informação. A
apresentação de documentos deste tipo pode ser realizada de duas formas, utilizando-se CSS
(Cascading Style Sheets) ou XSL (eXtensible Stylesheet Language) (Furgeri, 2001).
CSS é composta de regras ou estilos que determinam como a página será
apresentada na tela por meio de um browser, podendo ser utilizada tanto com HTML como
com XML. Cada elemento, ou conjunto de elementos, em XML receberá um destes estilos
que definem como ele será apresentado. O efeito do estilo afeta o conteúdo do elemento e
também os elementos hierarquicamente abaixo dele (Deitel, 2001).
XSL, por sua vez, é composta de duas especificações: a XSLT (eXtensible Style
Language Transformation) para a transformação de documentos XML e XSL-FO
(eXtensible Style Language Formatting Objects) para a formatação de objetos. Em particular,
neste trabalho, interessa a XSLT que é similar a CSS, mas é mais poderosa, pois não se
restringe apenas à apresentação de elementos na tela. Um documento XSLT possui uma série

23

de regras, denominadas templates. XSLT permite que os dados sejam rearranjados,
transformados dinamicamente, gerando novos dados a partir do documento XML (Furgeri,
2001).
XSLT não se restringe apenas a transformar um documento XML em HTML,
podendo também transformá-lo em outros documentos, como por exemplo, XML, RTF
(Rich Text Format) e PDF (Portable Document Format). XSLT possui como maiores
vantagens: a possibilidade de conversão de dados entre diferentes aplicações, conversão de
formatos diferentes e filtragem de informações (Maruyama, 2002).
Um aspecto correspondente à apresentação de documentos XML com XSLT, no
lado cliente, é que somente o Internet Explorer (IE) da Microsoft possui um processador
XSL embutido para interpretar e apresentar a sua formatação (Furgeri, 2002). Desta forma,
pode ser interessante transformar o documento XML diretamente no servidor em um
documento HTML para não ocorrer problemas na exibição deste documento por um browser
que não o IE.
Uma alternativa para manipular e apresentar documentos XML é utilizá-los
como objetos ou tratá-los como uma seqüência de eventos, já que os elementos de um
documento estruturado estão aninhados e estes podem ser representados como uma estrutura
em árvore ou uma seqüência ordenada de eventos (Pires, 1999). Posteriormente podem ser
transformados no correspondente XML utilizando-se um processador XSLT no próprio
servidor (Maruyama, 2002).
A conversão de um documento XML para uma árvore de objetos ou DOM de
programação, incluindo a linguagem Java que oferece um conjunto de APIs específicas. API
DOM de Java auxilia a definir a estrutura dos documentos, representando-os como uma
árvore de objetos além de definir funções para acessar e manipular estes objetos. Com DOM
os programadores podem, a partir das especificações XSLT e do documento XML, criar
arquivos HTML e apresentá-los ao usuário utilizando um browser (Maruyama, 2002); (Pires,
1999).
A conversão de documentos XML como uma seqüência ordenada de eventos,
pode ser realizada com a API Java chamada SAX (Simple API for XML). SAX representa um
documento através da seqüência ordenada de eventos, utilizando parsers SAX para percorrer
um documento XML e ativar os métodos que o tratam (Maruyama, 2002).
Segundo observa (Maruyama, 2002), SAX consome menos memória que DOM,
possui um melhor desempenho, mas tem uma maior complexidade na criação de documentos
XML dinâmicos.
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Neste trabalho, para o desenvolvimento de uma parte do módulo FAQ do
protótipo, foi utilizada a API DOM de Java com o intuito de montar dinamicamente um
documento XML segundo a especificação de uma DTD. Foi criado um documento XSLT,
que associado ao documento XML montado é transformado no correspondente HTML. A
escolha de DOM foi realizada devido à maior simplicidade para a geração dinâmica do
documento XML. Vale notar que esta parte do protótipo poderia ter sido desenvolvida com
servlet e JSP, mas se optou por utilizar XML pelo interesse em se trabalhar com esta
tecnologia, além de possibilitar a modificação da visualização dos dados sem uma possível
recompilação do código Java, bastando para isto uma alteração no correspondente
documento XSLT.
3.2.4 JavaScript
JavaScript é uma linguagem para criação de scripts, estilo C, desenvolvida
através da parceria Netscape e Sun. Seus scripts são utilizados dentro de páginas HTML, JSP
ou documentos XSLT possibilitando algum tipo processamento no cliente sem a necessidade
de enviar algum dado ao servidor. Java e JavaScript são similares em seus comandos
básicos, mas esta é a única similaridade (Goodman, 1998). A Tabela 4 ilustra algumas
diferenças entre Java e JavaScript (Moncur, 1998).

TABELA 4. Diferenças entre Java e JavaScript.
Java

JavaScript

Linguagem de Programação Completa

Linguagem de scripts

com um menor

conjunto de comandos do que Java
Orientada a Objetos

Baseada em objetos

Pode ser utilizada tanto na web na forma de Deve estar incorporada em páginas web
miniaplicativos

Java

(applets)

como

aplicações standalone.
Compilado no servidor

Interpretado no cliente

Variáveis declaradas

Variáveis não declaradas

As situações em que JavaScript tem o uso mais efetivo são (Goodman, 1998):

-

Tratar alguma ação do usuário diretamente no cliente.

-

Controlar a navegação quando se utiliza múltiplos frames, plug-ins ou applets
Java baseados na escolha do usuário em um documento HTML.
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-

Quando há a necessidade de pré-processar alguma informação antes de submetêla ao servidor.

-

Tratar a entrada de dados do usuário em formulários HTML realizando algum
pré-processamento e informando quando existe algum erro nesta entrada.

No projeto desta linguagem, alguns aspectos de segurança foram pensados para
não comprometer a máquina do cliente que recebe o documento web. Assim, o programador
em JavaScript somente pode manipular diretamente o documento ou o browser, não sendo
permitido ler, escrever ou executar algum tipo de arquivo no cliente, ler o conteúdo de um
diretório ou enviar arquivos para o servidor (Goodman, 1998).
No desenvolvimento do protótipo, JavaScript foi muito utilizada principalmente
para manipular qualquer tipo de entrada de dados, no tratamento dos dados a serem enviados
ao servidor, em algumas características da navegação, no controle e manipulação de frames e
no gerenciamento das janelas abertas com o browser.
Vale observar que há determinada incompatibilidade entre os browsers Internet
Explorer e Netscape para alguns comandos em JavaScript. Como ambiente de teste, para este
trabalho, foi utilizado o browser Internet Explorer (Goodman, 1998). Apesar dos comandos
utilizados serem aparentemente aceitos em ambos os browsers, não foi realizado um teste
completo com o Netscape para verificar esta compatibilidade.

3.2.5 Applets Java e JMF
Segundo (Jaworski, 1998), applets são programas integrados em páginas web.
Quando uma página web contendo um applet é exibida, ou por um browser ou pelo
appletviewer, o applet é carregado e executado.
Do ponto de vista do programador, pode-se dizer que um applet é simplesmente
uma classe Java que estende a classe Applet

ou JApplet. A classe Applet trabalha,

normalmente, com o pacote AWT (Abstract Window Toolkit) na produção de interfaces,
que operam tendo por base as funcionalidades do gerenciador de janelas e bibliotecas nativas
do sistema onde a aplicação é executada. JApplet

possibilita o uso do pacote swing,

permitindo a criação de elementos de interface mais elaborados e definindo componentes
gráficos que utilizam exclusivamente Java (lightweight components), com funcionalidades e
aparência independentes do sistema onde a aplicação é executada (Ricarte, 1998) (Deitel,
2000).
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Um aspecto importante quando se trabalha com applets é que, como eles são
projetados para serem carregados a partir de um site remoto e depois executados localmente,
a segurança torna-se importante. Assim, os applets (ao contrário dos aplicativos) são restritos
quanto ao que podem fazer, como por exemplo (Cornell, 1998):

-

Não podem executar um programa na máquina do cliente;

-

Não podem se comunicar com qualquer servidor a não ser com o servidor
origem do applet;

-

Não podem ler ou gravar no sistema de arquivos do computador local;

-

Não podem obter qualquer informação sobre o computador local, exceção feita
para a versão de Java em uso, nome e a versão do sistema operacional.

Apesar deste esquema rígido de segurança, é possível, com um certo custo,
alterar as permissões de segurança adicionando novas políticas, por usuário, em um arquivo
de política, denominado .java.policy situado no diretório home desse usuário (Horstmann,
2001); (Ricarte, 1998).
A utilização de applets em páginas HTML permite a criação de interfaces mais
elaboradas e com mais recursos do que HTML, possibilita o uso de APIs, como por
exemplo, JMF (Java Media Framework), para trabalhar com diversos tipos de mídias
diferentes, é independente de plataforma, não necessita instalação e atualização além de ser
removido depois do término do seu processamento.
Uma consideração importante é que dependendo do tamanho do arquivo do
applet, a sua carga e conseqüente início de execução pode ser demorada.
A API JMF, como citado anteriormente, pode ser utilizada em applets para
possibilitar o desenvolvimento de programas que apresentam vídeos ou áudios. Com a última
versão do JMF (JMF 2.0 API) pode-se estender esta capacidade para suportar a captura e
armazenamento de dados, controlar o tipo de processamento que está sendo realizado
durante a apresentação da mídia e trabalhar com transmissão e recepção de vídeo em tempo
real utilizando o RTP (Real-Time Transport Protocol) e RTCP (RTP Control Protocol). O
interessante desta API é que possui muitos controles prontos, incluindo um player que
possibilita o download de um arquivo de mídia, a sua apresentação e controle (Sun, 1999);
(Deitel, 2002).
A construção de applets que necessitam uma comunicação entre o cliente e o
servidor pode ser abordada de três formas diferentes quando se utiliza servlet. São elas
(Hunter, 2002):
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-

Uma conexão HTTP entre o applet e o servlet, onde o applet age como um
navegador solicitando uma página e analisando a resposta para o seu uso. Neste
esquema, a informação pode ser enviada na forma de uma string de consulta ou
de um objeto serializado. Algumas vantagens são a facilidade de escrever o
código, permissão para o applet se comunicar com um programa em qualquer
linguagem e possibilidade de funcionar sob um firewall; em compensação, é
lenta e somente o applet pode iniciar a comunicação.

-

Uma conexão de soquete bruto com um servidor não-HTTP executando no
servidor, onde ele atende em uma certa porta e se comunica com o applet usando
um protocolo personalizado (Harold, 1997). Tem como vantagens uma
comunicação bidirecional, possibilidade de fazer um programa servidor mais
eficiente, mas falha para applets executados sob proteção e pode requerer o
desenvolvimento de um complexo protocolo personalizado.

-

Um esquema de comunicação, similar ao RPC (Remote Procedure Call), é a API
RMI (Remote Method Invocation) de Java, que permite aos applets chamar
métodos de objetos Java executando na máquina do servidor e, em algumas
situações, a possibilidade de chamar métodos do applet pelo servidor como se
fosse a chamada de um método para um objeto na sua máquina local (Downing,
1998) (Farley, 1998). As vantagens deste esquema são a utilização de um
paradigma de comunicação de alto nível, elegante e baseado em objetos, já que
não há nenhuma solicitação ou resposta, apenas chamadas de métodos, pode
funcionar através de proteções mas é complicada e pode ser utilizada somente
por clientes Java.

Na implementação deste trabalho, especificamente no módulo relacionado ao
exercício colaborativo, foram desenvolvidos três applets independentes. Nos três, foi
utilizado swing para construir a interface. Em um dos applets, onde não ocorre a
comunicação direta com o servidor, foi utilizado JMF para a exibição de arquivos de áudio e
vídeo, e, nos outros dois, onde ocorre uma comunicação com o servlet, optou-se por utilizar
a comunicação através do protocolo HTTP, pela simplicidade de construção e a conseqüente
relação entre custo e tempo de desenvolvimento ser menor.
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3.3 Arquitetura em camadas
Ao se projetar uma aplicação em geral, é importante considerar como será a
arquitetura desta aplicação. Em aplicações para a web é normalmente utilizada uma
arquitetura de alto nível subdividida em três áreas lógicas. Nela, o objetivo é separar a
aplicação em três camadas (Harms, 2001):

-

Apresentação: onde são incluídos os elementos de visualização do cliente, como
HTML, XML ou applets Java.

-

Controle: esta camada determina o fluxo da apresentação, servindo como uma
camada intermediária entre a apresentação e a lógica da aplicação.

-

Lógica da apresentação: é encarregada de realizar o processamento, ou seja,
armazenar, manipular e gerar dados. Estes componentes podem, normalmente,
ser reposicionados fora das aplicações web já que o seu comportamento não é
centrado na web.

Vale observar que cada camada não precisa, necessariamente, ser implementada
por componentes separados, podendo, cada uma, ser combinada em componentes únicos
para reduzir a complexidade da aplicação. O problema em adotar esta combinação em um
único componente é que se perdem características importantes, como a modularidade e o alto
nível de abstração. Estas características tendem a facilitar, de forma considerável, a
manutenção das aplicações.
A Figura 4 ilustra um modelo de arquitetura em camadas para aplicações web
dinâmicas que contém um banco dados.
Para a aplicação web deste trabalho foi utilizada uma arquitetura similar à da
Figura 4 (Harms, 2001).
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FIGURA 4. Modelo de arquitetura em camadas com banco de dados.
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4. ESPECIFICAÇÃO E MODELAGEM DO PROTÓTIPO
CTELCS

4.1 Considerações iniciais
O protótipo de ambiente de aprendizagem com suporte ao trabalho corporativo,
denominado CTELCS (Collaborative Training Environment of the Laboratory of
Communications and Signals), nasceu da necessidade de se desenvolver um protótipo de
treinamento corporativo a distância para o projeto de pesquisa WDMA (Wireless Distributed
Multimedia Applications) (Amazonas, 1999).
Segundo os requisitos do projeto, foi especificado um ambiente para treinamento a
distância, com acesso através da Internet, contendo uma infra-estrutura capaz de armazenar
dados para vários cursos simultâneos, e dividido em quatro módulos distintos: informações
sobre cursos, conteúdos, um groupware síncrono, na forma de um exercício colaborativo, e
um groupware assíncrono, estilo de um FAQ. O objetivo destes dois groupwares é
possibilitar uma maior interação e colaboração entre os participantes dentro do ambiente.
Foram consideradas duas classes de usuários: o professor

e o aluno

com

características diferenciadas no uso dos groupwares. Além destes detalhes, também foram
considerados os tipos de mídia que cada usuário poderia receber e visualizar no groupware
síncrono.
O diagrama de caso de uso, em alto nível, mostrado na Figura 5, ilustra as possíveis
interações entre os participantes e o protótipo. Este diagrama foi obtido da modelagem em
UML (Unified Modelling Language) (Fowler, 2000); (Furlan, 1998).
A seguir, será descrita a especificação de requisitos de cada módulo e a respectiva
modelagem. Vale notar que como os requisitos e a conseqüente modelagem foram obtidos e
montados ao longo do processo de desenvolvimento, e como havia uma necessidade de se
visualizar os resultados obtidos rapidamente, optou-se pelo paradigma de prototipagem para
a construção deste ambiente (Pressman, 2002). Este paradigma é cíclico e envolve a
definição dos requisitos, construção do software e teste. Apesar dos problemas identificados
na adoção deste paradigma, onde se prega que o protótipo não é um produto final, tentou-se
realizar um projeto arquitetônico robusto, simples e modular, obtendo-se um conjunto de
classes Java com bom grau de encapsulamento e abstração.
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CTELCS
Solicitar informações
de um curso
Obter o conteúdo de
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FAQ Modificado
Aluno/Professor
Obter groupware de
exercício colaborativo

FIGURA 5. Diagrama de caso de uso CTELCS.

4.2 Especificação detalhada do CTELCS
A proposta para o protótipo CTELCS é construir uma infra-estrutura para
possibilitar a inserção e o armazenamento de múltiplos cursos simultâneos com acesso às
informações sobre estes cursos, aos seus conteúdos e às suas ferramentas colaborativas. O
acesso a um participante dentro do ambiente dar-se-á através do curso em que está
matriculado, seu nome, classe de usuário e tipos de mídia configuradas. É importante
observar que a administração e autenticação do usuário não é uma funcionalidade exigida
para o protótipo, pois a arquitetura WDMA estaria encarregada desta funcionalidade.
As classes de usuários com acesso ao protótipo são professor e aluno. Esta
divisão ocorre devido ao tratamento diferenciado especificado nas ferramentas de
groupware.
Ao ingressar no protótipo, deve ser permitido ao participante acessar
diretamente qualquer um dos quatro módulos identificados. São eles:

-

Informações sobre um curso;

-

Conteúdo de um curso;

-

Um groupware de perguntas e respostas assíncrono associado aos itens do
conteúdo pelo assunto relativo à pergunta;

-

Um groupware voltado para a solução síncrona de exercícios.
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Algumas informações, consideradas importantes, que devem fazer parte do
módulo de informações sobre um curso são:

-

Nome do curso e do professor responsável;

-

Data de início e término;

-

A quem se destina o curso e pré-requisitos;

-

Conteúdo do curso e observações;

O conteúdo dos cursos deve possibilitar uma divisão em módulos. Cada módulo
pode, ou não, ser particionado em submódulos menores. Este formato de divisão em
módulos e submódulos é interessante, visto que uma quantidade menor de informação em
cada item tende a melhorar a assimilação do conteúdo por parte dos alunos e também
diminuir a necessidade do uso da barra de rolagem (Frith, 1991); (Nielsen, 2000).
É importante observar que a navegação deve ser elaborada seguindo algum
esquema que permita ao participante obter um módulo ou submódulo específico diretamente,
ou realizar uma navegação entre eles de forma cíclica.
Os dois groupwares desenvolvidos possuem diferentes opções para cada classe
de usuário e têm algum tipo de ligação com o conteúdo modelado.
O FAQ modificado é um groupware assíncrono que possibilita colocar e/ou ler
perguntas/respostas sobre um determinado assunto. Este assunto pode ser vinculado aos
módulos e/ou submódulos, permitindo aos participantes obter informações sobre as questões
e respostas vinculadas de forma mais eficiente.
Vale observar que foram identificados muitos requisitos durante a fase de
modelagem desta ferramenta. Na Tabela 5 são apresentados estes requisitos, bem como a
separação por classe de usuário. Apesar do escopo obtido, foram escolhidas as
especificações mostradas na Figura 6 por razões práticas de custo e tempo de
desenvolvimento.
A execução deste groupware deve ser solicitada pelo participante através de
uma lista subdividida em módulos e submódulos, idêntica à divisão do conteúdo, ou
diretamente no módulo ou submódulo de conteúdo em estudo.
O exercício colaborativo é um groupware síncrono ligado a um módulo ou
submódulo que possibilita desenvolver a solução do exercício proposto ou lê-la. Deve ser
permitido criar um exercício para cada módulo/submódulo. Inicialmente, foi especificado
que este groupware deveria ser utilizado por pequenos grupos de até três alunos,
participantes de um curso. A comunicação entre os três seria realizada por um chat. Cada
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grupo teria um aluno coordenador que controlaria a interface do exercício. O aluno
coordenador seria o primeiro do grupo a acessar o groupware e somente ele poderia delegar
a coordenação a outro aluno. O professor ficaria encarregado de visualizar a solução
elaborada pelo grupo, sem participar do processo on-line da solução.

TABELA 5. Lista de requisitos do groupware FAQ modificado por classe de usuário.
Requisito

Aluno

Professor

Adicionar perguntas e/ou respostas associando, ou não, a um

X

X

X

X

Adicionar um novo assunto não existente na lista atual.

X

X

Obter as novas perguntas, ainda não respondidas, independente

X

X

assunto.
Obter as perguntas/respostas disponíveis para um ou vários
assuntos previamente selecionados em uma lista.

do assunto.
Remover perguntas.

X

Relacionar novos assuntos aos módulos e/ou submódulos

X

Obter um texto para ajuda no uso da ferramenta

X

Combinar perguntas escritas de forma diferente mas de mesmo

X
X

significado
Acessar a base de questões e respostas de cursos anteriores.

X

X

Corrigir assuntos associados de forma errada a uma pergunta.

X

X

X(*1)

X

Obter perguntas e/ou respostas pelo nome do participante.

X

X

Obter perguntas e/ou respostas por data de submissão.

X

X

Obter estatística de perguntas e/ou respostas pelo nome do

X

X

Alterar/Excluir o nome de um assunto já existente.

participante.
Obter estatística de perguntas e/ou respostas de todos os

X

participantes.
Alterar uma resposta já inserida.

X(*2)

X

Excluir a resposta do participante.

X(*3)

X

X

X

Enviar email ao participante quando a pergunta for respondida.

(*1): O aluno que pode alterar/excluir a associação de um assunto a uma pergunta é somente
aquele que fez a associação.
(*2): O aluno que pode alterar uma resposta já inserida é somente aquele que a inseriu
(*3): Um aluno só pode excluir uma resposta dada por ele mesmo.
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Algumas alterações ocorreram nesta especificação durante o desenvolvimento
do protótipo, também devidas a fatores práticos de custo e tempo de desenvolvimento.
Assim, foi abandonada a idéia do grupo de três alunos e do controlador da interface para o
exercício.
Segundo a especificação de requisitos modificada, este groupware deve
possibilitar a comunicação on-line entre todos os alunos, onde com cada um pode contribuir
para a solução individual do colega através da troca de informações por um chat. Deve
existir uma parte onde seja possível a exibição dos diversos tipos de mídia: vídeo, áudio ou
texto, dependendo da pré-configuração especificada para cada aluno, onde o professor possa
disponibilizar explicações e detalhes sobre o exercício nestes três tipos de mídia. Além disso,
deve existir um espaço para colocar o enunciado do exercício e um espaço para que o aluno,
com uma interface individual, possa implementar a sua solução para o problema.
Para o professor, deve ser permitido obter as respostas de um determinado
exercício para cada aluno participante do curso e visualizar o texto do exercício.
FAQ Modificado
Adicionar
perguntas
Adicionar
respostas
Remover
Perguntas
Adicionar
novo assunto

Professor

Aluno
Obter perguntas por
assunto, respondidas
ou não

Obter perguntas
não respondidas
Relacionar assuntos aos
módulos e submódulos

FIGURA 6. Diagrama de caso de uso dos requisitos selecionados para desenvolvimento
do FAQ modificado.
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A especificação dos requisitos para este groupware, também diferenciada por
classe de usuário, é apresentada na Tabela 6.

TABELA 6. Lista de requisitos do groupware exercício colaborativo por classe de usuário.
Requisito

Aluno

Receber e enviar mensagens para todos os participantes do

X

Professor

exercício, permitindo a colaboração on-line entre eles.
Visualizar o texto do enunciado do exercício.

X

Visualizar a mídia disponibilizada com explicações, detalhes

X

X

e/ou dicas sobre o exercício.
Resolver o exercício obtendo uma solução individualizada.
Visualizar a resposta de cada aluno dentro do curso.

X
X

4.3 Modelagem do CTELCS
Baseado na especificação dos requisitos para o CTELCS, descrito na seção
anterior, foi possível identificar as entidades, os relacionamentos entre estas entidades, e os
seus atributos, realizando o projeto conceitual dos dados com o diagrama ERD (Melo, 1997).
O resultado obtido desta modelagem é ilustrado na Figura 7.
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FIGURA 7. Modelo ERD do CTELCS.

A partir da modelagem com este ERD, foram obtidas treze tabelas que
proporcionam a infra-estrutura para comportar cursos simultâneos. Estas tabelas
correspondem a nove entidades, ilustradas na Tabela 7, e a quatro relacionamentos,
conforme Tabela 8.
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TABELA 7. Tabelas obtidas das entidades do diagrama ERD.
Tabela
cursos

Informações Armazenadas
Dados gerais sobre cursos, como por exemplo, título do curso (chave
primária), data de início, data de término, publico alvo, pré-requisitos,
professor, conteúdo programático, observações, quantidade de módulos
e submódulos.

alunos

Somente nome dos alunos e sua identificação (chave primária). Vale
lembrar que o objetivo do protótipo não é administrar participantes,
este era o objetivo da arquitetura WDMA.

assuntos

Assuntos inseridos pelos participantes dos cursos. Alguns atributos
são: autor, data da inserção e nome do assunto (chave primária).

perguntas

Perguntas inseridas pelos participantes. Alguns atributos armazenados
são: identificação da pergunta (chave primária), autor, data de
submissão, texto da pergunta.

respostas

Dados das respostas para as perguntas inseridas. Alguns atributos são:
identificação da resposta (chave primária), autor, data de submissão,
texto da resposta.

módulos

Módulos dos cursos. Alguns atributos são: identificação do módulo
(chave primária), quantidade de submódulos, nome do arquivo
associado ao módulo, título do módulo.

submódulos

Submódulos de um módulo. Alguns atributos são: identificação do
submódulo (chave primária), título do submódulo e nome do arquivo
associado ao submódulo.

exercícios

Dados sobre o exercício colaborativo a ser resolvido. Alguns atributos
são: identificação do exercício (chave primária), texto do exercício,
nome do arquivo de vídeo, nome do arquivo de áudio, texto
correspondente ao vídeo e ao áudio, data de criação.

solução

Armazena a solução para cada exercício. Tem como atributos os
valores

identificação

da

solução

criação/alteração e o respectivo texto.

(chave

primária),

data

de
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TABELA 8. Tabelas obtidas com os relacionamentos do diagrama ERD.
Tabela

Informações Armazenadas

assuntosPerguntas

Nome dos assuntos e a identificação das perguntas

assuntosMódulos

Nome dos assuntos e a identificação dos módulos

assuntosSubmódulos Nome dos assuntos e a identificação dos submódulos
cursosAlunos

Título dos cursos e a identificação dos alunos

A arquitetura do protótipo é baseada na arquitetura em três camadas lógicas.
Este modelo se enquadra neste tipo de software, não somente por ser uma aplicação web,
mas também pela escolha das tecnologias empregadas no seu desenvolvimento. A Figura 8
ilustra esta arquitetura para o CTELCS, detalhando as tecnologias utilizadas em cada camada
lógica.
Cliente

Apresentação

Servidor

solicitação
HTTP
resposta

Interage

Páginas
JSP
+
JavaScript

Controle
servlet
atualiza
dados

Lógica da Aplicação
Classes
Java

JavaBeans

JDBC
MYSQL

applets Java

usuário
Processador
XML

XSL

RDBMS

Browser

FIGURA 8. Arquitetura do CTELCS.

O uso desta arquitetura tende a facilitar, de maneira considerável, alguma
possível alteração de funcionalidade nas partes integrantes do CTELCS, já que houve uma
real separação física entre as três camadas.
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O desenvolvimento do CTELCS seguiu um esquema similar ao projeto JSP
encontrado em (Fields, 2000). Um exemplo ilustrativo do esquema adotado é mostrado no
diagrama de classes da Figura 9.
<< interface >>
Command
+execute( ... ): String
+execute( ... ): PrintWriter

CtelcsAdminServlet
- commands: HashMap
-lookUpCommand():Command
-initCommands(): void
+init(): void
+service():void

usa

ContentCourseCommand
- next: String

usa
ItensCourseRepositoy
- connection: ConnectionBean
- courseTitle: String
-ItensCourseRepository(HttpSession)
-makeBean( ... ): ItemBean
-makeResult( ... ):Vector
-makeModules( ... ):Vector
+getItensCourse( ... ) :Vector

FIGURA 9. Exemplo de parte do diagrama de classes em UML para o CTELCS.
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5. RESULTADOS PRÁTICOS OBTIDOS

5.1 Considerações iniciais
Neste capítulo são apresentados os resultados significativos obtidos com a
implementação do protótipo, as interfaces para cada módulo, as facilidades de navegação, a
taxionomia dos groupwares e uma discussão sobre as funcionalidades desenvolvidas dentro
do CTELCS.
As tecnologias selecionadas, como descrito anteriormente, são independentes de
plataforma, indicando que podem ser utilizadas em qualquer sistema. A plataforma escolhida
para desenvolvimento foi o Windows 2000. Na Tabela 9 são descritas as plataformas
tecnológicas e ferramentas utilizadas para o desenvolvimento deste protótipo.

TABELA 9. Plataformas e ferramentas utilizadas no desenvolvimento do CTELCS.
Plataformas/

Descrição

Ferramentas
J2SE

Compilador Java versão 1.4.0_01 e as APIs padrão para a plataforma
Java 2 (Sun, 2002).

J2EE

APIs necessárias para aplicações web que utilizam servlets e JSP. A
versão 1.3.1 foi a utilizada (Sun, 2002).

JMF

APIs necessárias ao desenvolvimento de aplicações Java que tratam
da captura, transmissão, recepção e exibição de vários tipos de mídia.
A versão em uso é a 2.0 (Sun, 2002).

Tomcat Server da Container servlet disponível gratuitamente e de código aberto, escrito
Apache

totalmente em Java. A versão utilizada foi a 4.0 (Tomcat, 2003).

Apache Xerces

APIs de Java para validação e processamento de documentos XML.
A versão utilizada é a 2.2.1 (Xerces, 2002).

MySQL

Servidor de banco de dados relacional versão 2.0.5. (MySQL, 2000)

MM.MySQL

Driver JDBC oficial para MySQL (Matthews, 2001).

DBTools

Ferramenta que auxilia na administração e gerenciamento do banco
de dados MySQL. Versão 1.015 (Dbtools, 2003).

1stPage 2000

Editor HTML e de Scripts versão 2.0 utilizado no desenvolvimento
das classes Java, páginas JSP e applets ( ERVSOFT, 2001).
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Antes de iniciar o desenvolvimento do CTELCS, foi criado um esquema de
separação em diretórios como uma tentativa de melhor organizar as partes desenvolvidas,
facilitando a busca de cada item do software. Este esquema é mostrado na Figura 10.

FIGURA 10. Diretórios criados para o CTELCS.

A Tabela 10 apresenta o conteúdo detalhado destes diretórios.

TABELA 10. Organização dos arquivos dentro do diretório webapps/ctelcs.
Diretórios dentro do

Descrição

webapps/ctelcs
applet

Armazena as classes de todos os applets implementados.

flash

Possui o arquivo em flash utilizado como exemplo do
conteúdo de curso modelado.

images

Guarda as imagens em uso para o ambiente.

javascript

Contém os arquivos utilitários em JavaScript (os “.js”).

jsp

Armazena todas as páginas JSP do CTELCS.

logs

Contém os logs de acesso ao ambiente.

WEB-INF

Armazena o arquivo de configuração para o CTELCS
“web.xml”.

WEB-INF /classes

Possui o servlet controlador e todas as classes Java auxiliares.

WEB-INF /classes/beans/bd

Armazena todos os JavaBeans.
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5.2.Implementação, resultados e interfaces dos módulos
O CTELCS foi desenvolvido baseado na especificação de requisitos descrita no
Capítulo 4. Nesta especificação definiu-se que, para um participante obter o acesso a um
dado curso, supõe-se que sua autenticação foi inicialmente estabelecida, sua classe de
usuário determinada, e a configuração de quais tipos de mídia este usuário tem direito foi
realizada. Assim, para ingressar na primeira interface do ambiente deve-se solicitar a
seguinte URL:

http://<servidor>:8080/ctelcs/index.html?username=<nome_do_usuário>&type=<classe_do_
usuário>&course=<título_do_curso>&media=<tipos_de_mídia_configuradas>

onde:

-

<servidor>: corresponde ao endereço onde se encontra o servidor HTTP e
servidor de servlets do CTELCS;

-

<nome_do_usuário>: deve ser utilizado o nome do usuário que está solicitando o
uso do protótipo;

-

<classe_do_usuário>: classe do usuário, teacher ou student, que solicita o
ingresso ao CTELCS;

-

<título_do_curso>: título do curso a ser estudado pelo usuário;

-

<tipos_de_mídia_configuradas>: refere-se aos valores combinados das três
letras: a, v, t, correspondentes às mídias de áudio, vídeo e texto configuradas
para este usuário.

Uma observação importante é que, apesar da URL de solicitação possuir o
nome do arquivo “index.html”, dando a impressão ao usuário que é uma solicitação de
página HTML comum, o que ocorre na realidade é um mapeamento da classe controladora,
denominada CtelcsAdminServlet, para o nome “index.html”. Este mapeamento ocorre pela
configuração do arquivo “web.xml” dentro do diretório “WEB-INF”. Para maiores detalhes
ver trecho do arquivo na Figura 11, onde as informações escritas em negrito ilustram este
mapeamento.
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<!DOCTYPE web-app PUBLIC "-//Sun Microsystems, Inc.//DTD Web
Application 2.3//EN" "http://java.sun.com/dtd/web-app_2_3.dtd">
<web-app>
....
<!-- Servlet Definitions -->
<servlet>
<servlet-name>ctelcs</servlet-name>
<display-name>ctelcs</display-name>
<description>A servlet that administrate the CSCL Environment.
</description>
<servlet-class>CtelcsAdminServlet</servlet-class>
</servlet>
<!-- Servlet Mapping -->
<servlet-mapping>
<servlet-name>ctelcs</servlet-name>
<url-pattern>/index.html</url-pattern>
</servlet-mapping>
...
</web-app>

FIGURA 11.Trecho do arquivo de configuração web.xml do CTELCS.

Ao receber a solicitação da URL descrita, para qualquer das classes de usuário e
tipos de mídia configuradas, a classe CtelcsAdminServlet despacha ao cliente a página JSP
“index.jsp”, mostrada na Figura 12. Nela observa-se que a primeira linha da interface possui
as informações:

-

VoIP: título do curso;

-

Ivan: nome do usuário;

-

student: classe do usuário.

FIGURA 12. Interface de entrada no CTELCS.
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Estas informações são construídas dinamicamente pela página JSP, obtidas do
objeto session do tipo HttpSession, que é criado para o usuário toda vez que ele acessa pela
primeira vez esta página, estabelecendo uma sessão. Além dos dados, título do curso, nome
do usuário e classe do usuário, são também colocados no objeto session os tipos de mídia
configuradas e a conexão ao banco de dados, que continua válida enquanto o usuário
continuar ativo nesta sessão (Figura 13).
HttpSession session = req.getSession(); // Objeto de sessão
ConnectionBean connection; // Objeto de conexão ao banco de dados
// Se a sessão ainda não existe
if (session.getAttribute("username") == null)
{
try
{
// Obtém conexão ao banco de dados aqui
connection = new ConnectionBean();
// Monta informações de sesssão do usuário
session.setAttribute("connectionBD", connection );
session.setAttribute("username",req.getParameter("username"));
session.setAttribute("type", req.getParameter("type"));
session.setAttribute("course", req.getParameter("course"));
session.setAttribute("media", req.getParameter("media"));
}
catch( ConnectionBeanException e )
{
System.out.println("NullCommand: Erro na conexão ao BD");
}
}

FIGURA 13. Trecho de código que obtém a sessão para um usuário.

A primeira linha para a página JSP da Figura 12 é adotada como um padrão em
todas as páginas JSP dentro do CTELCS, adicionando alguma característica extra quando da
mudança de interface. Este recurso é utilizado com o objetivo de facilitar a localização do
usuário dentro do contexto onde ele se encontra naquele momento. Seguindo nesta mesma
página, há um menu de opções, atualmente funcionando somente a opção Home, e imagens e
links que fornecem o acesso aos quatro módulos do CTELCS.
O controle adotado para acessar cada nova página JSP é realizado através da
passagem de comandos, cmd, diretamente nas solicitações HTTP com o método GET. Por
exemplo, ao selecionar o link information, Figura 12, é enviada a solicitação ao servlet
CtelcsAdminServlet conforme o modelo a seguir:

http://<servidor>:8080/ctelcs/index.html?cmd=courseInformation
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Cada

comando,

cmd,

é

tratado

de

forma

diferente

pelo

servlet

CtelcsAdminServlet. Na sua inicialização, o servlet chama o seu método init() que monta a
estrutura HashMap, contendo todos os comandos e o objeto XCommand correspondente a
cada um. Quando os comandos são recebidos pelo servlet, eles são identificados com o
método LookupCommand(), e executados com o método execute(), da classe XCommand
correspondente ao comando solicitado. Enfim, sua resposta é despachada para o cliente,
conforme o trecho de código da Figura 14. É importante observar que, quando ocorre a
solicitação da primeira página “index.jsp”, não é passado nenhum comando (cmd = null).
Em todas as outras solicitações de página, esta passagem existe.
// Classe que recebe as solicitações HTTP do cliente
public class CtelcsAdminServlet extends HttpServlet
{
private HashMap commands;
public void init (ServletConfig config) throws ServletException{
super.init(config);
initCommands();
}
public void service(HttpServletRequest req, HttpServletResponse res)
throws ServletException, IOException {
String next; // Nome da página JSP a ser exibida
...
Command cmd = LookupCommand( req.getParameter("cmd") );
...
next = cmd.execute(req);
RequestDispatcher rd;
rd = getServletContext().getRequestDispatcher(next);
rd.forward(req, res);
...}
private Command LookupCommand(String cmd)
throws CommandException {
if (cmd == null)
{
cmd = "information";
}
if (commands.containsKey(cmd)){
return (Command) commands.get (cmd);
}else {
throw new CommandException ("Invalid Command Identifier");
}
}
private void initCommands() {
commands = new HashMap();
commands.put("information", new NullCommand("/jsp/index.jsp"));
commands.put("itemCourse", new ItemCourseCommand());
commands.put("itemExercise", new ItemExerciseCommand());
commands.put("faq", new FaqCommand("/jsp/faqsCourse.jsp"));
commands.put("itemFaq", new ItemFaqCommand("/jsp/faqFrm.jsp"));
commands.put("itemTitleFaq", new NullCommand("/jsp/titleFaq.jsp"));
commands.put("optionsFaq", new NullCommand("/jsp/optionsFaq.jsp"));
commands.put("listFaq", new ListFaqCommand("/jsp/listFaq.jsp"));
commands.put("getListFaq", new GetListFaqCommand());
commands.put("addQuestionFaq", new AddQuestionFaqCommand());
commands.put("addAnswerFaq", new AddAnswerFaqCommand());
commands.put("delQuestionFaq", new DelQuestionFaqCommand());
...
}
}

FIGURA 14. Trecho de código que ilustra o tratamento de um comando enviado ao
servlet.
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Selecionando o link information ou a imagem correspondente à da Figura 12, é
exibida a página JSP, ilustrada na Figura 15, que contém informações sobre o curso
acessado. É importante citar que esta página é construída utilizando-se um bean
(CourseBean), vide Figura 16, onde todas as informações são obtidas do banco de dados e
utilizadas pela própria página para exibi-las, conforme o código em negrito da página JSP da
Figura 17.

FIGURA 15. Interface de Informações sobre um curso no CTELCS1.
CourseBean
- courseTitle: String
– beginDate: Date
– endDate: Date
...
– teacher: String
+ setCourseTitle(String): void
+ getCourseTitle(): String
+ setBeginDate(Date): void
+ getBeginDate(): Date
+ setEndDate(Date): void
+ getEndDate(): Date
...
+ setTeacher(String): void
+ getTeacher(): String

FIGURA 16. Trecho do CourseBean utilizado pela página de informação de um curso.

1

O conteúdo das telas é apresentado em inglês para permitir o entendimento do CTELCS em países
de língua diferente do Português, entretanto, neste protótipo não foi dada atenção nem ao vocabulário,
nem à ortografia e nem à sintaxe da língua inglesa.
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Observe na primeira linha da página JSP da Figura 15 a palavra information,
ilustrando onde o usuário se encontra, e no menu de opções a possibilidade que ele tem de
acessar qualquer módulo do CTELCS.
<%@ page import="beans.bd.*" %>
<jsp:useBean id="courseRegister" scope="request" class="beans.bd.CourseBean" />
<html>
...
<body leftmargin="1" topmargin="0" bgcolor="#E8F3FF" link="#FFFFFF"
vlink="#FFFFFF" alink="#FFFFFF">
<TABLE WIDTH="780" BORDER="0"><TR><TD>
...
<TH COLSPAN="2" ALIGN ="center" BORDERCOLOR="#000099" BGCOLOR="#FFFFCC"><font
face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" color="#000099"><b>Course
Information</b></font></TH>
</TR><TR><TD WIDTH="150" BORDERCOLOR="#000099"><font face="Verdana, Arial,
Helvetica, sans-serif" color="#000099" size="2"><b>Course
Name</b></font></TD><TD BORDERCOLOR="#000099"><b>
<jsp:getProperty name="courseRegister" property="courseTitle" /></b></TD>
</TR><TR><TD BORDERCOLOR="#000099"><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sansserif" color="#000099" size="2"><b>Teacher
Name </b></font></TD><TD BORDERCOLOR="#000099"><b>
<jsp:getProperty name="courseRegister" property="teacher" /></b></TD>
</TR><TR><TD BORDERCOLOR="#000099"><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sansserif" color="#000099" size="2"><b>Begin Date</b></font></TD>
<TD BORDERCOLOR="#000099"><b>
<jsp:getProperty name="courseRegister" property="beginDate" />
</b></TD></TR><TR><TD BORDERCOLOR="#000099"><font face="Verdana, Arial,
Helvetica, sans-serif" color="#000099" size="2"><b>End
Date</b></font></TD><TD BORDERCOLOR="#000099"><b>
<jsp:getProperty name="courseRegister" property="endDate" /></b></TD></TR><TR>
<TD BORDERCOLOR="#000099"><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"
color="#000099" size="2"><b>Addressee</b></font></TD><TD
BORDERCOLOR="#000099"><b>
<jsp:getProperty name="courseRegister" property="publicoAlvo" />
</b></TD></TR><TR>
<TD BORDERCOLOR="#000099"><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"
color="#000099" size="2"><b>Requirements</b></font></TD>
<TD BORDERCOLOR="#000099"><b>
<jsp:getProperty name="courseRegister" property="preRequisitos" />
...
</TABLE>
</body>
</html>

FIGURA 17. Trecho da página JSP que usa o bean da Figura 16.

O curso “Voz sobre IP”, ou simplesmente, VoIP (Voice over IP), foi o curso de
teste modelado para o CTELCS. Inicialmente, este curso foi subdividido em
módulos/submódulos, conforme a Tabela 11, e seus valores inseridos dentro das tabelas
correspondentes.
Ao selecionar o link content, ou a imagem correspondente da Figura 12, são
exibidos todos os módulos e submódulos pertencentes a um determinado curso, conforme a
página JSP da Figura 18. A montagem do texto e do link associado a cada
módulo/submódulo é realizada de forma dinâmica para esta página. Para a construção destas
informações é utilizado um conjunto de beans, Vector de ItemBean obtidos das tabelas de
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módulos e submódulos. A separação deste conjunto de beans em um único ItemBean é
efetuada utilizando-se um script JSP dentro da própria página. Isto ocorre, porque não há
como obter diretamente cada elemento do conjunto de beans, somente com o uso de tags
JSP. Observe o ItemBean na Figura 19 e o trecho de código da página JSP que desmembra o
conjunto de beans na Figura 20.

TABELA 11. Modelagem do curso VoIP em módulos e submódulos.
Módulo

Título 2

Submódulo

Nets and Medias: Concepts and Characteristcs

1
1

Characteristcs of Information

2

Band Passer-by

3

Way of Transfer
Commutation and Signalling

2
1

Commutation

2

Nets of Data

3

TCP IP Structure of the Package
IP and ATM Telephony

3
1

Introduction and VoIP

2

VoATM and VoFR

3

Functional Beginnings of VoIP
VoIP: Patterns, Applications and Tendencies

4
1

Patterns and Protocols of VoIP

2

Applications of VoIP

3

VoIP Tendencies and Future

É importante observar que o usuário pode acessar um módulo/submódulo
diretamente, realizando apenas a seleção do link correspondente.

2

Ver nota 1.
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FIGURA 18.Página exemplo de conteúdo de um curso.
ItemBean
–

moduleItem: int
subModuleItem: int
text: String
link: String;

+
+
+
+
+
+
+
+

setModuleItem(int): void
getModuleItem(): int
setSubModuleItem(int): void
getSubModuleItem(): int
setText(String): void
getText(): String
setLink(String): void
getLink(): String

FIGURA 19.Classe ItemBean que armazena as informações de texto e link, para um
módulo/submódulo.

Ao selecionar um link da lista de módulos/submódulos, correspondente à Figura
18, uma página JSP é montada dinamicamente com o conteúdo do item selecionado. A
Figura 21 ilustra três modelos de páginas de conteúdo para o curso VoIP. Nestas páginas,
pode-se observar que a primeira linha exibe o nome do módulo de conteúdo do curso onde o
usuário se encontra (Content Course – IP and ATM Telephony), que a terceira linha ilustra o
nome do submódulo, por exemplo VoATM and VoFR, e as opções para chamar os
groupwares, FAQ modificado e exercício colaborativo, correspondentes a este conteúdo.
Todas estas informações são construídas dinamicamente a partir das tabelas modeladas.
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<%@ page import="java.util.*, beans.bd.*" %>
<jsp:useBean id="itemCourse" scope="request" class="beans.bd.ItemBean" />
<html>
...
<%
Vector v = (Vector) request.getAttribute("itensCourse");
Iterator i = v.iterator();
while (i.hasNext()) {
itemCourse = (ItemBean) i.next();
if ((itemCourse.getSubModuleItem() == 0) && (itemCourse.getLink()
== null)) { // Se é um módulo sem link
%>
<tr>
<td width="35" bgcolor="#FFFFCC">
<div align="center"><B><%= itemCourse.getModuleItem() %></B></div>
</td>
<td colspan="2" bgcolor="#FFFFCC"><B><%= itemCourse.getText() %></B></td>
</tr>
<%
}
else if ((itemCourse.getSubModuleItem() == 0) && (itemCourse.getLink() !=
null)) // Se é um módulo com Link
{
%>
<tr>
<td width="35" bgcolor="#FFFFCC">
<div align="center"><B><%= itemCourse.getModuleItem() %></B></div>
</td>
<td colspan="2" bgcolor="#FFFFCC">
<a href=<%= itemCourse.getLink() %> target="_self"><B>
<%=
itemCourse.getText() %></B><a/>
</td>
</tr>
...
</html>

FIGURA 20.Trecho da página JSP que desmembra o vetor de Itembeans.

FIGURA 21.Modelos de páginas de conteúdo para um curso dentro do CTELCS.
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Outra característica interessante nas páginas de conteúdo é a forma de
navegação cíclica dentro dos próprios módulos e submódulos, utilizando-se os links Back e
Next do menu de opções. Estes dois links, além do link FAQ e Exercise, são construídos
dinamicamente com o uso de um bean denominado PaginaBean, mostrado na Figura 22.
O link FAQ, na terceira linha das páginas de conteúdo, contém as informações
dos assuntos associados a este módulo/submódulo de conteúdo, para que ao selecioná-lo, as
perguntas/respostas dos assuntos associados a ele sejam obtidas automaticamente.

PaginaBean
–
–
–
–
–
-

linkNextPage: String
linkBackPage: String
fileName: String
moduleTitle: String
subModuleTitle: String
linkSubjects: String
exercise: boolean
linkExercise: String

+ setLinkNextPage(String): void
+ getLinknextPage(): String
+ setLinkBackPage(String): void
+ getLinkBackPage(): String
+ setFileName(String): void
+ getFileName(): String
...
+ setLinkExercise(String): void
+ getLinkExercise(): String

FIGURA 22. Classe PaginaBean que armazena as informações necessárias para montar
os links Back, Next, FAQ e Exercise.

O acesso ao groupware FAQ modificado pode ser realizado de três formas
diferentes:
a) através da seleção na página de conteúdo, como descrito anteriormente;
b) selecionando o link FAQ/ imagem correspondente na página da Figura 12;
c) pela seleção da opção FAQ do menu disponível na segunda linha da maioria das
páginas dentro do CTELCS.

Se o usuário acessar o groupware FAQ modificado utilizando a forma “b” ou
“c”, será exibida uma lista dos módulos/ submódulos, similar à da página JSP da Figura 18,
onde o usuário pode escolher uma das opções, e obter dados de perguntas e respostas dos
assuntos associados ao item escolhido, conforme a Figura 23.
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FIGURA 23.Lista de opções que possibilita o acesso aos assuntos associados ao
módulo/submódulo dentro do groupware FAQ modificado.

Ao selecionar qualquer das três formas de acessar o groupware FAQ, será
exibida uma interface diferenciada, dependendo da classe do usuário. A Figura 24 ilustra a
interface para o student e a Figura 25 a interface para o teacher. Comparando as duas
figuras, observa-se um acréscimo de duas opções para a classe de usuário teacher. Estas
opções correspondem às funcionalidades “Remover perguntas” (Delete Question) e
“Relacionar novos assuntos aos módulos e/ou submódulos” (Relates new subjects), conforme
a especificação deste groupware já descrita.

FIGURA 24.Interface do groupware FAQ modificado para a classe student.
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FIGURA 25.Interface do groupware FAQ modificado para a classe teacher.

Este groupware tem uma subdivisão em quatro frames. A Figura 26 descreve as
informações exibidas em cada frame (A, B, C e D).
CTELCS - <nome do curso> - < nome do usuário> - <classe do usuário> - FAQ List
(C)

(A)
(B)

Menu
de

Lista de Perguntas e Respostas
dos assuntos selecionados

Opções
(D)

Página da opção selecionada no menu de opções

FIGURA 26.Informações exibidas em cada frame (A, B, C, D) do groupware FAQ
modificado.

As informações exibidas no frame (A), <nome do curso>, <nome do usuário> e
<classe do usuário>, são obtidas dinamicamente através das informações da sessão do
usuário.
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A página exibida no frame (B) é gerada dinamicamente pelo comando cmd
=getFaqList, e os assuntos são passados na solicitação HTTP com o método GET. O
diagrama de seqüência da Figura 27 ilustra as mensagens trocadas entre os objetos quando
ocorre este tipo de solicitação. Descrevendo detalhadamente as três mensagens (métodos)
tem-se:

-

service(req, res) : Este método é executado quando ocorre a solicitação HTTP.
Nele, verifica-se que o comando solicitado está relacionado à criação da lista de
perguntas e respostas (getFaqList), cria-se um objeto out do tipo PrintWriter
para que a resposta possa ser devolvida, com conteúdo do tipo "text/html;
charset=UTF-8", e executa-se o método execute() para este comando,
devolvendo-se a resposta (out) ao browser. Vale observar, que “text/html” é o
tipo do documento a ser enviado ao browser, no caso texto do tipo html, e UTF8 (UCS Transformation Format-8 bits, UCS – Universal Character Set) é um
conjunto de caracteres universal, bastante utilizado na web que utiliza 8 bits por
caractere.

-

execute(out, req, res): Com ele, os assuntos passados na solicitação req são
obtidos. O documento XML também é obtido, transformado no correspondente
HTML, com base no documento XSL desenvolvido, e serializado através do
XMLSerializer para o retorno do objeto out.

-

XMLCreate(subjects): Cria e retorna o documento XML, com base na
especificação do DTD desenvolvido, nos assuntos passados como parâmetro
(subjects), e nos dados de perguntas e respostas obtidos do banco de dados.
:CtelcsAdminSe
rvlet

:GetListFaq
Command

:GetListFaq
Repository

aluno/professor
service(req, res)
execute(out, req, res)
XMLCreate(subjects)

FIGURA 27.Diagrama de seqüência ilustrando os objetos e as mensagens envolvidas na
criação e exibição do documento XML.
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O documento DTD que valida a construção do documento XML foi montado
com base nas tabelas de perguntas, respostas e assuntos. Neste DTD, observa-se que um
documento XML pode ser composto por várias linhas (LINES). Uma linha deve possuir um
atributo (number) obrigatório, ser constituída de uma pergunta (QUESTION), e múltiplas
respostas (ANSWER). Cada pergunta dever ter seu texto (TEXT), uma data de submissão
(DATE), um autor (AUTHOR), e pelo menos um assunto (SUBJECT) relacionado. Cada
resposta deve possuir seu texto (TEXT), uma data de submissão (DATE), e um autor
(AUTHOR). O documento DTD que especifica este esquema é ilustrado na Figura 28.

<!-- DTD de perguntas e respostas para o FAQ -->
<!ELEMENT LINES (LINE*)>
<!ELEMENT LINE (QUESTION, ANSWER*)>
<!ELEMENT QUESTION (TEXT, DATE, AUTHOR, SUBJECT+)>
<!ELEMENT ANSWER (TEXT, DATE, AUTHOR)>
<!ELEMENT TEXT (#PCDATA)>
<!ELEMENT DATE (#PCDATA)>
<!ELEMENT AUTHOR (#PCDATA)>
<!ELEMENT SUBJECT (VALUE)>
<!ELEMENT VALUE (#PCDATA)>
<!ATTLIST LINE number ID #REQUIRED>
<!ATTLIST ANSWER number ID #REQUIRED>

FIGURA 28.Documento DTD para a criação de um documento XML constituído das
perguntas e respostas associadas a um determinado assunto.

Um modelo de documento XML, válido e gerado com base neste DTD, é
exibido no exemplo da Figura 29.
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<!DOCTYPE LINES SYSTEM "file:///c:/lines.dtd">
<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="file:///c:/lines.xslt"?>
<LINES>
<LINE number="3">
<QUESTION>
<TEXT>The Passive Star is a good way...?</TEXT>
<DATE>11/03/2002</DATE>
<AUTHOR>Jefferson</AUTHOR>
<SUBJECT number="1">
<VALUE>Passive Star</VALUE>
</SUBJECT>
</QUESTION>
<ANSWER number="1">
<TEXT>The Passive Star is a good way to ...</TEXT>
<DATE>11/03/2002</DATE>
<AUTHOR>Everson</AUTHOR>
</ANSWER>
</LINE>
</LINES>

FIGURA 29.Documento XML válido e gerado com base no DTD da Figura 28.
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A construção do documento XML é realizada com a API DOM, para criar a
árvore de objetos do documento. Este documento é transformado no correspondente arquivo
HTML, utilizando o documento XSLT mostrado na Figura 30.
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<xsl:stylesheet version="1.0" xmlns:xsl="http://www.w3.org/1999/XSL/Transform">
<xsl:template match="/">
<html>
<head>
<title>Teste XML/XSL</title></head>
<body leftmargin="1" topmargin="0" bgcolor="#E8F3FF"><form name="faq">
<xsl:choose>
<xsl:when test="LINES/LINE[.!='']">
<table border="1"><tr bgcolor="#000099">
<th><font color="white">Select</font></th>
<th><font color="white">Question/Answer</font></th>
<th><font color="white">Data Submission</font></th>
<th><font color="white">Authors</font></th>
<th><font color="white">Related Subjects</font></th></tr>
<xsl:for-each select="LINES/LINE">
<xsl:sort select="QUESTION/DATE" order="descending" />
<tr bgcolor="#FFFFD7"><td>
<xsl:element name="input">
<xsl:attribute name="type">radio</xsl:attribute>
<xsl:attribute name="name">rd</xsl:attribute>
<xsl:attribute name="value">
<xsl:value-of select="@number"/>
</xsl:attribute>
</xsl:element></td>
<td><b>Q: <xsl:value-of select="QUESTION/TEXT" /></b></td>
<td><xsl:value-of select="QUESTION/DATE" /></td>
<td><xsl:value-of select="QUESTION/AUTHOR" /></td>
<td><xsl:for-each select="QUESTION/SUBJECT">
<xsl:value-of select="VALUE" /><br></br>
</xsl:for-each></td></tr>
<xsl:for-each select="ANSWER">
<xsl:sort select="DATE" order="ascending" />
<tr bgcolor="white">
<td> </td>
<td>A: <xsl:value-of select="TEXT" /></td>
<td><xsl:value-of select="DATE" /></td>
<td><xsl:value-of select="AUTHOR" /></td>
<td> </td></tr>
</xsl:for-each>
</xsl:for-each></table>
<h3><font color="#000099">Quantity =
<xsl:value-of select="count( /LINES/LINE )" />Questions</font></h3>
</xsl:when>
<xsl:otherwise>
<h3><font color="#000099">There are no questions for this/
these subject(s)</font></h3>
</xsl:otherwise>
</xsl:choose>
<xsl:element name="input">
<xsl:attribute name="type">hidden</xsl:attribute>
<xsl:attribute name="name">qtdeQuestions</xsl:attribute>
<xsl:attribute name="value">
<xsl:value-of select="count( /LINES/LINE )" />
</xsl:attribute>
</xsl:element></form>
</body></html>
</xsl:template>
</xsl:stylesheet>

FIGURA 30.Documento XSLT que formata a apresentação da lista de perguntas e
respostas.
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O menu de opções para o groupware FAQ modificado, frame (C) da Figura 26,
é uma página JSP, que possui em seu interior código em JavaScript para tratar algumas
opções do menu. Estas opções são: Delete Question, New Questions e Add Answer, estando
disponíveis somente as duas últimas para a classe student, e todas as três para a classe
teacher. Nas outras opções do menu, que não têm código JavaScript associado, é enviado um
comando ao servlet com a resposta a ser exibida no frame (D).
Ao selecionar a opção New Questions, o código em JavaScript envia ao servlet
o comando cmd=newQuestions, solicitando a apresentação da lista de perguntas ainda não
respondidas no frame (B). A obtenção desta lista foi facilitada adicionando-se um campo na
tabela de perguntas, que informa se a mesma já foi respondida. A Figura 31 ilustra o
resultado de uma solicitação para esta opção no frame (B).
O código em JavaScript, para a seleção das opções Add Answer e Delete
Question, verifica se o usuário selecionou Add Answer e, em caso afirmativo, envia o
comando correspondente. Se o usuário selecionou Delete Question, é solicitada uma
confirmação antes do envio ao servlet, como mostra a Figura 31.

FIGURA 31.Interface que ilustra o pedido de confirmação para a opção Delete
Question, e o resultado da seleção da opção FAQ List.

Na Figura 31, observa-se também a interface resultante da opção FAQ List,
frame (D), onde o participante pode visualizar todos os assuntos armazenados no banco de
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dados, selecionar qual ou quais assuntos deseja exibir na lista de perguntas e respostas, e
obtê-las pressionando o botão Get Faq List.
As outras opções do menu, frame (C) da Figura 26, que exibem sua interface no
frame (D) são:

-

Add Subject: adiciona novos assuntos ao banco de dados;

-

Add Question: adiciona uma nova pergunta ao banco de dados, associada a
algum assunto existente na lista.

Todas estas interfaces, incluindo a da opção Add Answer, possuem alguma
entrada de dados, conforme mostrado na Figura 32. Para cada entrada, é realizada algum tipo
de consistência, em JavaScript, que verifica se o usuário informou corretamente cada tipo de
informação solicitada, e, antes de enviar o comando correspondente ao servlet, consulta o
usuário para saber se ele, realmente, deseja efetivá-lo.

Figura 32.Interfaces para as opções Add Answer, Add Subject e Add Question,
correspondentes ao menu de opções no frame (C) da Figura 26.
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A última das opções, ainda não descrita do menu do frame (C), Relates New
Subjects, possui o código JavaScript mais complexo. A interface para esta opção é exibida na
Figura 33. Nesta interface observa-se que o teacher não necessita digitar nenhuma entrada de
dados, mas deve associar os novos assuntos aos módulos/submódulos, inserindo-os na lista
de assuntos relacionados. Além disso, pode atualizar o banco de dados, remover ou limpar
todos os assuntos da lista.
Para implementar estas especificações, foi necessário criar dois arrays de
“objetos” em JavaScript, um denominado moduleCourse, contendo os atributos: número do
módulo, número do submódulo e texto associado, e um outro, SubjectsRelated contendo os
atributos: número do módulo, número do submódulo e o assunto.
O array de objetos, moduleCourse, é uma representação da lista Module Name
(vide Figura 33). O array SubjectsRelated é uma cópia exata da lista de assuntos
relacionados.

Se

o

teacher

remover

um

determinado

assunto

relacionado

ao

módulo/submódulo da lista Modules related to the subjects armazenado em uma posição X,
o elemento correspondente do array SubjectsRelated, também na posição X, é removido.
Este aspecto do desenvolvimento ajudou, consideravelmente, na manutenção da lista de
assuntos relacionados. Após completar a associação e pressionar o botão Update, o
comando, com a lista de assuntos/módulo/submódulo, é enviado ao servlet para atualização
no banco de dados.
Um trecho do código que ilustra os dois objetos descritos, e a inserção nas
posições correspondentes do objeto SubjectsRelated pode ser visto na Figura 34.

Figura 33.Interface da opção Relates New Subjects do menu de opções da Figura 25.
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// vetor de assuntos selecionados e a quantidade de
// selecionados
selectedItens = new Array();
qtdeItemSelected = 0;
// “Objeto” associado a lista de assuntos relacionados
function SubjectsRelated(idModule, idSubModule, subject){
this.idModule = idModule;
this.idSubModule = idSubModule;
this.subject = subject;
}
// “Objeto” associado a lista Module Name
function Modules(idModule, idSubModule, text ){
this.idModule = idModule;
this.idSubModule = idSubModule;
this.text = text;
}
function putRelates(){
with(document.forms[0]){
// verifica se algo foi selecionado
if ((newSubjects.selectedIndex != -1) &&
(modules.selectedIndex != -1) &&
(modules.selectedIndex != (modules.length-1))){
strNew = modules.options[modules.selectedIndex].text.substring(0,
40) + "
" +
newSubjects.options[newSubjects.selectedIndex].text.substring(0, 20);
if (!existeStr( strNew )) {
// Desloca elementos para inserção na posição correta
deslocaModulos();
mrs.options[0].text = strNew ;
// Adiciona no vetor de objetos na posição correspondente a alista
selectedItens[ qtdeItemSelected++ ] =
new SubjectsRelated(
modulesCourse[modules.selectedIndex].idModule,
modulesCourse[modules.selectedIndex].idSubModule,
newSubjects.options[newSubjects.selectedIndex].text
);
} else {
alert("The relationship was already accomplished");
}
} else {
alert("Select a module name and a subject to relate them");
}
}
}

Figura 34.Código JavaScript que ilustra a manipulação do vetor de “objetos”
SubjectsRelated.

É importante observar, que se o usuário não associar assuntos para uma
pergunta no momento da sua inserção (opção Add Question), ocorre uma associação interna
desta pergunta ao assunto general de forma automática.
O groupware de exercício pode ser acessado três formas diferentes:
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a) através da seleção na página de conteúdo, caso haja exercício para o módulo em
estudo;
b) selecionando o link Exercises, cuja imagem correspondente aparece na página da
Figura 12;
c) pela seleção da opção Exercises do menu, disponível na segunda linha da
maioria das páginas do CTELCS.

Se o usuário utilizar as formas “b” ou “c”, é exibida a lista dos módulos/
submódulos que possuem exercício colaborativo. A Figura 35 ilustra um exemplo para o
curso VoIP modelado.

Figura 35.Lista de módulos/submódulos que possuem exercício colaborativo.

As informações de texto dos módulos/submódulos e dos links são montadas
dinamicamente, com os dados obtidos do banco de dados. Selecionando algum destes links,
ou acessando diretamente através da página de conteúdo, é exibida a interface
correspondente da classe teacher, Figura 36, ou da classe student, Figura 37.
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Figura 36.Interface correspondente ao exercício colaborativo para a classe teacher.

Figura 37.Interface correspondente ao exercício colaborativo para a classe student.
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O groupware de exercício para a classe student é uma página JSP que possui
três applets, e um local onde é colocado o texto do exercício a ser resolvido. O applet
relativo ao exercício não é fixo, variando conforme o conteúdo do módulo ou submódulo.
Neste trabalho, assume-se que o applet do exercício é, de alguma forma, inserido no
ambiente e, como tratar esta inserção, foge ao escopo desta dissertação. Os outros dois
applets são fixos dentro da página de exercício. O texto do exercício é obtido da montagem
de um bean com as informações recuperadas do banco de dados.
O applet que cuida da exibição do vídeo pode apresentar três formatos
diferentes, dependendo da configuração do usuário. As configurações possíveis são:
-

avt: todo tipo de mídia, áudio, vídeo ou texto.

-

at: texto e áudio;

-

t: somente texto;

As informações de configuração, o texto e os endereços dos arquivos de áudio e
vídeo, são passados como parâmetro para o applet que, então, trata as informações, exibindo
os possíveis formatos, como mostra a Figura 38. Para tratar da exibição do áudio e vídeo foi
utilizada a API JMF de Java, implementando um código similar ao encontrado em (SUN,
1999), que realiza o download do arquivo "selecionado" pelo usuário. Duas características
foram adicionadas: a possibilidade de selecionar e apresentar áudio ou vídeo para o usuário
com configuração “avt”, e o tratamento da continuidade de exibição para uma mídia, a partir
do ponto parado.

Figura 38.Interfaces montadas dependendo da configuração de tipos de mídia para o
aluno.
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O chat do groupware de exercício recebe como parâmetros de entrada: o nome
do aluno participante e a identificação do exercício. Internamente, este applet inicia uma
thread, que faz uso de alguns métodos disponíveis na classe HttpMessage (Hunter, 2002),
como, por exemplo, sendPostMessage, que envia uma mensagem HTTP do tipo POST e
aguarda resposta desta solicitação. Assim, os alunos enviam suas mensagens para o servidor
com o método POST, pressionando o botão Send. O método SendPostMessage codifica a
identificação do exercício, do aluno e mensagem, com a URL, e a envia ao servlet, como um
parâmetro da mensagem. Para receber as mensagens dos outros alunos, o applet faz
solicitações GET, que se bloqueiam até o servidor retornar alguma mensagem, simulando
uma comunicação bidirecional. Certamente, HTTP não é o protocolo mais eficiente, mas é a
solução mais simples, adotada devido a fatores de custo e tempo de desenvolvimento.
A Figura 39 ilustra outro aspecto desta interface, a manutenção de uma lista de
alunos ativos no exercício. Esta lista é mantida no servidor com o nome do aluno e a
identificação do exercício. O aluno é inserido na lista no momento que ingressa no exercício,
e retirado quando o applet é finalizado.

Figura 39. Interface do chat dentro do groupware de exercício.

O exercício teste, modelado para esta ferramenta, solicita que o aluno determine
a máxima variação de atraso tolerável introduzida por uma rede IP, de forma que a máxima
distorção de voz seja inferior a 3% do valor de pico do sinal original.
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O sinal de voz, s(t), é representado, de forma muito simplificada, por uma série
de Fourier, dada na expressão (1)3.
s( t ) =

n

∑ A .sen (2.π.f .t)
i

i

(1)

i =1

onde:

-

Ai é a amplitude da componente i, dada em volts (V);

-

fi é a freqüência da componente i, dada em Hertz (Hz).
O valor máximo de |s(t)| é representado por smax.
O aluno deve fornecer:

-

a amplitude Ai de cada componente;

-

a freqüência fi de cada componente i. O valor máximo permitido é 4000 Hz;

-

o atraso médio introduzido pela rede IP (PDT - Packet Delay Transfer), em ms;

-

a máxima variação de atraso introduzida pela rede IP (PDV - Packet Delay
Variation), em µs.

Quando o aluno seleciona o botão compute, o cálculo de s(t) é realizado, com t
no intervalo [0, 1000 µs] e passo ∆t = 125 µs. O valor do passo ∆t é igual ao intervalo de
amostragem de um sinal de voz e corresponde ao intervalo entre os pacotes enviados pelo
usuário de origem. Para cada pacote, é calculado o valor médio de chegada de cada pacote
no destino, dado por tdstref(i) = (i.∆t + PDT), i ∈ [0, 8]. O instante real de chegada de cada
pacote i é simulado por tdstreal(i) = tdstref + ∆trandômico(i), onde ∆trandômico(i) é uma variável
aleatória, uniformemente distribuída no intervalo [-3.PDV, +3.PDV].4. A distorção máxima
8

do sinal de voz é, então calculada por: Dist (%) =

max{| s[ t dst real(i)] − s[ t dst ref (i)]}
i =0

s max

.100 . Se

Dist(%) > 3%, o aluno deve refazer o exercício, diminuindo o valor de PDV. Caso Dist(%) ≤
3%, é perguntado ao aluno se ele confirma que este é o maior PDV tolerável. Se o aluno
confirmar, a solução é enviada, caso contrário, o exercício deve ser refeito aumentando-se o
valor de PDV.

3

O sinal utilizado adota duas hipóteses simplificadoras, não realistas: o sinal de voz é periódico e a
série de Fourier apresenta apenas os termos ímpares da função com fase igual a zero.
4
Na realidade, a distribuição de probabilidade não é uniforme, mas esta hipótese não invalida os
objetivos do exercício teste, que é mostrar o ambiente colaborativo.

66

Neste applet, toda mensagem ao aluno é exibida na barra de status, e quando ele
desejar salvar a solução deve pressionar Save Data. A solução é enviada através da uma
solicitação HTTP, com o método POST, na forma de um objeto serializado, que é
desmembrado no servidor e armazenado no banco de dados. A interface do applet de
exercício modelado, para o groupware de exercício, é mostrada na figura 40.

Figura 40.Interface do applet de exercício modelado para o groupware de exercício.

É importante citar que nos dois groupwares construídos ocorre a abertura de
uma nova janela do browser. Para evitar que várias janelas, para um mesmo groupware,
sejam abertas, foi desenvolvida uma função em JavaScript que permite a abertura somente
de uma janela por groupware. O código da Figura 41 ilustra esta função.

var newWindow
function show(url){
if (!newWindow || newWindow.closed){
options = "height=570,width=790, scrollbars=no,
resizable=no"
newWindow =
window.open(document.location.protocol+"//"+document.location.h
ost +"/ctelcs/"+url, "", options);
if (!newWindow.opener) newWindow.opener = window
}else{
newWindow.focus()
}
}

Figura 41. Código em JavaScript que permite somente uma janela popup do browser
aberta.
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5.3 Discussão dos resultados
O uso de servlet, páginas JSP, JavaBeans e MySQL permitiu o desenvolvimento
de um protótipo independente de plataforma. Nas páginas JSP, em especial, observou-se que,
apesar da necessidade de uma compilação na sua primeira solicitação, ocasionando uma
demora na sua apresentação, obteve-se um bom desempenho nas solicitações posteriores.
Além disso, o uso de uma arquitetura em camadas, com real separação física entre elas, e o
intenso uso de JavaBeans, como beans de dados, no desenvolvimento do CTELCS, pode-se
obter maior facilidade e rapidez em manutenções futuras.
O módulo de conteúdo foi desenvolvido supondo que o conteúdo de um curso
seja subdividido em partes menores, denominadas módulos/submódulos, antes de sua
inserção no CTELCS. Esta é uma característica interessante, pois, contribui para uma maior
assimilação por parte dos alunos, dado que o estudo de partes coerentemente divididas,
agregado a uma provável diminuição do tamanho dos textos em uma mesma página, é mais
eficaz e diminui o uso da barra de rolagem. No entanto, deve-se ter um cuidado especial em
relação aos critérios adotados para esta divisão. Em alguns cursos, pode ser aconselhável
dividir os módulos/submódulos em partes menores, criando-se outros níveis de divisão.
Assim, este esquema de divisão em dois níveis pode ser uma limitação. Uma possível
solução seria subdividir o assunto a ser modelado em um módulo/submódulo, utilizando-se a
criação de páginas em múltiplas camadas, acessadas com um esquema de navegação
adequado, como ilustrado na Figura 42.
Uma classificação para os groupwares desenvolvidos, segundo a taxionomia
(Tempo x Espaço x Tamanho), é ilustrada na Figura 43.
Deve ser observado que, para os dois groupwares, não há uma definição
específica para o tamanho do grupo a utilizá-los. No entanto, para que haja algum tipo de
colaboração, devem participar no mínimo duas pessoas em ambos os groupwares. No
groupware de exercício colaborativo, acredita-se que mais do que dez participantes poderá
acarretar algum tipo de sobrecarga de informação na interface do chat, e gerar alguma
exclusão de indivíduos. No groupware FAQ modificado, uma participação ativa por parte de
todos os integrantes de um curso, deve possibilitar maior agilidade e qualidade das respostas
inseridas.
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divisão em camadas dentro de
um mesmo módulo/submódulo

FIGURA 42.Exemplos de modelagem em camadas para um módulo/submódulo.
O groupware FAQ modificado possui questões, que podem estar associadas a
assuntos, e relacionadas a módulos/submódulos de conteúdo. Esta característica é
interessante, visto que pode ajudar a otimizar, de forma significativa, o tempo gasto na busca
de questões/respostas pelos participantes. Além disso, a possibilidade de acréscimo de novas
perguntas, respostas e respostas complementares a uma pergunta já respondida é, certamente,
uma característica útil. Outra característica deste groupware é que as respostas ficam
armazenadas, e podem ser visualizadas por todos os participantes do curso a qualquer
momento. Neste groupware, o professor pode inserir assuntos e associá-los aos
módulos/submódulos, no início de um curso e/ou durante o seu andamento, quando surgirem
novos assuntos. Pode também inserir questões sobre um determinado tema, possibilitando
que os alunos participem em conjunto da solução. O professor, neste groupware, assume um
papel fundamental, pois deve gerenciar as perguntas não associadas ao curso que foram
inseridas indevidamente pelos alunos. Adicionalmente, deve verificar e/ou eliminar o
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excesso de perguntas para um determinado assunto, que podem estar gerando alguma
sobrecarga de informação.
A utilização das APIs DOM de Java na construção de um documento XML,
com transformação a partir de um documento XSLT, para obter a lista de perguntas e
respostas relativas a assuntos selecionados, pode ter influenciado na performance da geração
desta lista, mas possibilita alterações na interface, fazendo-se somente modificações no
documento XSLT.
groupware de
FAQ modificado

groupware de
exercício

Assíncrono

Tempo
Grupo
Síncrono
Tamanho do grupo
Mesmo

Distintos
Individual
Local

FIGURA 43.Classificação dos groupwares do CTELCS segundo a taxionomia (Tempo x
Espaço x Tamanho).
O exercício colaborativo é um groupware útil na resolução de problemas com
alto grau de complexidade, pois possibilita uma maior interação e cooperação entre os
participantes, atenuando o aspecto de complexidade, e auxiliando na obtenção de uma
melhor solução individual para o problema.
Uma funcionalidade não tratada neste groupware é o agendamento on-line de
eventos, para um certo número de participantes que, realmente, possibilite uma colaboração.
A necessidade real de agendar um evento, com determinado número de alunos em horários
pré-estabelecidos, é importante, visto que uma quantidade excessiva de alunos poderia
sobrecarregar o uso da ferramenta, fazendo com que mensagens não fossem observadas, e
que algum tipo de exclusão ocorresse.
Outra característica não implementada, mas muito interessante em se ter no
groupware de exercício, é a gravação de um log das mensagens trocadas entre os
participantes. Este log poderia ser analisado pelo professor, para verificar a participação
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efetiva dos alunos, inclusive observando características da qualidade de suas participações, e
dos resultados obtidos para a solução do exercício.
Um fator limitante no applet, que toca um arquivo de áudio ou de vídeo para o
groupware de exercício, é o esquema de download necessário. Estes arquivos geralmente são
grandes e, em conexões com baixa qualidade, tendem a ter um tempo longo de download.
Uma opção seria a transmissão/recepção destes arquivos utilizando-se RTP/RTCP. Desta
forma, os arquivos poderiam ser transmitidos e tocados, sem a necessidade do download
completo. No entanto, seria necessária a construção de um servidor para tratar esta
transmissão e isto dificultaria, consideravelmente, o desenvolvimento.
No applet de áudio/vídeo, foi adicionada a possibilidade do aluno, com uma
configuração de mídia “avt”, obter arquivos de vídeo com qualidades diferentes e um
arquivo de áudio, desde que tenham sido produzidos, e seus nomes inseridos no banco de
dados. Isto possibilita ao aluno obter arquivos com tamanhos menores, diminuindo o tempo
de download. Este aspecto é interessante, mesmo que haja uma perda da qualidade do
material a ser exibido.
No CTELCS, durante o processo de desenvolvimento, foram realizados alguns
testes de unidade, integração, validação e de sistema, que ajudaram a detectar e a resolver
problemas. No entanto, devido à natureza desta aplicação, tipo cliente/servidor, aspectos de
desempenho, associados ao processamento das transações, a necessidade de atender muitos
clientes com uma base de dados centralizada, aspectos relativos à comunicação,
principalmente no groupware de exercícios, exigem testes mais completos e abrangentes.
Conforme Puntambekar (1999 apud Neto, 2000), outros testes, igualmente
importantes, devem ser realizados em algum curso real, com o objetivo de validar e verificar
o uso do CTELCS. Estes testes são:

-

Testes de usabilidade, com o objetivo de verificar aspectos relacionados à
utilização da interface;

-

Testes de utilidade, com objetivo de verificar se, o ambiente em conjunto com
seus groupwares realmente ajudam, são úteis e conseguem alcançar uma melhor
aprendizagem;

-

Teste de satisfação, com o objetivo de verificar a aceitação do protótipo pelos
envolvidos, e localizar problemas técnicos durante o seu uso.
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Apesar das limitações atuais, de falta de espaços e de ferramentas, como por
exemplo, administração de cursos e usuários, agenda, lista de discussão, etc., o CTELCS é
um ambiente simples, de fácil utilização, com baixo custo e boa performance.
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6. CONCLUSÕES E TRABALHOS FUTUROS

6.1 Sumário e contribuições
Este trabalho teve como objetivo desenvolver um protótipo de ambiente de
aprendizagem para a Internet, com suporte a atividades colaborativas (CSCL), denominado
CTELCS, utilizando o modelo de arquitetura em três camadas e, principalmente, as
tecnologias servlet e JSP.
As ferramentas desenvolvidas têm características diferenciadas dependendo da
classe do usuário, aluno (student) ou professor (teacher).
O protótipo é constituído de um framework com capacidade de armazenar
múltiplos cursos simultâneos, um espaço para disponibilizar informações sobre um curso,
outro espaço para conteúdo, com uma divisão em dois níveis (módulos e submódulos), e dois
groupwares, com características diferenciadas dependendo da classe do usuário. Um dos
groupwares é assíncrono, estilo um FAQ modificado, onde o participante pode inserir
perguntas e respostas associadas a um assunto, com a possibilidade de vínculo dos assuntos
ao conteúdo do curso. O outro groupware é síncrono, na forma de um exercício colaborativo
para o aluno, contendo um chat, o exercício, e um miniaplicativo que toca áudio/vídeo/texto
dependendo da sua configuração. Este groupware de exercício também está ligado aos
módulos e submódulos, contendo somente um exercício por módulo/submódulo. O professor
não participa do processo de resolução, podendo somente ler as soluções dos exercícios
inseridos pelos alunos e armazenados no banco de dados.
Fazendo-se uma classificação, segundo a taxionomia (Tempo x Espaço x
Tamanho) de Nitzke (1999) e Raposo (2002), para os dois groupwares do CTELCS, pode-se
dizer que: o FAQ modificado é assíncrono, não presencial (espaços distintos) e pode ser
utilizado por todos os participantes do curso; o groupware de exercício é síncrono, não
presencial (espaços distintos) e, estima-se, que seja melhor utilizado com no mínimo dois e
no máximo dez participantes para um evento on-line.
O protótipo não pretendeu, nesta pesquisa, ser completo como os ambientes de
aprendizagem utilizados comercialmente, como o WebCT e o Blackboard, com múltiplos
espaços acadêmicos, como administração de usuários e cursos, avaliações, estatísticas de
uso, agenda etc., mas tem um diferencial em seus dois groupwares, não encontrado nestes
ambientes. Em seu groupware assíncrono, a associação do conteúdo aos assuntos relativos a
perguntas inseridas pelos participantes pode ajudar na diminuição do tempo gasto na busca
de questões/respostas, possibilitar o acréscimo de novas perguntas, respostas e respostas
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complementares, que ficam armazenadas e podem ser consultadas por todos, a qualquer
momento. Nele, o professor pode inserir assuntos e associá-los aos módulos/submódulos, no
início de um curso e/ou durante o seu andamento, quando surgirem novos assuntos, e
também pode inserir perguntas sobre um determinado tema, possibilitando que os alunos
participem em conjunto da sua solução. Uma outra característica interessante é uma possível
diminuição da sobrecarga da informação neste tipo de ferramenta, visto que podem ser
visualizadas as perguntas e respostas para os assuntos selecionados.
O exercício colaborativo é um groupware indicado para a resolução de
problemas com alto grau de complexidade, que possibilita uma interação e cooperação real
entre os participantes. Esta possibilidade tende a atenuar a complexidade envolvida e
melhorar a qualidade da solução individual do problema.
A modelagem do protótipo seguiu o paradigma de prototipagem com uma
arquitetura em camadas. É importante observar, que mesmo seguindo o modelo de
prototipagem, o uso desta arquitetura com real separação física entre as camadas e o uso das
tecnologias servlet, JSP e JavaBeans obteve-se um conjunto de classes com bom grau de
encapsulamento e abstração. Isto tudo, certamente, facilitará uma eventual manutenção do
protótipo. Além disso, o uso de servlet, JSP e JavaBeans possibilitou a criação de um
protótipo com uma boa performance, principalmente se compararmos com outras
tecnologias, como scripts CGI que criam um processo a cada solicitação, requerendo tempo
de CPU, memória e recursos significativos do servidor, limitando o número de solicitações
que ele pode controlar simultaneamente, o que não ocorre com as tecnologias adotadas.
O esquema de desenvolvimento do CTELCS, similar a (Fields, 2000), onde há o
envio

de

comandos

ao

servidor,

através

de

solicitações

HTTP,

simplificou

consideravelmente a construção do protótipo.
O tratamento da entrada de dados, com o uso de JavaScript, é outro ponto
positivo, diminuindo o overhead nas solicitações/respostas do servidor.
O uso de XML, com processamento no servidor para a lista de perguntas e
respostas do groupware de FAQ modificado, causou um maior tempo de processamento,
mas possibilita uma modificação rápida da forma de apresentação no lado cliente, alterandose somente o documento XSLT.
Na construção das páginas JSP utilizou-se uma interface padronizada, com um
esquema de navegação simples e de fácil entendimento. Apesar da necessidade de uma
compilação na sua primeira solicitação, observou-se que nas solicitações posteriores obtevese um bom tempo de resposta.
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É importante citar que este trabalho gerou dois artigos aceitos em eventos
internacionais. Um no 1st IFIP Workshop on Internet Technologies, Applications and
Societal Impact, na Polônia, e outro no ICECE’2003 (International Conference on
Engineering and Computer Education), no Brasil, (Oliveira, 2002); (Oliveira, 2003).

6.2 Sugestões para trabalhos futuros
O CTELCS pode ser estendido para incluir novos espaços acadêmicos, como
por exemplo, espaço para administração de usuários e cursos; espaço para debates, tipo lista
de discussão; espaço para disponibilizar textos; espaço para administração de grupos de
alunos, dentre outros, gerando um ambiente de aprendizagem mais completo.
Como sugestão para trabalhos futuros pode-se ainda:
-

alterar o applet de vídeo para o groupware de exercício, implementando-se
transmissão RTP/RTCP, melhorando a performance da exibição da mídia.

-

implementar as outras opções, disponíveis na Tabela 5, para o groupware
assíncrono, aumentando as funcionalidades da ferramenta e seu escopo de
abrangência.

-

alterar o applet de exercício, para possibilitar uma utilização em grupo de alunos
pré-estabelecidos, contendo algum esquema de coordenação no uso da sua
interface. Também seria interessante gravar um log das mensagens trocadas
entre todos os participantes no applet de chat.

-

realizar um experimento de utilização real do protótipo em algum curso, na
tentativa de analisar aspectos de usabilidade, utilidade e satisfação dos usuários.

-

implementar esquemas mais elaborados e elegantes na comunicação do applet de
chat com o servidor, com o uso de RMI.
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