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RESUMO

A adoção de práticas de educação a distância via internet vem aumentando
ao longo dos anos. Estudos apontam que cursos EAD que utilizam recursos de
aprendizagem adaptativa trazem benefícios à aprendizagem se comparados aos
cursos EAD tradicionais. A anotação semântica dos objetos de aprendizagem facilita
a inclusão de adaptabilidade nos sistemas EAD e, particularmente, viabiliza a
distribuição automática de conteúdo. Neste trabalho é proposta uma arquitetura de
software distribuída, aplicável a diversos ambientes virtuais de aprendizagem,
valendo-se da integração entre diversos repositórios de objetos de aprendizagem
para criar condições de reaproveitamento de conteúdos educacionais próprios e de
terceiros. Nesta arquitetura, a forma com que criadores do curso EAD incluem
conteúdo educacional passa a ser pelo assunto que se deseja abordar, ao invés de
anexar um objeto de aprendizagem diretamente. O conjunto de objetos de
aprendizagem exibidos dá-se por sua classificação prévia e a aprendizagem
adaptativa ocorre pela ordenação de tais objetos em função de parâmetros indutores
da formação de um ranking. Um protótipo foi desenvolvido para exemplificar os
principais aspectos da arquitetura proposta e a validação se deu pela aderência aos
requisitos levantados na literatura.

Palavras-chave: EAD; Objeto de Aprendizagem; Aprendizagem adaptativa; SOA;
web-semântica; IEEE LOM

ABSTRACT

Automatic distribution of learning objects semantically annotated for
adaptability: a distributed architecture proposal

The adoption of eLearning practices over the Internet has been increasing
over the years. Studies show that use of adaptive learning brings benefits to learning
compared to traditional eLearning courses. Semantic annotation of learning objects
facilitates the inclusion of adaptability in LMS systems and enables the automatic
distribution of content. This work proposes a distributed software architecture,
applicable to several virtual learning environments, using the integration between
diverse repositories of learning objects to create conditions for reuse of own and third
party educational contents. In this architecture, the way in which eLearning course
creators include educational content becomes regard to the intended subject instead
than attaching a learning object directly. The set of learning objects displayed is
given by its previous classification and adaptive learning occurs by ordering such
objects according to parameters which induce to a ranking’s formation. A prototype
was developed to exemplify the main aspects of the proposed architecture and the
validation was due to the adherence to the requirements raised in the literature.

Keywords: eLearning; Learning Object; Adaptive Learning; SOA; Semantic Web;
IEEE LOM
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1 INTRODUÇÃO
1.1

Contextualização

As ofertas de cursos a distância têm se tornado cada vez mais comuns. O
mercado de ensino a distância tem crescido a taxas aproximadas de 9.2% nos
últimos cinco anos e, no Brasil, o percentual de crescimento em 2015 foi de 26%,
ficando em 7º lugar na classificação dos países que registraram maior crescimento
na adoção de tecnologias para esse fim. (PAPPAS, 2015)
Tecnologias, métodos e formas de adaptar o modelo pedagógico tradicional,
presencial e centrado no professor, para um modelo colaborativo, adaptável à
necessidade de cada indivíduo e a distância, têm sido desenvolvidas e empregadas.
Alguma resistência à adoção massiva do ensino a distância existe e,
avaliando-se o modus-operandi de um profissional de educação atual, é de fato uma
preocupação pertinente (BRAUER; ALBERTIN, 2010) e (KENSKI, 2010). Contudo, o
advento da tecnologia da informação é o vetor transformador da sociedade e a
indústria da educação não há de ser uma exceção. (JIN et al., 2013)
O educador do futuro será um sujeito integrado às mídias disponíveis em seu
tempo para cumprir plenamente seu papel, que é, dentre outras atribuições,
transmitir conhecimento. (MALYKHINA, 2014)
Os sistemas de ensino a distância, conhecidos no Brasil pelo acrônimo de
AVA (Ambiente Virtual de Aprendizagem) e mundialmente como LMS (“Learning
Management System”) vêm evoluindo ao longo dos anos, focando nos usuários, em
sua cooperação e compartilhamento de ideias e conteúdo. (CONDE et al., 2014).
Os principais esquemas de metadados existentes hoje para descrever objetos
de aprendizagem são: DCMI1 (“Dublin Core Metadata Initiative”) nos termos do
LRMI2 (“Learning Resource Metadata Initiative”); IEEE LOM3 (“Learning Object
Metadata”).

1 Dublin Core: http://dublincore.org/
2 LRMI: http://lrmi.dublincore.net/
3 IEEE LOM: https://standards.ieee.org/findstds/standard/1484.12.1-2002.html
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Um curso oferecido a distância é considerado adaptável se possui a
capacidade de personalizar o percurso dos estudantes em função de parâmetros e
regras pré-definidas no instante de sua elaboração e se permitir que os estudantes
tenham a condição de personalizar sua própria experiência. Para tal, os requisitos
funcionais podem ser resumidos em: a) cada estudante pode avançar no seu próprio
ritmo; b) as adaptações devem ocorrer com bastante frequência e não em apenas
em um momento isolado do curso; c) cada estudante deve ser capaz de aprender
segundo o método que melhor lhe convier; d) no momento em que um conteúdo for
entendido, o estudante deve ser capaz de ir em frente sem se desgastar em
apreciações de conteúdos repetitivos; e) o estudante não deve ser apresentado, a
não ser por sua livre escolha, a um conteúdo que explica um conceito já absorvido.
(EL-BAKRY, HAZEM M.; MASTORAKIS, NIKOS, 2009)
Em seu estudo, Özyurt e Özyurt (2015) analisaram artigos publicados entre
2005 e 2014 que consideram adaptação em cursos a distância usando estilos de
aprendizagem.

Na análise dos resumos e resultados desses artigos, é possível

afirmar que a adoção do estilo de aprendizagem como parâmetro de adaptabilidade
obteve bons resultados em geral, totalizando (n = 71; 92.2%) frente aos neutros ou
desfavoráveis, que totalizaram (n=6; 7.8%), onde “n” é a quantidade de artigos
analisados neste estudo.

1.2

Motivação

A crescente adoção de cursos EAD gera a demanda por conteúdos
educacionais

organizados

e

reutilizáveis.

A

integração

de

funcionalidades

adaptativas permite a distribuição de um aprendizado personalizado. Esta pode ser
uma reparação à abordagem tradicional “one-size-fits-all”, que distribui o mesmo
objeto de aprendizagem para todos os estudantes. Para tal, os objetos de
aprendizagem devem ser marcados com anotações semânticas sem ambiguidade.
(MARKELLOU et al., 2005)
O problema é que eles não são facilmente e perfeitamente integrados - o que
é uma das principais razões pelas quais as novas tecnologias não são tão valiosas
como elas poderiam ser e não são tão amplamente adotadas como se esperava que
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fossem. A arquitetura de TI para aprendizagem permite essa integração, utilizando
uma coleção de serviços acordados, APIs e formatos de troca de dados - todos os
quais são capturados e evoluídos como padrões abertos gerenciados pela
comunidade. Esses padrões e serviços da comunidade reduzem o esforço e os
custos associados ao desenvolvimento de aplicativos que podem ser integrados na
arquitetura, além de custos associados ao suporte à arquitetura. (ABEL; BROWN;
SUESS, 2013)
Embora o conceito de centralização de objetos de aprendizagem em
repositórios já exista há certo tempo no campo de educação a distância, ainda assim
existe possibilidade de se integrar repositórios distintos em um único canal,
abstraindo os detalhes de configuração do ambiente virtual para uma ferramenta
externa e lá classificar objetos de aprendizagem aprimorando a forma com que as
distribuições desses objetos ocorrem, possibilitando-se automatizar a seleção,
ordenação e acesso aos objetos de aprendizagem com os estudantes, sem a
intervenção direta de criadores de curso, pode contribuir para a evolução desse
campo de estudo.
A evolução da web para uma web de dados, a qual pode ser "entendida" por
máquinas, gerou enorme expectativa. A visão de uma web semântica aplicada à
educação descreve essas expectativas em sua aplicação no campo de ensino a
distância. A possibilidade de acessar, navegar, integrar e reutilizar material de
aprendizagem, a partir de fontes distribuídas, criam novas ideias sobre a forma de
se moldar e usar sistemas de aprendizagem na internet. (ADELSBERGER, 2008)
A possibilidade de utilização de objetos de aprendizagem de terceiros em um
AVA é fator de aceleração da adoção do ensino a distância e também de sua
eventual melhoria de qualidade, por permitir acesso a conteúdo de alta qualidade
desenvolvidos por terceiros. Essa possibilidade pode ser ainda melhorada pela a
oferta de adaptabilidade dos conteúdos aos alunos. (REZENDE; FREIRE, 2017)
1.3

Objetivo

O primeiro objetivo deste trabalho é propor uma arquitetura de software
distribuída, aplicável a sistemas virtuais de aprendizagem, que automatize a
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distribuição de objetos de aprendizagem anotados semanticamente e que propicie
adaptabilidade aos cursos de ensino a distância.
O segundo objetivo deste trabalho é desenvolver um protótipo dessa
arquitetura, compatível com os padrões de integração difundidos entre os principais
ambientes virtuais de aprendizagem. No protótipo, o objeto de aprendizagem é
anotado semanticamente e a sua inclusão em cursos a distância se dá
indiretamente, pelo contexto semântico em que se insere. O estudante, ao acessar
os objetos de aprendizagem apresentados de forma automática, pode recomendálos, de modo a compartilhar a sua percepção acerca da contribuição de cada objeto
em

sua

aprendizagem.

Os

indicadores

provenientes

dessa

classificação

influenciarão a ordem com que os conteúdos são apresentados a outros estudantes,
bem como serão a base para a tomada de decisão na elaboração de novos
conteúdos.
1.4

Contribuições

Este trabalho estende partes dos trabalhos de Jain et al (2012) e de El-Bakri
et al. (2009). Jain et al (2012) usam tecnologias de processamento de linguagem
natural e inteligência artificial para personalizar serviços de EAD contextualmente.
El-Bakri et al. (2009) analisam o uso de uma arquitetura voltada a serviços como
forma de estender as funcionalidades de um AVA. Ambos trabalhos não tratam
explicitamente das maneiras com as quais os objetos de aprendizagem são
selecionados e apresentados. O presente trabalho agrupa os conceitos dessas
pesquisas, propondo uma arquitetura voltada a serviços focada na distribuição
automática dos objetos de aprendizagem, mapeados e indexados por assunto, como
ferramenta principal à seleção e apresentação dos mesmos criando condições de
implantação de estratégias de aprendizagem adaptativa.
Particularmente, uma implementação dessa arquitetura pode trazer benefícios
aos cursos EAD, tais como o dinamismo na apresentação e na forma com que os
estudantes se relacionam com os conteúdos, uma vez que o volume de tópicos a
serem vistos pode se expandir ou se comprimir em função do interesse e
necessidade. Além disso, o presente trabalho contribui para que instituições que
fazem uso do EAD tenham fácil acesso a acervos de conteúdos diversos.
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1.5

Método de trabalho
O trabalho foi dividido em quatro fases. A primeira fase é a de planejamento,

a qual se inicia com o levantamento bibliográfico. Esse levantamento tem o propósito
de identificar os requisitos funcionais para que se cumpram os objetivos desta
dissertação. A seguir, documentam-se os requisitos e especifica-se a arquitetura. As
decisões técnicas para iniciar o desenvolvimento encerram esta fase.
Em seguida, tem-se a fase de desenvolvimento, que abrange 1) a preparação
do ambiente computacional necessário, 2) o desenvolvimento do protótipo, 3) o
desenvolvimento do algoritmo de ordenação de conteúdo, 4) o desenvolvimento e
implantação do serviço de integração com os ambientes de aprendizagem e 5) a
automatização de todos os testes.
Na terceira fase, de configuração, integra-se o protótipo a uma instância de
ambiente virtual de aprendizagem e adiciona-se uma oferta de curso e testa-se a
integração dos mesmos. Em seguida, adiciona-se uma atividade, externa ao curso,
provida pelo protótipo e, pelo serviço de integração, seleciona-se o assunto a ser
tratado. A fase termina com o protótipo pronto para apresentar objetos de
aprendizagem que possuam a anotação semântica igual ao que foi selecionado na
configuração da atividade e a ordenação definida pelo algoritmo desenvolvido.
Por fim, tem-se a fase de análise que simula o acesso ao curso criado
usando-se credenciais distintas de estudantes. Em seguida, valida-se a execução do
algoritmo

constatando

aprendizagem.

se

houve

mudança

na

ordenação

dos

objetos

de

Nesta última fase coletam-se evidências da simulação e analisam-

se os resultados e verifica-se o desempenho da arquitetura na comparação do
tempo necessário para o acesso a determinado objeto de aprendizagem.
As Tabelas a seguir exibem o detalhamento das atividades executadas em
cada fase. A Tabela 1 mostra as etapas e atividades definidas na fase de
planejamento.
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Tabela 1 - Atividades da fase de planejamento
Etapa 1.0 – Revisão Bibliográfica
1.0.1 - Pesquisa sobre aprendizagem adaptativa, os métodos utilizados e as tendências
apontadas na literatura.
1.0.2 - Pesquisa sobre web semântica, os vocabulários e padrões usados na classificação
de objetos de aprendizagem, linked data, JSON-LD, metadados e ontologias.
1.0.3 - Pesquisa sobre padrão LTI, SOA, webservices, REST e HTML5.
1.0.4 – Eliciar os requisitos baseados na literatura
Etapa 1.1 – Especificação dos requisitos
1.1.1 - Especificação dos requisitos funcionais e não funcionais eliciados na etapa
anterior.
1.1.2 - Criação do plano de testes. O paradigma de testes será o Behavior-driven
Development (BDD). (AMODEO, 2015)
Etapa 1.2 – Definição da arquitetura
1.2.1 – Descrição da arquitetura seguindo o padrão (“IEEE SA - 42010-2011 ISO/IEC/IEEE Systems and software engineering -- Architecture description”, 2011)
1.2.2 – Criação de visões da arquitetura nas perspectivas do aluno, do criador do curso e
administrador do ambiente de aprendizagem.
Etapa 1.3 – Definições técnicas
1.3.1 – Escolha da linguagem de programação; IDE; sistemas operacionais instalados,
tanto no cliente como nos servidores, software e bibliotecas auxiliares.

A Tabela 2 apresenta as etapas que fazem parte da fase desenvolvimento.
Tabela 2 - Atividades da fase de desenvolvimento
Etapa 2.0 – Instalação e Configuração
2.0.1 – Preparação dos servidores para: a) armazenamento dos objetos de aprendizagem;
b) banco de dados; c) servidor web.

2.0.2 – Preparação do ambiente para desenvolvimento do protótipo.

2.0.3 – Criação de um repositório para gestão do código-fonte do protótipo
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Etapa 2.1 –Desenvolvimento do protótipo
2.1.1 – Criação do ciclo de desenvolvimento pelo teste. Esta é uma tarefa interativa e que
ocorre em paralelo com cada uma das atividades de desenvolvimento definidas a seguir. O
ciclo inicia-se pelo desenvolvimento de um teste que falha. Em seguida, faz -se a
implementação do caso de uso necessário para que o teste seja executado com sucesso.
Depois, modela-se o código fonte de forma a torna-lo legível. (AMODEO, 2015, p. 9).
2.1.2 – Programação das rotinas de teste de armazenamento e busca de conteúdo no
repositório, associação de metadados e pesquisa de conteúdo e relatórios.
2.1.3 – Rotinas de Integração com ambiente virtual de aprendizagem pelo protocolo LTI,
configuração de cursos pelos metadados e apresentação dos conteúdos respectivos.
2.1.4 – Rotinas de classificação do conteúdo visualizado pelo aluno.
2.1.5 – Algoritmo de ordenação dos conteúdos.

A Tabela 3 apresenta as etapas que fazem parte desta fase de implantação.
Escolheu-se a utilização do Moodle pela sua ampla difusão no mercado e também
por ser de código aberto. Porém, o protótipo pode ser implantado em qualquer
ambiente virtual de aprendizagem que seja compatível com o protocolo LTI.
Tabela 3 - Atividades da fase de implantação
Etapa 3.0 – Configuração e Implantação
3.0.1 – Configuração do protótipo com a inclusão de uma lista de conteúdos associados a
determinado assunto. Integração do protótipo com uma instância do Moodle via LTI,
criação de um curso de teste e de três usuários, com o perfil aluno, e suas matrículas no
curso.
3.0.2 – Inclusão de atividades no curso de teste usando a funcionalidade provida pelo
protótipo.
3.0.3 – Criação de uma atividade estática contendo um dos objetos de aprendizagem no
próprio AVA para posterior validação de desempenho.

A Tabela 4 apresenta as etapas que fazem parte da fase de análise e
conclusão. A simulação que é realizada visa demonstrar a efetividade da adaptação
da trilha de aprendizagem pelos parâmetros usados: recomendação de outros
estudantes e estilo de aprendizagem.
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Tabela 4 - Atividades da fase de análise e conclusão
Etapa 4.0 – Análise
4.0.1 – A validação funcional será pela simulação de utilização, esperando verificar o
comportamento do sistema em função dos conceitos adaptativos expostos. Essa
simulação acontece pelo acesso ao curso de teste usando as credenciais de três alunos
fictícios. Recomendações aos objetos apresentados são feitas e é verificado se houve
alguma alteração em sua ordenação.
4.0.2 – Correlacionar os requisitos elencados na literatura com as funcionalidades
implementadas e relatar quaisquer desvios.
Etapa 4.1 – Conclusão
4.1.1 – No final, os desafios e imprevistos encontrados no decorrer do trabalho são
detalhados e apresentados. Conclui-se com uma lista de possíveis pesquisas futuras.

1.6

Organização do trabalho

A Seção 2, Revisão Bibliográfica, apresenta os conceitos relacionados a
educação a distância, aprendizagem adaptativa, conceitos técnicos básicos e uma
lista com artigos que embasam o corpo deste trabalho.
A Seção 3, Proposta da Arquitetura, detalha conceitualmente a arquitetura,
aborda os requisitos principais. O Apêndice A complementa este capítulo com a lista
completa de requisitos levantados na literatura.
A Seção 4, Protótipo, são apresentados os detalhes do protótipo desenvolvido
e seus componentes. Mostra-se também sua implantação e um exemplo de sua
utilização. Por fim é mostrado o método de validação, a análise dos resultados
obtidos e a conclusão. Complementam este capítulo os apêndices B e C. O
Apêndice B apresenta a infraestrutura de apoio utilizada para desenvolvimento do
protótipo. No Apêndice C são apresentados detalhadamente os passos necessários
para se configurar uma ferramenta LTI no Moodle.
A Seção 5, Conclusão, apresenta-se a conclusão do trabalho, algumas
limitações da proposta e sugestões para pesquisas futuras.
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O Apêndice A – Requisitos funcionais e não funcionais, apresenta a lista de
requisitos funcionais e não funcionais.
O Apêndice B – Infraestrutura de apoio, apresenta a infraestrutura de apoio
utilizada no desenvolvimento do protótipo.
O Apêndice C – Implantação do protótipo, apresenta os passos seguidos para
se implantar uma ferramenta compatível com o protocolo LTI no ambiente virtual de
aprendizagem.
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2 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA
2.1

Introdução

Educação a distância é, nos dias de hoje, uma realidade. Existe uma lista
crescente de plataformas existentes no mercado, sendo as mais conhecidas:
Docebo, Sakai, Edx, BlackBoard, Brightspace, Canvas e Moodle. Em seu artigo,
McInstosh (2014) criou uma lista com os produtos disponíveis para o mercado de
ensino a distância.
Esta seção apresenta o resultado da revisão bibliográfica referente aos
componentes presentes em uma arquitetura que propicie a implantação de
aprendizagem adaptativa utilizando-se metadados associados aos objetos de
aprendizagem como

ferramenta

de

indexação

e distribuição de conteúdo.

Inicialmente é apresentada uma série de conceitos básicos relevantes ao tema. São
eles: o ambiente de aprendizagem; a aprendizagem adaptativa; arquitetura orientada
a

serviços; os

padrões

existentes

e

vocabulários

usados

para

catalogar

semanticamente os objetos de aprendizagem; o protocolo LTI; e uma breve lista de
recursos que o HTML5 provê e que são relevantes ao tema. Conclui-se com o
estado da arte levantado pela pesquisa dos artigos mais recentes na área.

2.2

Conceitos básicos

2.2.1

Ambientes virtuais de aprendizagem

Segundo Almeida (2003), os ambientes digitais de aprendizagem são
sistemas

computacionais

destinados

a

apresentar informações de maneira

organizada. Eles propiciam interações entre pessoas e recursos educacionais em
múltiplas mídias, como por exemplo: apresentações, vídeos, fóruns, questionários e
pesquisas. Além destes recursos, pode-se valer ainda de pacotes SCORM4 ou sua
evolução, o TINCAN API5.

4
5

SCORM – (Sharable Content Object Reference Model)
TINCAN API - é uma evolução do SCORM (http://tincanapi.com/overview/)
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Os indivíduos, interessados em ingressar em um curso, estão hoje expostos
a processos de ensino ditos “tradicionais” e a uma gama crescente de opções e
diversidade de métodos educacionais a distância. Segundo Almeida (2003), os tipos
de abordagens possíveis de EAD por meio das tecnologias de informação e
comunicação são: broadcast, virtualização da sala de aula presencial e o estar junto
virtual. A primeira delas funciona analogamente às empregadas em rádio e
televisão. A segunda trata de disponibilizar um espaço virtual onde se tenta
reproduzir o mesmo processo de uma sala de aula presencial. Por fim, a terceira
foca em mecanismos de colaboração e comunicação multidimensional assíncrona.
Neste trabalho, o foco será no aprendizado assíncrono e colaborativo.
2.2.2

Aprendizagem adaptativa

Os conceitos de adaptabilidade em sistemas de ensino a distância são
conhecidos pelo acrônimo AEHS (“Adaptive Hypermedia Systems”). Em seu artigo,
Burgos e Specht (2006) classificam tais sistemas em três níveis distintos: Nível A,
que consiste de métodos, atividades, funções, representações; Nível B, que adiciona
ao

nível

anterior

propriedades,

condições

de

prosseguimento,

cálculos,

monitoramentos; e Nível C, que adiciona mecanismos de notificação e avaliação.
Nos elementos adicionais dos níveis B e C, amparados pelas funcionalidades do
item A, tem-se a possibilidade de criar processos adaptáveis com: a) a definição,
configuração e uso de propriedades de cada indivíduo que utiliza o sistema; b)
condicionantes de prosseguimento em trilhas de aprendizagem; c) elementos
globais distribuídos em todo o sistema; d) cálculos; e) serviços de monitoramento e f)
notificações – que são ações tomadas baseadas nos valores das propriedades.
Neste trabalho, a adaptabilidade está ligada à capacidade do estudante em
estabelecer sua trilha de aprendizagem, uma vez que o conhecimento prévio e o
interesse são variáveis.
Em seu trabalho, London e Hall (2011) abordam o desafio de preservar a
atenção e o engajamento durante o processo educacional sustentando sua ligação à
aderência do que é transmitido com a motivação do estudante e seu modelo
cognitivo. Esses autores comparam a aprendizagem adaptativa, em que se tem um
programa de ensino definido e estruturado usando dedução, com a aprendizagem
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generativa, na qual se tem um programa não estruturado e aberto à troca de
informação entre os estudantes, fazendo o aprendizado ocorra por indução. Os
recursos de colaboração e compartilhamento da Web 2.06 permitem a implantação
de processos de aprendizagem generativa, na qual o processo de aprendizagem é
iniciado pelos próprios estudantes. Os autores sugerem a adoção de um método ou
outro em função da característica do conteúdo a ser apresentado, sendo que a
utilização de um processo adaptativo, quando se tratar de um conteúdo linear, e a
experiência acumulada levam à reflexão, conceptualização e aprofundamento no
assunto; a utilização da abordagem generativa nos problemas para os quais não
exista solução clara faz com que os alunos se movam entre estágios de
aprendizagem não sequencias e, ao explorar o conteúdo, tornam-se capazes de
formular conceitos ligados à sua experiência, refletem sobre o assunto em qualquer
ordem de visualização e de acordo com a forma com que o problema se apresenta.
Neste trabalho, aborda-se principalmente a aprendizagem adaptativa, pelo contexto
definido

e

sua

ligação

a

determinado

curso.

Entretanto,

apresentam-se

características da aprendizagem generativa pela opção do estudante em navegar
livremente no conteúdo de seu interesse e diferente dos contextos previamente
definidos.
A avaliação do conhecimento e habilidades dos alunos é uma tarefa comum
tanto na educação convencional como a distância. Testes podem conter diferentes
tipos de exercícios, sendo os mais comuns: perguntas abertas ou de múltiplaescolha; quebra-cabeças e correspondência. Cada exercício proposto tenta medir a
capacidade dos estudantes em uma taxonomia de seis níveis: avaliação, síntese,
análise, aplicação, compreensão e conhecimento. (CASTELLANOS-NIEVES et al.,
2011).
Neste trabalho, o foco está na avaliação do curso em si, pois os estudantes
podem classificar cada conteúdo apresentado. Essa informação é utilizada no
algoritmo de seleção, influenciando a ordem com que os conteúdos são
apresentados. Ao mesmo tempo, constitui um parâmetro de análise utilizado no
processo de curadoria dos conteúdos relacionados a um tema.

6

Web 2.0 (http://www.oreilly.com/pub/a/web2/archive/what-is-web-20.html)
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No levantamento realizado por Özyurt e Özyurt (2015) constataram-se
resultados positivos na aplicação de recursos de adaptação que levam em
consideração as diferenças de estilo de aprendizagem de cada estudante. Foram
observadas melhoras no processo de aprendizagem sob a ótica de satisfação,
praticidade e preferência dos estudantes por métodos adaptativos.
Em seu artigo, El-Bakry e Mastorakis (2009) definem aprendizagem
adaptativa como a habilidade de se modificar uma determinada lição em sistemas de
aprendizagem usando parâmetros e um conjunto de regras pré-definidas. Esses
autores definiram quatro tipos principais de adaptação: a) macro: permite a seleção
de poucos componentes principais como: objetivos de aprendizagem, níveis de
detalhamento e formato de disponibilização; b) tratamento de aptidão: usa diferentes
tipos de materiais didáticos em função das características dos estudantes, que
podem ser resumidas em: estilo de aprendizagem, conhecimento prévio, ansiedade,
motivação e independência; c) micro: avalia a necessidade de cada estudante e
propõe uma alternativa de execução de curso em função dessa necessidade; d)
construtivista-colaborativo: segue a linha pedagógica construtivista usando recursos
colaborativos e que focam em como os conhecimentos são aprendidos, levando em
consideração o contexto, as atividades de aprendizagem, as estruturas cognitivas do
conteúdo e o tempo despendido no processo.
Os

serviços

básicos

de

ensino

a

distância

são

aprimorados

pela

personalização, como por exemplo: a) gestão personalizada de cursos: possibilita
que conteúdos oriundos de várias fontes sejam apresentados em função das
necessidades e preferências de cada estudante; b) gestão do perfil do estudante:
promove atendimento diferenciado a um assunto específico e diagnosticado pelo
seu desempenho em avaliação; c) personalização da distribuição de conteúdo: em
diversos dispositivos e no idioma preferido pelo estudante; d) provas adaptativas:
formulação de questões baseadas no padrão cognitivo do estudante e de um banco
de questões apoiado por web semântica. (JAIN et al., 2012).
Os novos sites de redes sociais oferecem uma ideia do futuro da Web, onde,
ao

invés

de

consumir informações passivamente, os usuários participarão

ativamente da criação, avaliação e divulgação de informações. Uma característica
inovadora desses sites é que eles permitem que os usuários criem redes sociais
pessoais para acompanhar facilmente as atividades de seus amigos. Outra
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característica inovadora é a avaliação colaborativa do conteúdo, seja explicitamente
através da votação ou, implicitamente, através de sua atividade. Juntas, essas
inovações levam a um novo paradigma de se interagir com informações, o que é
chamado de processamento de informações sociais. O processamento de
informações sociais permite que os usuários solucionem coletivamente problemas
de processamento de formação, como recomendação, filtro e avaliação da qualidade
de documentos. (LERMAN, 2007)
Em seu estudo, Köck (2009) defende que a medida em que a adaptabilidade
nos sistemas de EAD tornou-se popular nos últimos anos, surgiram novos desafios e
potenciais no campo dos sistemas adaptativos. A adaptação, tradicionalmente
centrada na personalização de conteúdo, também é necessária para a comunicação
e a cooperação do aluno. Com a crescente complexidade das tarefas de adaptação,
a necessidade de processamento automatizado de dados de uso, extração de
informações e detecção de padrões crescem. Uma possibilidade é a mineração e
classificação de atividades do aluno como base para a adaptação em sistemas.
Existe a possibilidade de se identificar e estimar o desempenho dos
estudantes. Em seu artigo Er (2012), propõe um modelo para prever os níveis de
desempenho dos alunos, que emprega três algoritmos de aprendizado de máquina:
classificador de aprendizagem baseado em instâncias, árvore de decisão e Bayes
Naïve. Além disso, os esquemas de decisão podem ser usados para combinar os
resultados das técnicas de aprendizado da máquina de diferentes maneiras para
investigar se o desempenho dos alunos poderia ser melhorado.
Neste trabalho usam-se as formas de tratamento de aptidão, porém, sem o
foco ao modelo cognitivo do estudante. Espera-se que a liberdade de navegação
nos conteúdos existentes canalizará o estudante automaticamente para os objetos
de aprendizagem mais adequados a sua percepção.

2.2.3

Web semântica aplicada ao ensino a distância

A web semântica permite que aplicações baseadas na web interajam sintática
e semanticamente. Na sua essência, web semântica é um conjunto de princípios de
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design colaborativo e uma variedade de recursos como o RDF (“Resourse
Description Framework”) e o OWL (“Web Ontology Language”), que fornecem uma
descrição formal de conceitos, termos e relacionamentos dentro de um determinado
domínio de conhecimento. (JAIN et al., 2012)
A web semântica possibilita, pela inclusão de informações semânticas aos
conteúdos publicados na web, a utilização dos objetos definidos e referenciados não
apenas por visualização, mas por aplicações, o que faz dela um recurso promissor a
ser aplicado no ensino a distância. (CASTELLANOS-NIEVES et al., 2011)
Segundo o Digital Learning Metadata Alliance (DLMA)7, ao longo das últimas
duas décadas, esquemas de metadados que descrevem recursos de aprendizagem
têm evoluído. A Dublin Core Metadata Initiative (DCMI)8 desenvolveu extensões de
educação para permitir que recursos semanticamente catalogados possam ser
encontrados por mecanismos de busca na web. Em paralelo, a comunidade de
ensino a distância desenvolveu o IEEE Learning Object Metadata (LOM). Mais
recentemente, a ISO publicou o Metadata for Learning Resources (MLR) com a
intenção de ser compatível tanto com o LOM como com o DCMI. Essas iniciativas se
juntam à iniciativa da Schema.org9 para desenvolver uma linguagem de marcação
simples e que sirva como referência à descoberta de recursos na Web. Os padrões
de metadados DCMI e LOM foram criados anteriormente à percepção, pelos setores
de educação e publicação de conteúdo, da predominância potencial dos recursos
digitais frente aos recursos impressos. A natureza ubíqua da internet, o surgimento
de livros digitais e o interesse crescente de escolas e universidades estão
estimulando a adoção de recursos digitais na educação. A iniciativa EDUPUB10,
defendida pelo International Digital Publishing Forum (IDPF) e pela IMS Global 11,
tem renovado a importância de metadados para apoiar não só a descoberta de
recursos de aprendizagem disponíveis na internet, mas também no gerenciamento e
curadoria destes recursos de aprendizagem. Metadados devem ser usados não
7

http://www.dlma.org/
http://dublincore.org/
9
http://Schema.org é comunidade com a missão de criar, manter e promover esquemas
para dados estruturados na Internet. Além de participantes das empresas patrocinadoras
(Google, Microsoft, Yahoo e Yandex), há uma participação significativa da comunidade,
através das listas públicas, como public-vocabs@w3.org
10
http://www.idpf.org/epub/profiles/edu/spec/
11
https://www.imsglobal.org/
8
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apenas dentro de um único sistema, comunidade ou domínio, mas entre domínios e
sistemas.
Linked Data12 está no cerne do que Web Semântica é: integração em larga
escala dos dados na internet. A principal vantagem de se adotar tal padrão é pelo
fato de este propiciar um paradigma genérico aos consumidores para o acesso a
fontes de dados diversas. Dentre elas, destacam-se: a) modelo de dados unificado:
utiliza RDF13 (“Resource Description Framework”) para prover um contexto único de
identificação; b) mecanismos padrões de acesso aos dados: utiliza HTTP como
padrão de acesso, o que habilita os mecanismos de busca a conseguir pesquisar os
dados diretamente; c) dados descobertos por hyperlinks: por usar URI14, permite a
integração

de

entidades

armazenadas

em

fontes

diferentes;

d)

dados

autodescritivos: utiliza vocabulários publicados e acessíveis. (HEATH; BIZER, 2011)
Mais recentemente, foi criado o JSON-LD15. Trata-se de um método simples,
não só para expressar Linked Data em JSON, mas também para adicionar
marcadores semânticos a documentos JSON já existentes. Esse padrão foi
projetado de forma concisa, legível e de fácil adaptação nas aplicações que já
utilizam JSON. (LANTHALER; GÜTL, 2012)
A Figura 1 nos mostra um gráfico típico de Linked Data. Os nós no gráfico são
chamados assuntos ou objetos e as bordas são chamadas de propriedades. Um
assunto é um nó com pelo menos uma saída, ao passo que um objeto é um nó com
pelo menos uma entrada. Isso implica que um nó pode ser um assunto e um objeto,
ao mesmo tempo. Para ser inequivocamente identificável e referenciável, um
assunto deve ser rotulado com um IRI16. Mesmo que tais “nós” não preencham os
requisitos de Linked-Data, eles são suportados, pois permitem que, em certos casos
de uso, os dados sejam apenas referenciáveis localmente. O mesmo se aplica às
propriedades: se eles são rotulados com um IRI, são referenciáveis de outros
documentos e, portanto, Linked Data, ou, de outra forma, eles são propriedades
apenas tradicionais JSON, que só têm um significado no documento específico em
12

https://www.w3.org/standards/semanticweb/data e http://linkeddata.org/
https://www.w3.org/RDF/
14
https://www.w3.org/Addressing/
15
http://www.json-ld.org
16
https://www.w3.org/International/O-URL-and-ident.html
13
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que eles são utilizados. Essa situação não se aplica aos objetos, pois estes devem
estar marcados por um IRI. (LANTHALER; GÜTL, 2012)
Figura 1 - Um gráfico de Linked-Data

Fonte: Adaptado de (LANTHALER; GÜTL, 2012)

A combinação do padrão REST e do Linked Data oferecem oportunidades
para o avanço da web semântica em uma maneira similar que o hipertexto fez para
a Web. (LANTHALER; GÜTL, 2013a)
Existe um grupo na W3C 17 recomendando a exposição do IEEE LOM como
Linked Data. Esse grupo publicou a primeira versão, ainda considerada um esboço,
sugerindo a adoção desses princípios aos objetos de aprendizagem com a última
revisão datada em 6/11/2015. No referido trabalho, descreve-se como usar LOM
juntamente com os princípios de Linked Data.
A Figura 2 apresenta a hierarquia de elementos do padrão LOM. Nela é
possível observar as nove categorias com que os objetos de aprendizagem são
categorizados. São elas: 1) General: descreve o objeto em si; 2) Life Cycle:
descreve a história e o estado atual do objeto de aprendizagem e das entidades que
foram afetadas por sua evolução; 3) Meta-Metadata: contém a descrição sobre os
metadados, como podem ser identificados, quem os criou, quando, de que maneira
e usando quais referências; 4) Technical: esta categoria descreve os requerimentos
técnicos e as características do objeto de aprendizagem; 5) Educational: esta
categoria descreve os pontos-chave educacionais de um objeto de aprendizagem; 6)
Rights: descreve a propriedade intelectual e as condições de uso do material; 7)
17

https://www.w3.org/community/lom2ld/
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Relation: define a relação com outros objetos de aprendizagem, caso exista. Para
definir múltiplas relações, pode haver diversas instâncias desta categoria; 8)
Annotation: provê comentários sobre o uso educacional do objeto e informações de
quando ou por quem os comentários foram criados de modo que educadores
possam compartilhar experiências de uso; 9) Classification: descreve onde o objeto
se situa em um sistema particular de classificação. O objeto pode ser classificado
em diversos sistemas diferentes. (IEEE-SA STANDARDS BOARD, 2002, p. 8–21)
Figura 2 - Hierarquia de elementos do padrão LOM

Fonte: adaptado de (KOUTSOMITROPOULOS et al., 2010)

Neste trabalho pretende-se a utilizar o padrão LOM, exposto como LinkedData e no formato JSON-LD para expressar os objetos de aprendizagem.
2.2.4

Arquitetura orientada a serviços

Os sistemas de ensino a distância atuais podem se valer de arquiteturas
distribuídas, pois estas permitem a integração entre softwares implantados em
infraestruturas distintas, para usar componentes que aperfeiçoam e personalizam
suas características. (EL-BAKRY, HAZEM M.; MASTORAKIS, NIKOS, 2009).
Usar serviços externos em conjunto com os ambientes de aprendizagem
propicia a reutilização de componentes, a facilidade de expansão e a modificação de
cada módulo. (EL-BAKRY, HAZEM M.; MASTORAKIS, NIKOS, 2009)
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Com o amadurecimento dos ambientes virtuais de aprendizagem, sua
implementação tem se valido, cada vez mais, de SOA para tornar a execução do
processo de aprendizagem simplificado e padronizado. (JAIN et al., 2012)
Este trabalho utiliza esta abordagem, de tal modo que, um conteúdo
visualizado pelo estudante durante seu curso em um ambiente de aprendizagem, o
qual está armazenado em um ambiente distinto, integra-se a ele como se a própria
plataforma o estivesse disponibilizando. O estudante, por sua vez, navega entre as
fronteiras desses sistemas sem perceber tal separação. A arquitetura orientada a
serviços é um padrão de projeto que apresenta tanto a infraestrutura como a
arquitetura dos sistemas da informação como fracamente acopladas. O W3C define
SOA como um conjunto de componentes que podem ser utilizados e a descrição de
suas interfaces podem ser publicadas e descobertas. O webservice é o principal tipo
de componente SOA e pode ser implementado usando o protocolo SOAP (Simple
Object Access Protocol) ou REST, que não é protocolo, mas Design Pattern
arquitetural para serviços expostos numa rede, como a internet, por meio do
protocolo HTTP. Contudo, apesar de utilizar serviços neste trabalho, não se trata da
adoção de uma SOA clássica, em seu sentido amplo, pois não haverá a utilização
de um middleware e nem se procura orquestrar o conjunto de serviços disponíveis,
mas, apenas, vale-se do que é relevante na abordagem SOA para a resolução do
problema objeto deste trabalho.
2.2.5

Protocolo LTI

O LTI é um padrão de especificações técnicas que possibilitam integrar
aplicativos de terceiros a um sistema de gestão de aprendizagem (LMS).
O padrão LTI foi desenvolvido para permitir que ferramentas remotas possam
integrar-se a um ambiente de aprendizagem. Nesse padrão, tem-se a comunicação
entre a ferramenta provedora do serviço e a consumidora. A comunicação entre
essas duas entidades se dá por meio de uma requisição POST de HTTP. Tal
requisição precisa ser assinada conforme a especificação OAUTH 1.0. A Figura 3,
ilustra como ocorre a comunicação. O estudante, representado pelo ator “usuário”
no desenho, usa algum recurso fornecido pelo software provedor enquanto se utiliza
do ambiente de aprendizagem. (“LTI 1.2”, 2015)
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Figura 3 - Visão macro de LTI

Fonte: adaptado de (“LTI 1.2”, 2015)

A Tabela 5 apresenta os campos obrigatórios para que se estabeleça a
comunicação usando LTI. Basicamente, esses campos descrevem o tipo, a versão e
o recurso único que se destina a atividade. No tipo e versão, entende-se a aplicação
do padrão da mensagem. Dessa forma, outros tipos de mensagens podem ser
definidos no futuro sem que se cause impacto. Com relação ao recurso
resource_link_id, entende-se a identificação única entre o AVA e a ferramenta
externa. Por exemplo, se existissem 2 links entre o AVA e a ferramenta externa, em
locais distintos, porém apontando para o mesmo objeto na ferramenta provedora,
cada um deles possui o seu próprio identificador.
Tabela 5 - Campos obrigatórios protocolo LTI

Campo

Valor exemplo

Descrição

lti_message_type

basic-lti-launch-request

Descreve o tipo da mensagem

lti_version

LTI-1p0

Versão do protocolo LTI

88391-e1919-bb3456

Indica unicamente o ponto de integração
no ambiente de aprendizagem que se
refere à atuação da ferramenta externa.

resource_link_id

Fonte: adaptado de (“LTI 1.2”, 2015)

A Tabela 6 apresenta uma lista de informações recomendadas na integração
LTI. Estes campos aprimoram a experiência do usuário dos sistemas porque
permitem personalizar diversos aspectos durante a integração entre os sistemas
pelo protocolo LTI.
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Tabela 6 - Campos recomendados no protocolo LTI
Campo

Exemplo

Descrição

resource_link_title

Meu texto

Link para um descritivo do conteúdo

0ae836b9

Chave única de identificação do
usuário que está autenticado no
ambiente virtual de aprendizagem
(TC) e que faz a requisição à
ferramenta externa (TP)

roles

Instrutor

Papel do usuário que faz a chamada
à ferramenta externa. A ferramenta se
comporta diferentemente em relação
a cada perfil.

context_id

8213060

Identifica o recurso requisitado na
ferramenta

launch_presentation_
width

320

Largura da janela a ser apresentada

launch_presentation_
height

240

Altura da janela a ser apresentada

launch_presentation_
return_url

http://lmsng.school.edu/
portal/123/page/988/

Endereço de retorno.

tool_consumer_info_
product_family_code

Moodle

Nome do tipo do ambiente virtual de
aprendizagem

tool_consumer_
info_version

9.2.4

Versão

tool_consumer_
instance_name

SchoolU

Nome da instância do ambiente virtual
de aprendizagem.

user_id

Fonte: adaptado de (“LTI 1.2”, 2015)

Existem também algumas informações sobre o usuário, para que se possa
personalizar a apresentação. Tais parâmetros são recomendados, caso não exista
restrição referente à privacidade do usuário. São elas: lis_person_name_given;
lis_person_name_family; lis_person_name_full; lis_person_contact_email_primary.
Além destas informações, existem diversas outras informações opcionais e, dentre
elas, vale destacar a possibilidade de se criar chaves customizadas. Para tal, basta
incluir o prefixo custom_ ao nome da chave que se deseja criar.
O principal conceito de LTI é estabelecer uma maneira padrão de integrar
aplicações de aprendizagem, geralmente hospedadas remotamente e fornecidas
através de serviços de terceiros com portais ou outros ambientes educacionais. Em
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LTI, esses aplicativos são chamados de ferramentas provedoras (TP). O AVA, ou
qualquer outra plataforma, é chamado de ferramenta consumidora (TC).
A comunicação entre TP e TC por LTI se dá por uma requisição POST. Antes
que o primeiro pedido de LTI seja enviado, ambas as partes concordam com uma
chave de consumidor e uma senha de consumo. A chave do consumidor será usada
por ambas

as

partes

para identificar com quem eles estão falando. O

consumer_secret será usado para assinar digitalmente cada pedido em qualquer
direção. A Tabela 7 apresenta a lista de ações executadas quando um LTI TC inicia
uma ferramenta ou recurso fornecido pelo LTI TP.
Tabela 7 – Requisição LTI passo a passo
#

Atividade

1

Executa uma solicitação HTTP(S) com pares de nome / valor LTI básicos que
marquem esse pedido como sendo uma solicitação "LTI".

2

Adicione outros pares de nome/valor ao pedido que ajudará o TP a saber como
interpretar o pedido no contexto correto.

3

Assine o pedido usando uma pequena variação da especificação 2-legged OAuth
1.0

4

Submete a requisição usando o verbo POST do protocolo HTTP

2.2.6

OAuth

O protocolo OAuth foi originalmente criado por uma pequena comunidade de
desenvolvedores web que queriam resolver o problema comum de permitir o acesso
delegado a recursos protegidos. A versão final 1.018 foi gerada em outubro de 2007
e revisada em junho de 2009. (HAMMER-LAHAV, 2010)
No modelo de autenticação cliente-servidor tradicional, o cliente usa suas
credenciais para acessar seus recursos hospedados em um servidor. Com o
crescente uso de serviços web distribuídos e computação em nuvem, aplicativos de
terceiros requerem acesso a tais recursos. Este protocolo fornece um método para
que os clientes acessem recursos em nome de seu proprietário. Fornece um

18

http://oauth.net/core/1.0a
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processo para permitir que usuários finais autorizem o acesso de terceiros em seus
recursos no servidor sem compartilhar suas credenciais. (HAMMER-LAHAV, 2010)
OAuth introduz um terceiro papel no modelo de autenticação cliente-servidor
tradicional: o proprietário do recurso. Nele o cliente, que não é o proprietário do
recurso, mas está agindo em seu nome, solicita acesso aos recursos controlados
por seu proprietário e hospedado no servidor. Além disso, OAuth permite que o
servidor verifique, não só a autorização do proprietário dos recursos, mas também a
identidade do cliente que faz o pedido.(HAMMER-LAHAV, 2010)
O protocolo LTI usa parcialmente OAuth, apenas para garantir a assinatura
entre a ferramenta provedora e a ferramenta consumidora. A ferramenta OAuth 1.0
Authentication Sandbox19 foi desenhada como um passo-a-passo interativo na
chamada a um serviço com a assinatura OAuth. Baseado na composição chave e
segredo a requisição é assinada, como destacado na Tabela 8, para que possa ser
válida na comunicação entre os dois sistemas.
Tabela 8 – Exemplo de requisição OAuth

POST / HTTP/1.1
Host: toomrepo.com/lms:80
Authorization: OAuth realm="http://toomrepo.com/lms/",
oauth_consumer_key="universidadetoomtec_editora1",
oauth_nonce="",
oauth_timestamp="0",
oauth_signature_method=" HMAC-SHA 1",
oauth_version="1.0",
oauth_signature="ybYyop67t%2BqGNQksIE8j99ybY u4%3D"

19

http://lti.tools/oauth/
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2.2.7

HTML5

Os recursos propiciados pela Web 2.0, como blogs, wikis, podcasts e redes
sociais permitem a implantação de comunicação multidirecional, promovendo assim
a interação e o trabalho colaborativo. (USLUEL; MAZMAN, 2009)
Em seu artigo, Schwarz e Hickson (2014) descrevem a especificação HTML5
nos termos necessários para entendimento dos programadores para internet,
omitindo detalhes necessários apenas aos criadores de browsers.
Para este trabalho, vale destacar no HTML5, que é o padrão mais recente e
está sendo adotado pela comunidade de fornecedores de navegadores, juntamente
com CSS320 e WebGL21, as seguintes características: a) bitmap dependente de
resolução22: permite que gráficos sejam renderizados em tempo real usando o
elemento de tela

manipulável por scripts da Canvas API; b) suporte nativo para

vídeo23: um novo elemento vídeo foi definido no HTML5 com o objetivo de permitir
que o criador da página web possa incorporar conteúdo de vídeo sem depender de
plug-ins de externos como a Apple QuickTime ou Adobe Flash; c) armazenamento
local24: similar aos cookies, esse recurso fornece uma maneira de armazenar
informações em computadores e recuperá-las mais tarde. Os sites podem acessar o
armazenamento local com scripts depois que a página foi carregada; d)
webworkers25: podem-se executar scripts em uma rotina paralela, não afetando o
processo de apresentação; e) capacidades Off-line26:

fornece meios para os

usuários continuarem a trabalhar com os seus serviços web, manipulando o recurso
de cache, permitindo especificar um manifesto que inclui a lista de arquivos
necessários para o serviço web funcionar off-line; f) suporte a geolocalização27: a
API

que fornece meios de permitir que uma página web possa consultar a

localização atual do dispositivo que a está acessando; g) novos tipos de entrada28: a
20
21
22
23
24
25
26
27
28

https://developer.mozilla.org/en/docs/Web/CSS/CSS3
https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/API/WebGL_API
https://www.w3.org/wiki/HTML/Elements/canvas
https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/Guide/ HTML/ Using_HTML5_audio_and_video
https://developer.mozilla.org/en/docs/Web/API/Window/localStorage
https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/API/Web_Workers_API/ Using_web_workers
https://www.w3.org/TR/offline-webapps/
https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/API/Geolocation/ Using_geolocation
https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/Guide/ HTML/Forms_in_HTML
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saber: caixas de pesquisa, campos incrementais, sliders, seletores de cores,
números de telefone, endereços de web, endereços de e-mail, selecionadores de
data do calendário, meses, semanas, data e hora e timestamps; h) websockets29:
fornecem meios para multiplexação bidirecional dos canais de comunicação usando
uma única conexão TCP-IP, possibilitando a criação de aplicações web em tempo
real. (ANDERSSON; JOHANSSON, 2012)
As duas principais características do HTML5 que podem ajudar com
agregação de conteúdo são WebSockets e WebWorkers. A primeira por adicionar
capacidade de comunicação baseada em conexão bidirecional entre navegador e
servidor, semelhante a uma rede padrão. Já a segunda adiciona a capacidade de
multi-threading ao browser. (ZHANIKEEV, 2013).
Neste trabalho tais funcionalidades serão utilizadas no desenvolvimento do
protótipo, uma vez que o conjunto de objetos de aprendizagem a serem
apresentados pode acarretar na necessidade de download de considerável
tamanho.
Para o trabalho off-line, Tahir et al (2015) sugerem a adoção de AHOS
(“Automated HTML5 Off-line Service”) como forma de garantir um conjunto de
funcionalidades quando a aplicação não estiver conectada. Com esse recurso, ao
acessar o servidor pela primeira vez, este notifica a lista de arquivos que devem ser
baixados para a máquina cliente. Uma vez que todos os arquivos listados tenham
sido baixados, a aplicação pode trabalhar continuamente mesmo que ocorra uma
interrupção do acesso ao servidor. A Figura 4 ilustra e compara o comportamento de
uma aplicação web convencional com outra implementada com esse recurso. No
instante em que ambas estejam conectadas, seu comportamento será idêntico,
porém, em situações em que estejam desconectadas, a aplicação com a adoção de
AHOS pode continuar a funcionar, em pelo menos um subconjunto definido de suas
funcionalidades, de modo apartado. Posteriormente, no reestabelecimento da
conexão, ocorre a sincronização do que foi processado localmente.
Usa-se o local storage para armazenar informações referentes à navegação,
classificação e interação do estudante com o objeto de aprendizagem e usa-se

29

https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/API/WebSockets_API
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WebWorkers30 para executar o download dos objetos de aprendizagem de modo
assíncrono em 2º plano.
Figura 4 - Comparativo entre aplicações web

fonte: adaptado de (TAHIR et al., 2015)

2.3 Estado da arte

Neste item são apresentados alguns artigos que foram selecionados porque
se identificou certa relevância.

Na Tabela 9, listam-se estas pesquisas, é

mencionado o resumo e também o seu vínculo com este trabalho.
Tabela 9 - Artigos selecionados
1

Título

Using Service Oriented Architecture for Reconceiving Quality E Training

Autores (SHARMA; SHANKARMANI, 2014)
Este artigo propõe um framework dinâmico para sistemas de
aprendizagem. A ideia é criar valor agregado usando serviços externos que
alavanquem o sistema de aprendizagem. A abordagem empregada utiliza
os princípios de SOA ao listar os recursos de software necessários para um
Resumo aluno de acordo com suas habilidades e capacidade de aprendizagem.
Então, personaliza-se o material de aprendizagem a ser visualizado. Este
artigo é dedicado a aperfeiçoar a aprendizagem na indústria de TI e que
atendam o nível de especialização de competências relevantes para o
aluno.

30

https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/API/Web_Workers_API/Using_web_workers
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Os autores propõem uma forma de centralizar, e consequentemente
padronizar, o acesso a serviços provedores de diversas fontes, funcionando
Vínculo como um wrapper31 a sistemas externos. Seguindo tal proposição, este
trabalho faz uso desse conceito na forma de permitir aos criadores
disponibilizem seu conteúdo a terceiros.
2

Título

The evolution of Learning Object repository: Towards the Learning Object
Management System and dynamic use of metadata

Autores (GENTILE et al., 2010)(GENTILE et al., 2010)
Neste artigo ilustra-se como uma visão dinâmica do conceito de metadados
pode melhorar a gestão dos objetos de aprendizagem. Especificamente, as
ideias elaboradas neste documento estão contribuindo para o
Resumo
aperfeiçoamento da usabilidade desses objetos. Os autores propõem a
gestão do ciclo de vida dos objetos de aprendizagem pela adoção do
padrão IEEE LOM.
No presente trabalho, utilizam-se tais preceitos e o controle do ciclo de vida
dos objetos de aprendizagem está atrelado a alguns parâmetros, dentre
Vínculo eles a sua data de criação e a recomendação média atribuída. Os
curadores de conteúdo podem definir a data com que um determinado
objeto deve ser arquivado, e, consequentemente, não mais apresentado.
3

Título

Personalization of e-Learning Services using Web Mining and Semantic
Web

Autores (JAIN et al., 2012)(JAIN et al., 2012)
No intuito de aperfeiçoar os serviços de ensino a distância, vários recursos
externos podem ser utilizados em um AVA. Neste artigo, descreve-se uma
Resumo
abordagem com o objetivo de alcançar personalização de serviços de
ensino a distância usando mineração de dados e web semântica.
Utiliza-se uma parte desse conceito ao permitir que buscas por conteúdos
Vínculo em outros repositórios ocorram, se assim desejado pelo criador do curso a
distância, na tentativa de se apresentar mais opções ao aluno.
4

Título
Autores

Advanced Technology for E-Learning Development
(EL-BAKRY, HAZEM M.; MASTORAKIS, NIKOS, 2009)(EL-BAKRY,
HAZEM M.; MASTORAKIS, NIKOS, 2009)

A arquitetura SOA apresenta características adaptativas e inteligentes com
interfaces padronizadas que permitem que diferentes sistemas de ensino a
Resumo distância atuem em conjunto. Este artigo analisa os diferentes modelos de
ensino a distância, os modelos adaptativos propostos, as arquiteturas e
estruturas dos sistemas tradicionais, seus métodos e técnicas.
Neste trabalho, apesar de não se atender aos requisitos de uma arquitetura
Vínculo SOA padrão, utilizam-se serviços como paradigma de implantação da
arquitetura.
31

http://searchsoa.techtarget.com/definition/wrapper
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5

Título

Learning style based individualized adaptive e-learning environments:
Content analysis of the articles published from 2005 to 2014

Autores (ÖZYURT; ÖZYURT, 2015)
Os estilos de aprendizagem são um dos parâmetros mais importantes na
determinação das diferenças entre os alunos. Assim, os ambientes
estáticos de aprendizagem foram substituídos por ambientes
personalizados de ensino a distância adaptativos com base em estilos de
aprendizagem. Este estudo trata da análise do conteúdo dos estudos
recentes sobre Adaptive Educational Hypermedia (AEH) com base em
Resumo
estilos de aprendizagem. Foram avaliados 69 artigos publicados entre
2005-2014. Os estudos foram categorizados sob os títulos de propósito, a
natureza, método, características de examinandos, nível, modelagem do
aluno, estilos de aprendizagem e assuntos. Alguns dos estudos oferecem
um framework ou modelo para AEH, enquanto outros são voltados para a
influência de AEH no desempenho do estudante.
No presente trabalho usa-se a abordagem estática, pelo questionário de
identificação de estilo de aprendizagem, e dinâmica, no monitoramento do
comportamento dos estudantes frente a determinados objetos de
aprendizagem. O estilo de aprendizagem é um dos parâmetros na ordem
de seleção dos conteúdos a serem exibidos. Quando o aluno classifica
Vínculo
positivamente um conteúdo, elaborado e marcado como sendo de
determinado estilo de aprendizagem, o algoritmo tenderá a exibir objetos de
aprendizagem desse estilo. A única influência que os estilos de
aprendizagem propiciam será na ordenação com que os conteúdos serão
apresentados.
6

Título

A Service-Oriented Architecture for Context-Aware Ubiquitous Learning
Delivery

Autores (ZHAO; JIN, 2011)
Com o aumento do uso de dispositivos móveis, cresceram também as
expectativas de que os serviços de aprendizagem sejam capazes de
funcionar em tais mídias. A maioria dos serviços de aprendizagem
Resumo
oferecidos hoje não é projetada para tal. Este artigo propõe uma arquitetura
orientada a serviço para a aprendizagem adaptativa para a transformação e
apresentação do conteúdo.
Neste trabalho, propõem-se algumas formas para tratar a situação de
incompatibilidade da mídia no dispositivo. São elas: a) sinalizar ao
estudante os requisitos mínimos para acesso a tal recurso, ou b) permitir ao
Vínculo curador do conteúdo criar um objeto substituto, que utilize recursos
compatíveis com a mídia em questão. Dessa forma, garante-se certo nível
de qualidade na experiência do aluno durante a visualização do material
didático.
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7

Título

Unlocking the value of Web 2.0 technologies for training and development:
The shift from instructor-controlled, adaptive learning to learner-driven,
generative learning

Autores (LONDON; HALL, 2011)
O ensino tradicional é adaptativo, isto é, conduzido por um instrutor,
presencial ou on-line, focado em ensinar habilidades, conhecimentos,
transmitir informações, políticas e procedimentos. Em contraste, a
aprendizagem generativa é orientada para o aluno, colaborativa e focada
no problema. Tecnologias da Web 2.0 podem dar o suporte necessário a
ambas as formas de aprendizagem. Este artigo revê as capacidades da
Resumo
Web 2.0 para aprendizagem, descreve dois estudos de casos, descreve de
que modo se devem criar aplicações de treinamento da Web e discute a
evolução do papel dos profissionais de educação partindo do
desenvolvimento de recursos de aprendizagem estruturados e estáticos
para um modelo dinâmico, que propicie o processo de aprendizagem
generativa.
Este trabalho foca na distribuição automática de conteúdo para criar
condições de aprendizagem adaptativa ou generativa pelo fato de que a
Vínculo
classificação do conteúdo feita por outros alunos influencia a sequência
com que os conteúdos são apresentados.
8

Título

On Using JSON-LD to Create Evolvable RESTful Services

Autores (LANTHALER; GÜTL, 2012)
Como a quantidade de dados e dispositivos ligados na Web vêm
experimentando um crescimento exponencial, crescem também os
problemas relacionados de integração entre esses componentes,
Resumo extremamente heterogêneos, em um sistema escalável. REST tem provado
ser uma forma viável em larga escala. Neste artigo é apresentado o JSONLD, um esforço de se padronizar a forma de comunicação máquina-amáquina.
Vínculo
9

Título

No presente trabalho usam-se as recomendações dos autores, uma vez
que a transmissão de informações será realizada por objetos JSON.
The Analysis of Automated HTML5 Offline Services (AHOS)

Autores (TAHIR et al., 2015)
As aplicações web tradicionais funcionam apenas quando possuem
conectividade com a internet. Alguns casos de uso requerem que a
aplicação consiga trabalhar mesmo quando off-line. Propõem-se criar
Resumo
aplicações usando o Automated HTML5 Off-line Services (AHOS), pela
integração de serviços avançados propiciados pela API da HTML5 para
habilitar as aplicações web a funcionarem off-line.
Vínculo Planeja-se trabalho a utilização de AHOS para dar suporte off-line.
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10

Título

Model Your Application Domain, Not Your JSON Structures

Autores (LANTHALER; GÜTL, 2013b)
As decisões de design de interfaces REST são complexas e por isso existe
a tendência de se implementar a solução simplificada ao invés de se
modelar adequadamente o domínio da aplicação. Neste artigo, são
Resumo
discutidos alguns dos desafios e escolhas que precisam ser feitas ao se
projetar uma API RESTful Web. Em particular, compara-se a forma como
os contratos devem ser estabelecidos e como eles são definidos na prática.
No presente trabalho usa-se a abordagem de especificação das interfaces
Vínculo web centradas no domínio. O padrão de metadados será o IEEE LOM,
convertido para Linked-Data e JSON como mecanismo de serialização.
11

Título

Interlinking Educational Resources to Web of Data through IEEE LOM

Autores (RAJABI; SICILIA; SANCHEZ-ALONSO, 2015)
Este artigo descreve uma abordagem para expor os metadados IEEE LOM
como Linked-Data, discute estratégias alternativas e analisa suas
vantagens e desvantagens. Aplicam-se princípios comuns às
Resumo
especificidades da LOM, seus tipos de dados e elementos. Um estudo de
caso e uma implementação de referência são feitos como uma prova de
conceito desse mapeamento.
Vínculo Será utilizada esta técnica para catalogar os objetos de aprendizagem.

2.4

Conclusão

Nesta seção foram descritos os principais conceitos que fundamentam esta
dissertação. Os estudos apresentados na Tabela 9 foram selecionados com base no
seguinte critério: a) apresentam os conceitos de educação a distância e
aprendizagem adaptativa; b) conceitos e pesquisas referentes a arquiteturas
orientadas a serviços aplicadas à educação a distância; c) aplicação de websemântica em sistemas de ensino a distância e os padrões da indústria utilizados
para catalogar os objetos de aprendizagem; d) novos recursos de desenvolvimento
de aplicações na web.
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3 PROPOSTA DA ARQUITETURA

3.1

Introdução

A definição de uma arquitetura refere-se às estruturas fundamentais de um
sistema de software, a disciplina de criar tais estruturas, e a sua documentação.
Essas estruturas são necessárias para raciocinar sobre o sistema de software.
Usou-se padrão IEEE 42010 como ponto de partida para definição da arquitetura e
também como referência de apoio os estudos de Clements et al (2011) e também
Rozanksi e Woods (2012).
Esta seção apresenta os principais requisitos funcionais, a definição e a
descrição da arquitetura proposta e a formalização das visões mais relevantes para
seu entendimento, a lista de stakeholders, os casos de uso e cenários, finalizando
com modelo de classes e objetos e de entidade e relacionamento. A Tabela 10
define os termos utilizados na elicitação dos requisitos. O Apêndice A complementa
este capítulo com a lista completa de requisitos mapeados.
Tabela 10 - Definição dos termos da especificação
Termo

Significado

Editora

Uma editora é a detentora de um objeto de aprendizagem.

Usuário

Um usuário é um acesso ao console administrativo. Uma editora
tem um usuário principal que é criado automaticamente no
momento em que ela é criada no sistema.

Pasta

Uma unidade de agrupamento de objetos de aprendizagem no
sistema.

Objeto de
aprendizagem

Representa um determinado conteúdo a ser apresentado ao
estudante. Trata-se de uma abstração de algum arquivo
multimídia ou a um link para um recurso externo.

Ciclo de vida

Tempo de vigência de um objeto de aprendizagem.

Objeto de
aprendizagem obsoleto

Trata-se de um objeto de aprendizagem fora de vigência

Objeto de
aprendizagem
desabilitado

Trata-se de um objeto de aprendizagem que não pode ser
visualizado pelos alunos.

Objeto de
aprendizagem

É um objeto de aprendizagem associado a outro. Ele é
apresentado no lugar do objeto principal quando o dispositivo
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substituto

em que se visualiza não atende aos requisitos mínimos
definidos para ele.

Metadados

Conjunto de informações que atribuem contexto a um objeto de
aprendizagem.

Versão do objeto de
aprendizagem

Trata-se de uma atualização de um objeto de aprendizagem

Objeto de
aprendizagem interno

Trata-se de um objeto multimídia que está mantido no sistema.

Objeto de
aprendizagem externo

Trata-se de um link a um endereço na internet catalogado como
um objeto de aprendizagem.

Vínculo entre objetos
de aprendizagem

Trata-se da associação entre um objeto de aprendizagem com
um objeto substituto.

Estilo de aprendizagem

Trata-se da forma com que cada indivíduo adquire e processa
informações. Aos objetos de aprendizagem incluídos no sistema
são associadas as características correspondentes de acordo
com o modelo Filder-Silverman.

Cliente

Trata-se de um acesso associado a um ambiente virtual de
aprendizagem (AVA).

Educador

Uma vez configurado, o acesso ao sistema por um AVA pode
acontecer no contexto de um educador. Este tem a incumbência
de criar uma atividade em um curso EAD que se utiliza do
sistema.

Aluno

Uma vez configurado, o acesso ao sistema por um AVA pode
acontecer no contexto de um aluno. Este é o consumidor dos
objetos de aprendizagem.

Chave/Segredo

É o mecanismo com que um AVA pode acessar os objetos de
aprendizagem disponíveis no sistema com segurança.

Foram elencados trinta e quatro requisitos funcionais e nove requisitos não
funcionais. Eles foram catalogados com o prefixo RF e RNF respectivamente, junto
com seu número de identificação. A seguir, apresenta-se um subconjunto destes
requisitos que são o alicerce desta proposição. Foram selecionados os requisitos de
integração, para

definir o

contexto

de

acesso via ambientes virtuais de

aprendizagem e os requisitos de adaptabilidade que definem a forma de ordenação
dos objetos de aprendizagem.
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3.2

Requisitos de Integração

Sem um amplo acordo em serviços com base em padrões abertos, o futuro da
tecnologia da informação educacional permanecerá o atual "conto de duas cidades".
(ABEL; BROWN; SUESS, 2013)
A Tabela 11 define os requisitos de integração.
Tabela 11 – Requisitos funcionais de integração (RFI)
Requisitos funcionais de integração (RFI)
[RFI01] - Uma vez autenticado no sistema e com privilégio para tal, o usuário pode criar,
remover, habilitar ou desabilitar chaves de acesso para integração com ambientes virtuais
de aprendizagem externos.
[RFI02] - O sistema deve permitir a liberação ou não liberação de determinado objeto a um
cliente externo.
[RFI03] - O sistema deve permitir o acesso a seus conteúdos habilitados e liberados a um
ambiente virtual de aprendizagem devidamente registrado e com a chave e segredos
corretos e habilitados.
[RFI04] - Um cliente externo pode, ao acessar o sistema, possuir um contexto de educador
ou de estudante.
fonte: (REZENDE; FREIRE, 2017)

Usando o padrão LTI, a configuração de acesso a qualquer ferramenta
externa a um AVA está em definir e configurar um conjunto chave/segredo. RFI01
trata dessa situação, e a proposta deve ser capaz de gerenciar o acesso dos AVAs,
definindo não só suas credenciais, mas a também a qual subconjunto de serviços
providos e os objetos de aprendizagem que este tem acesso. Este último ponto tem
relação com o requisito RFI02. Usando a analogia de uma revista, cada editor cria e
disponibiliza seus conteúdos educacionais no formato de objetos de aprendizagem e
os AVAs podem assina-los ou não. O RFI03 trata da consequência esperada dos
requisitos anteriores, pois define que o escopo de acesso aos objetos de
aprendizagem. O último requisito destacado RFI04, define que o acesso pode
ocorrer em dois contextos distintos, a saber: a) acesso como educador, no momento
em que este configura uma atividade no AVA; e b) acesso como estudante, no
momento que um estudante do AVA acessa um serviço provido pela ferramenta
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externa, sendo neste contexto, um objeto de aprendizagem selecionado para ser
exibido. (REZENDE; FREIRE, 2017)

3.3

Requisitos de adaptabilidade

A Tabela 12 define os requisitos de adaptabilidade.
Tabela 12 – Requisitos funcionais de adaptabilidade (RFA)
Requisitos funcionais de adaptabilidade (RFA)
[RFA01] - O sistema deve adaptar a ordenação dos conteúdos de acordo com a
classificação dos estudantes, de modo que os conteúdos melhor selecionados tenham
prioridade na exibição, em detrimento de outros conteúdos não tão bem avaliados.
[RFA02] - O sistema deve adaptar a ordenação dos conteúdos, apenas para determinado
estudante, em função do estilo de aprendizagem marcado no objeto e o estilo de
aprendizagem identificado para esse estudante.
[RFA03] - O sistema deve identificar o estilo de aprendizagem do estudante pela
preferência deste, aos objetos de aprendizagem. Essa identificação ocorre pelo tempo
gasto do estudante em objetos de determinado estilo e também por sua recomendação.
[RFA04] - O sistema deve permitir aos educadores a configuração do peso dado a cada
parâmetro de ordenação dos conteúdos.
fonte: (REZENDE; FREIRE, 2017)

A forma de adaptabilidade empregada é a ordenação e variabilidade do
conjunto de objetos de aprendizagem exibido a cada estudante. O RFA01 pressupõe
um critério de recomendações de outros estudantes quanto a qualidade e utilidade
de determinado objeto de aprendizagem. Assim, uma vez que um objeto é marcado
positivamente, sua colocação no ranking é alterada para outros estudantes. O
RFA02, pressupõe um segundo critério de ordenação, pelo estilo de aprendizagem.
Existem diversos modelos de classificação de estilos de aprendizagem sendo o mais
comum deles, de acordo com estudo feito por Özyurt e Özyurt (2015), o modelo
Felder-Silverman. O modelo Felder-Silverman estabelece o estilo de aprendizagem
em quatro dimensões, a saber: a) Ativo-Reflexivo; b) Sensitivo-Intuitivo; c) VisualVerbal; e d) Sequencial-Global. A aprendizagem dos estudantes pode ser facilitada
se estes forem expostos a objetos de aprendizagem com formas correlacionadas ao
seu próprio estilo. Além da forma tradicional, que é a resposta a um questionário,
para se detectar o estilo de aprendizagem do estudante pode-se valer também de
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uma abordagem dinâmica, pela análise do comportamento dos estudantes expostos
a diferentes objetos de aprendizagem. O RFA03 define que o sistema pode fazer
uso das técnicas dinâmicas de detecção dos objetos de aprendizagem com o
incremento de que o estudante pode recomendar os objetos de aprendizagem, e
isso por si só, se identificado que sua recomendação está associada sempre a
objetos de aprendizagem de determinado estilo, que este é o seu próprio estilo de
aprendizagem. Dependendo da maturidade e engajamento dos estudantes, estes
podem recomendar corretamente ou não os objetos de aprendizagem. Porém,
distorções podem ocorrer caso não haja tal maturidade. O RFA04, trata do requisito
de se calibrar o peso dado à cada critério de adaptabilidade no ranking. Assim,
outros critérios de ordenação podem ser incluídos e a melhor composição da
ponderação seja possível de ser alcançada. (REZENDE; FREIRE, 2017)
3.4

Relação dos requisitos com a revisão bibliográfica

A Tabela 13 exibe a correlação entre os artigos levantados no estado da arte
e os requisitos levantados. Nem todos os requisitos são diretamente relacionados
aos artigos. A lista completa de requisitos funcionais e não funcionais estão no
Apêndice A.
Tabela 13 – Correlação entre requisitos e os artigos pesquisados
Artigo

Requisito (s)

(SHARMA; SHANKARMANI, 2014)

RF12; RNF07

(GENTILE et al., 2010)

RF05; RF06; RF07; RF08; RNF06

(JAIN et al., 2012)

RF12; RF22

(EL-BAKRY, HAZEM M.; MASTORAKIS,
NIKOS, 2009)

RNF01

(ÖZYURT; ÖZYURT, 2015)

RF14; RF31; RF32

(ZHAO; JIN, 2011)

RF09; RF10; RF11

(LONDON; HALL, 2011)

RF21; RF22; RF23; RF27; RF30

(LANTHALER; GÜTL, 2012)

RNF05

(TAHIR et al., 2015)

RNF02; RNF03; RNF08

(LANTHALER; GÜTL, 2013b)

RNF05; RNF06

(RAJABI; SICILIA; SANCHEZ-ALONSO, 2015)

RNF05; RNF06
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3.5

Arquitetura

A arquitetura do software é uma descrição do sistema que ajuda na
compreensão de como o sistema se comportará. (“Defining Software Architecture”,
2017)
A arquitetura de um sistema de software é o conjunto de estruturas
necessárias para explicar um sistema, de modo a compreender seus elementos,
suas relações e propriedades de ambas. (CLEMENTS, 2011)
Novas arquitetura de TI para educação precisam habilitar a instrução de
modo transparente e que a tecnologia "saia do caminho" e torne-se altamente
favorável às necessidades dos professores e alunos. (ABEL; BROWN; SUESS,
2013)
Na Tabela 14 são apresentados os stakeholders. Uma parte fundamental de
se documentar uma arquitetura de software é saber como trabalhar com as partes
interessadas, a fim de criar uma arquitetura que atenda seus objetivos e
necessidades.(ROZANSKI; WOODS, 2012)
Tabela 14 - Stakeholders
Stakeholder

Interesses

Editoras

Interessa criar, organizar e disponibilizar conteúdos produzidos anexados
em seu repositório, de forma segura e instantânea a seus clientes, bem
como monitorar a utilização dos conteúdos.

Clientes

Incluir em seu ambiente de aprendizagem uma série de conteúdos
externos classificados por assunto, monitorar a utilização desse conteúdo,
a classificação recebida e as dúvidas remanescentes de seus estudantes.

Educadores

Colocar uma variedade de conteúdos relacionados a um assunto em uma
única atividade de um curso; monitorar a utilização desse conteúdo, a
classificação recebida, dúvidas remanescentes de seus estudantes ;
calibrar o peso de cada parâmetro usado no algoritmo de ordenação dos
conteúdos apresentados; identificar pontos de melhorias.

Alunos

A possibilidade de navegar livremente nos conteúdos disponíveis; sinalizar
a existência de dúvida em um tópico apresentado e poder ignorar
conteúdos considerados desinteressantes.
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Visões são formas de retratar os aspectos ou elementos da arquitetura que
são relevantes para os interesses que a visão pretende resolver e, por
consequência, as partes interessadas nesses aspectos. (ROZANSKI; WOODS,
2012)
Utiliza-se a recomendação de Rozanksi e Woods (2012) na definição dos
pontos de vista para comunicar a arquitetura. São eles: funcional, Informação,
concorrência, desenvolvimento, implantação e os pontos de vista operacionais.
Devido às características deste trabalho, escolheu-se apenas formalizar as visões:
funcional, de informação, de concorrência e de implantação.
A visão funcional descreve os elementos funcionais do sistema, as suas
responsabilidades, interfaces, interações primárias e conduz a elaboração das
demais visões. Possui também um impacto significativo sobre as características do
sistema. (ROZANSKI; WOODS, 2012)
A Figura 5 apresenta a visão funcional desta arquitetura. Nela pode-se
observar que o sistema possui duas interfaces externas: o Console Administrativo e
o Serviço LTI. O Console Administrativo tem a função primária de gerenciar os
objetos de aprendizagem e os ambientes virtuais de aprendizagem (AVAs)
habilitados para acessá-los. O Serviço LTI é o canal por onde os AVAs interagem
com o sistema. Por ele, é possível acessar o sistema no contexto de um educador,
no momento em que se cria uma atividade provida pelo sistema, e, assim, efetua-se
a configuração necessária para que a atividade seja desempenhada. É possível
acessar também no contexto de um aluno, e, assim, acessar os objetos de
aprendizagem

habilitados.

Os

objetos

de

aprendizagem são

sorteados

e

apresentados em função do sistema adaptativo, o qual sugere a ordenação dos
conteúdos apresentados em função da classificação positiva do objeto recebida por
outros alunos e também pela identificação prévia do estilo de aprendizagem de
determinado aluno.
Optou-se pela estruturação dessas funções em serviços integrados. Não se
pode afirmar que se usa a arquitetura de microservices neste protótipo, uma vez que
não existe a total segregação e todos compartilham uma raiz comum de
infraestrutura e banco de dados. Porém, pode-se inferir que a adoção deste padrão
pode ser considerada como uma evolução natural desta arquitetura.
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Figura 5 - Visão funcional

A visão de informação descreve a forma como a arquitetura armazena,
manipula, gerencia e distribui a informação. O propósito final de praticamente
qualquer sistema é manipular informações de alguma forma e este ponto de vista
desenvolve uma visão completa, de alto nível, da estrutura de dados estática
e fluxo de informações. O objetivo desta análise é responder à grande
parte das questões em torno do conteúdo, estrutura, propriedade, latência,
referências e migração de dados. (ROZANSKI; WOODS, 2012)
A Figura 6 apresenta a visão estrutural da informação. Pode-se inferir que o
objeto de aprendizagem, junto com os metadados, são as entidades principais do
sistema. A entidade Objeto de Aprendizagem armazena o catálogo de objetos que
podem ser apresentados aos clientes. Tais objetos estão associados a determinado
metadados e a entidade Interação armazena as avaliações e registra toda interação
que um aluno realiza em um determinado objeto.
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A conhecida Conway’s Law32 define que qualquer organização, ao projetar um
sistema, irá produzir uma estrutura que é uma cópia da sua própria estrutura de
comunicação. Nesse sentido, na especificação deste trabalho, busca-se utilizar
estruturas de dados e interfaces que sejam padronizadas e de modo que propicie e
facilite a integração. A busca pela utilização de padrões de mercado, como a LTI e
do IEEE LOM, são exemplos dessa iniciativa. Mesmo assim, é notório que
raramente o primeiro modelo é o melhor possível e a probabilidade de alteração é
muito alta. Portanto, estruturaram-se as entidades de forma independente e buscouse manter a independência das entidades para que mudanças não causem grandes
impactos aos demais componentes.
Quando as proposições tradicionais de valor e os modelos comerciais são
desafiados e estão sob escrutínio, a porta se abre para novas ideias, novos
relacionamentos entre os agentes. A nova arquitetura aberta para aprendizagem
conectada precisa suportar e habilitar agilidade, flexibilidade e personalização sem
precedentes. (ABEL; BROWN; SUESS, 2013)
Figura 6 - Visão da estrutura da informação

32

http://www.melconway.com/research/committees.html
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A Figura 7 apresenta a visão do fluxo da informação durante o procedimento
de criação de um objeto de aprendizagem. Observa-se que o Editor pode fazer o
upload de um arquivo físico que será armazenado no sistema ou informar um link,
caso o objeto de aprendizagem em si seja uma referência a um recurso externo. Em
seguida, o editor deve catalogar tal objeto, associando-o a um assunto, de modo que
este possa ser apresentado nas atividades relevantes.
Os assuntos a serem tratados pertencem a uma taxonomia. A definição da
taxonomia adotada é feita por cada Editor. A categoria Classification da LOM possui
o elemento TaxonPath e nele se vincula um certo sistema de classificação. O
atributo Entry define o termo que conecta o objeto à taxonomia. Optou-se por LOM,
pois é o esquema de metadados mais difundido na indústria, exposto como LInkedData conforme a proposição feita no trabalho de Rajabi et al (2015).
Roy et al. (2010) comparam os esquemas de metadados disponíveis com os
repositórios existentes e sugerem um método que usa redes neurais probabilísticas
para automaticamente identificar o tópico de que o objeto de aprendizagem trata.
Neste trabalho, porém, a anotação semântica é manual. A automação da anotação
semântica nos objetos de aprendizagem pode ser uma evolução para esta
arquitetura no futuro.
Figura 7 - Visão do fluxo da informação na criação de um objeto de aprendizagem
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A Figura 8 apresenta a visão do fluxo da informação durante a criação de
uma atividade adaptativa. Nela observa-se que é solicitado ao educador determinar,
dentro da lista de assuntos pré-definida pelo editor, o assunto no qual se espera
apresentar objetos de aprendizagem na atividade. O educador pode também definir
que aquela atividade é de navegação livre, e, portanto, todos os acervos existentes
de objetos de aprendizagem podem ser apresentados. Outra opção é o educador
pré-definir uma consulta ao Google e o resultado será apresentado aos alunos no
decorrer da atividade.
Na atividade de criação de atividade adaptativa é que se concentra um
possível diferencial inovador deste trabalho, pois é nela que o conjunto de
possibilidades de distribuição de objetos de aprendizagem, navegação e interação
dos alunos será definido. Portanto, existe a probabilidade de que novas “regras”
possam ser incorporadas a esta funcionalidade, partindo do limite da utilização
convencional de um repositório, ou seja, distribuição estática dos conteúdos em
cursos EAD, até qualquer outra forma configurável de distribuição automática de
conteúdo. Adicionalmente, este é ponto de integração com sistemas que propõem
outras regras de distribuição de objetos de aprendizagem.
Figura 8 - Visão da informação na criação de uma atividade adaptativa
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A Figura 9 apresenta a visão do fluxo da informação durante a visualização
de uma atividade adaptativa durante um curso EAD. Nela observa-se que o aluno
permanece em um ciclo contínuo, enquanto estiver na atividade, acessando os
materiais educacionais disponíveis. A interação do aluno com determinado objeto é
sempre registrada e ele pode navegar em todo o acervo existente. Cabe ao aluno
decidir o quanto é suficiente. O interesse em determinado assunto varia para cada
estudante. Outro ponto a se destacar é a possível contribuição do estudante ao
repositório, compartilhando a sua preferência na ordenação dos objetos de
aprendizagem existentes e dessa forma inferindo no comportamento do sistema
para os próximos estudantes. Pretende-se criar o ambiente para uma aprendizagem
mais ativa.
A recomendação personalizada de objetos de aprendizagem pode determinar
uma relação mais adequada entre objetos de aprendizagem e perfis de
aprendizagem. Assim, pode aconselhar um aluno com os objetos de aprendizagem
mais adequados. (FOUAD; HARB; NAGDY, 2011)
Figura 9 - Visão da informação pelo aluno
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A visão de simultaneidade descreve a estrutura de acessos simultâneos do
sistema e os mapas funcionais para identificar claramente as partes do sistema que
podem executar simultaneamente e como isso é coordenado e controlado.
(ROZANSKI; WOODS, 2012)
A Figura 10 apresenta a visão da simultaneidade do sistema. Por se tratar de
uma estrutura stateless, ou seja, toda requisição é completa em si e não existe
qualquer gerenciamento de estado dos acessos no servidor, optou-se pela
documentação do processo de acesso dos alunos, porque é neste contexto que a
simultaneidade é relevante. Dessa forma, como se pode observar, existe o processo
principal e o processo de download upload cuja responsabilidade está em receber os
objetos de aprendizagem e também em enviar a avaliação do aluno e suas possíveis
perguntas. Assim, pretende-se fazer com que o sistema seja, em determinadas
circunstâncias, tolerante a falhas de comunicação.
A percepção de quão rápido um site carrega na internet é mais importante do
que o tempo real que é necessário para carregá-lo. (HOGAN, 2014)
A experiência ao se usar um software é crucial na percepção do usuário. Boa
parte dessa percepção é relacionada ao desempenho. Do ponto de vista do usuário,
o desempenho está ligado à velocidade com que o sistema responde a determinado
comando. Portanto, antecipar o máximo possível a ação seguinte, sem que o
usuário tenha visualização, prepara o sistema para responder rapidamente às suas
ações e, portanto, quase que instantaneamente, responder a tal estimulo. Por
exemplo, um objeto de aprendizagem que tenha 10Mb pode levar apenas alguns
segundos para carregar, mas um objeto de 500Mb pode levar um tempo
considerável e isso ser um fator relevante, uma vez que, o tempo para carregamento
é crucial na experiência do usuário. Desse modo, pretende-se usar estratégias de
download em segundo plano para todos os objetos e, por isso, otimizar a
experiência e a percepção dos usuários.
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Figura 10 - Visão da simultaneidade

A visão de implantação descreve o ambiente no qual o sistema será
implantado incluindo e capturando as dependências do sistema em seu ambiente de
tempo de execução. Essa visão capta o ambiente de hardware do sistema
(principalmente os nós de processamento, as interconexões de rede, e instalações
de armazenamento em disco necessário), o ambiente técnico, os requisitos de cada
elemento e o mapeamento dos elementos de software para o ambiente de tempo de
execução que irá executá-los.(ROZANSKI; WOODS, 2012)
A Figura 11 apresenta a visão da implantação em alto nível do sistema. Nela
pode-se observar que o sistema será constituído por três nós principais. O nó de
interface web conterá os dois serviços de comunicação externa do sistema como
também

o

componente

principal,

chamado

de

core,

responsável

pelas

funcionalidades de gerenciamento e distribuição dos objetos de aprendizagem. O
sistema também possui o nó de armazenamento de dados e também o nó de
armazenamento de arquivos.
Neste

trabalho,

usa-se

o

modelo

de

projeto

webservices

REST

(“Representational State Transfer”). Esse tipo de webservices é baseado em poucos
princípios, correlacionados com as operações do protocolo HTTP e também por isso
é escalável e tem a gestão de estado distribuído e dividido em camadas. (DODERO;
GHIGLIONE, 2008)

56
Figura 11 - Visão da implantação em alto nível

3.6

Casos de uso

Os casos de uso identificam os atores envolvidos em uma interação, atribuem
nome e tipificam a mesma. A seguir, documentam-se as etapas dessa interação com
o sistema. A sequência de passos é chamada de cenário. Um caso de uso pode ter
um ou vários cenários. (SOMMERVILLE, 2011)
A Tabela 15 apresenta e descreve os atores identificados.
Tabela 15 – Atores do sistema
Ator

Descrição
Este ator gerencia os objetos de aprendizagem, habilita ou desabilita os

Editor

clientes, gerencia a estrutura de metadados e visualiza relatórios das
interações e uso de seus objetos de aprendizagem.

AVA

Este ator é o canal por onde os atores Aluno e Educador acessam o sistema.
Este ator acessa os objetos de aprendizagem durante a sua interação em um

Aluno

curso a distância provido pelo AVA. Durante o acesso, ele pode avaliar e
classificar o objeto e escrever dúvidas ou comentários relativos à atividade.
Este ator prepara a atividade no curso EAD selecionando determinado

Educador

metadados de uma lista pré-definida. Ele também visualiza relatórios de
utilização e tem a possibilidade de ver e responder as dúvidas criadas pelos
alunos.
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A Figura 12 apresenta a interação desses atores com o sistema. Agruparamse as funcionalidades em quatro casos de uso principais: a) objeto de
aprendizagem; b) Cliente; c) Metadados; d) Relatório. O AVA é o canal por onde os
atores Aluno e Educador interagem com o sistema.
Figura 12 – Diagrama de caso de uso

A Tabela 12 apresenta os principais cenários referentes ao caso de uso
Objeto de Aprendizagem. Foram destacados quatro cenários para o editor: criação,
alteração e inabilitação de objetos de aprendizagem; vínculo entre objetos; e um
cenário para o aluno: visualização.

58
Tabela 16 – Principais cenários de uso para Acessar Objetos de Aprendizagem
Cenários Descrição

a. Criação
b. Alteração
c. Inabilitação

Atores Editor
Descrição Um editor pode adicionar/alterar/inabilitar objetos de
aprendizagem ao sistema.
a. O objeto criado precisa ser associado a um
determinado contexto para que possa ser utilizado.
b. A nova versão toma o lugar da primeira e termina a
vigência do objeto com a versão anterior
Dados

Objeto de aprendizagem, metadados

Estímulo Comando do editor ao sistema solicitando a
inclusão/alteração ou inabilitação
Resposta Objeto de aprendizagem criado/alterado/desabilitado
Observação Apenas uma versão do objeto de aprendizagem pode
estar vigente.

d. Vínculo

Atores Editor
Descrição Um editor pode vincular um objeto de aprendizagem no
sistema. Para isso, devem ter sido definidos nos
metadados do objeto seus requisitos mínimos de
visualização. Dessa forma, caso as condições mínimas
de exibição não sejam atendidas, o objeto secundário é
apresentado.
Dados Objeto de aprendizagem
Estímulo Comando do editor ao sistema para vincular um objeto
de aprendizagem a outro.
Resposta Objeto de aprendizagem vinculado.

e. Interação

Atores Aluno
Descrição Um aluno pode visualizar um objeto de aprendizagem.
Toda interação do aluno deve ser registrada pelo
sistema. O aluno também pode classificar o objeto e
enviar perguntas referentes a ele.
Dados Objeto de aprendizagem
Estímulo Comando do aluno ao sistema solicitando a
visualização/classificação ou pergunta sobre um objeto
de aprendizagem
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A Tabela 16 apresenta os principais cenários referentes ao caso de uso
Cadastrar Ambiente AVA. Foram destacados três cenários para o Editor: habilitar um
cliente; desabilitar um cliente; filtrar os objetos de aprendizagem.
Tabela 17 – Principais cenários de uso para Cadastrar Ambiente AVA
Cenários

a. Habilita
b. Desabilita

Descrição
Atores Editor
Descrição Um editor pode habilitar/desabilitar o acesso de um
cliente AVA ao sistema. Para isso, é definido um
conjunto de chave/segredo a ser configurado no
AVA.
Dados URL do ambiente, chave e segredo
Estímulo Comando do editor solicitando a
habilitação/inabilitação de um cliente no sistema
Resposta Cliente habilitado/Inabilitado
Atores Editor
Descrição Um editor pode filtrar quais objetos podem ser vistos
por cada cliente.

c. Filtra objetos

Dados

Cliente, Lista de objetos de aprendizagem

Estímulo Comando do editor solicitando filtrar os objetos
liberados para determinado cliente.
Resposta Filtro criado

A Tabela 14 apresenta os principais cenários referentes ao caso de uso
Catalogar Metadados. Foram destacados três cenários para o Editor: criar um
metadados, alterar metadados e associá-los a um objeto de aprendizagem; foi
destacado também um cenário para o educador: selecionar o objeto de
aprendizagem.
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Tabela 18 – Principais cenários de uso para Catalogar Metadados
Cenários

Descrição
Atores
Descrição

Editor
Um editor pode criar/alterar/associar metadados a um
determinado objeto de aprendizagem no sistema.

Dados

Metadados

Estímulo

Comando do editor solicitando a criação/alteração ou
associação de um metadados a um objeto de
aprendizagem no sistema

Resposta

Metadados criado/alterado/Associado

Atores
Descrição

Educador
Um educador pode selecionar um item dentre os
disponíveis ao criar uma atividade em um curso EAD.

Dados

Lista de Metadados

Estímulo

Comando do educador solicitando a lista dos
metadados de determinado editor.

Resposta

Filtro criado

a. Cria
b. Altera
c. Associa

d. Seleciona

A Tabela 15 apresenta os principais cenários referentes ao caso de uso Emitir
Relatórios. Foram destacados dois cenários. O primeiro deles serve ao Editor e o
segundo ao Educador. O Editor tem um acesso mais amplo e poderá ver as
informações nas dimensões abertas por cada cliente. O segundo é o que contém a
visão do Educador, que poderá visualizar apenas as informações referentes à
interação dos alunos aos objetos de aprendizagem que ocorrerem em uma atividade
criada por ele.
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Tabela 19 – Principais cenários de uso para Emitir Relatórios
Cenários Descrição

Atores Editor
Descrição Um editor pode acessar os dados referente à
utilização dos seus conteúdos, da lista de objetos e da
estrutura de metadados que possuir.
a. Acessa

Dados Lista de interações, classificações, objetos de
aprendizagem e metadados.
Estímulo Comando do editor solicitando a criação/alteração ou
associação de um metadados a um objeto de
aprendizagem no sistema
Resposta Relatório

Atores Educador
Descrição Um educador pode acessar dados referentes ao
consumo dos alunos nas atividades que criou.
b. Acessa

Dados Lista de interações, classificações e perguntas
Estímulo Comando do educador solicitando a lista dos
metadados de determinado editor.
Resposta Relatório

3.7

Modelo de Classes

Os diagramas de classes são utilizados no desenvolvimento de um modelo de
sistema orientados a objeto para mostrar as classes em um sistema e as suas
associações. Genericamente, uma classe de objeto pode ser pensado como uma
definição geral de um tipo de objeto de sistema. Quando se está desenvolvendo
modelos durante os estágios iniciais do processo de engenharia de software, objetos
representam algo no mundo real e a medida que se avança na implementação do
software, geralmente faz-se necessário definir objetos adicionais que são usados
para fornecer as funcionalidades necessárias do sistema. (SOMMERVILLE, 2011)
A Figura 13 apresenta o diagrama com as classes mapeadas em função dos
requisitos e casos de uso.
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Figura 13 – Diagrama com as principais classes sugeridas

3.8

Algoritmo de seleção de conteúdos

A ordenação dos conteúdos é influenciada por dois fatores: a) avaliação dos
alunos aos conteúdos existentes; e b) estilo de aprendizagem do aluno. O peso de
cada um dos parâmetros é configurável e inicialmente ambos contribuem igualmente
para ranquear os objetos de aprendizagem. A equação 1 é utilizada para ordenar os
conteúdos e a Tabela 20 descreve seus componentes.

RFobj ,aluno = Raobj ∗ Wa + Rea aluno ∗ Wea + Ri obj /1000

(1)
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Tabela 20 – Componentes da equação de ordenação dos conteúdos
Componente Descrição

𝑅𝐹𝑜𝑏𝑗 ,𝑎𝑙𝑢𝑛𝑜
𝑅𝑎𝑜𝑏𝑗
𝑊𝑎
𝑅𝑒𝑎

𝑎𝑙𝑢𝑛𝑜

Ranking final dos objetos de aprendizagem para determinado aluno.
Ranking obtido pela avaliação consolidada recebida no objeto por
todos os alunos.
Peso dado ao componente de avaliação dos objetos no ranking final
Ranking obtido pela análise do estilo de aprendizagem do aluno

𝑊𝑒𝑎

Peso dado ao componente estilo de aprendizagem do aluno

𝑅𝑖 𝑜𝑏𝑗

Ranking inicial do objeto. Este componente desempata os objetos que
estiverem com a mesma pontuação no ranking pelos componentes
anteriores.

Os alunos podem classificar seus conteúdos conforme a seguinte escala:
péssimo (-2); ruim (-1); neutro (0); bom (1); ótimo (2). Os valores são consolidados e
os objetos são ordenados a partir dessa pontuação.
O estilo de aprendizagem é mensurado conforme o modelo Felder-Silverman.
A identificação do estilo de aprendizagem do aluno poderá ocorrer de forma estática,
através do questionário sugerido por Soloman e Felder (2005), bem como dinâmica,
usando o método de Dung e Florea (2012), que infere seu estilo de aprendizagem
pelo tempo despendido pelo aluno em objetos com determinado estilo.

3.9

Conclusão

Esta seção apresenta os requisitos funcionais de integração e adaptabilidade,
a discussão de alternativas e as decisões arquiteturais representadas nas visões
necessárias à compreensão da proposta. Em seguida, são especificados os
principais casos de uso e seus respectivos cenários. Por fim, mostra-se o diagrama
de classes sugeridas.
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4 PROTÓTIPO

Nesta seção são apresentados os detalhes do protótipo desenvolvido como
prova de conceito da arquitetura. Inicialmente dá-se uma visão geral e de seus
componentes. Em seguida, apresentam-se a implantação e um exemplo de sua
utilização. Por fim é mostrado o método de validação, a análise dos resultados
obtidos e a conclusão.

4.1

Introdução

O protótipo possui dois componentes principais: a) o console administrativo,
que é responsável pela gestão dos metadados e seu agrupamento em estruturas
taxonômicas, gestão de acesso de ambientes de aprendizagem, e, principalmente,
os objetos de aprendizagem; b) o serviço LTI, que é a interface de comunicação com
ambientes virtuais de aprendizagem. A Figura 14 ilustra o protótipo em alto nível.
Figura 14 – Protótipo em alto nível

Console

Serviço LTI
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4.2

Implantação

A Figura 15 ilustra a implantação do protótipo. Foi utilizado um servidor Linux
onde o código desenvolvido foi instalado. Criou-se o domínio toomrepo.com para
facilitar a integração. Nesta configuração, ambos componentes estão implantados no
mesmo servidor. Outras configurações são possíveis uma vez que cada serviço
funciona de forma independente.

O Apêndice B contém o detalhamento da

infraestrutura utilizada.
Figura 15 – Implantação do protótipo

No início deste trabalho, vislumbrava-se que o valor deste tipo arquitetura
estava, além dos recursos de adaptabilidade, em oferecer um repositório único para
melhor organização dos conteúdos.
Durante a pesquisa, percebeu-se a possibilidade de se integrar repositórios.
Assim, basta um editor catalogar determinado objeto de aprendizagem e sua
distribuição torna-se possível independentemente do local físico em que o objeto se
encontra. Dessa forma, aprimorou-se o conceito de distribuição permitindo que uma
editora que já possui um repositório próprio pode, ao integrá-lo com esta arquitetura,
adicionar mais um canal de distribuição dos seus objetos. Viu-se também que
existem recursos educacionais publicados na internet e, nesse caso, precisava-se
apenas catalogar e associar seu link.
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4.3

Utilização

A utilização do protótipo pode ser resumida na criação de uma atividade em
um curso à distância. Esta atividade é oriunda de uma ferramenta externa
previamente configurada. A configuração se dá em duas partes distintas.
A primeira delas, ocorre no console da ferramenta provedora (TP) pela
editora. A Figura 16 ilustra a utilização do protótipo.
Figura 16 – Utilização do protótipo

Na Tabela 21 são listadas as atividades que precisam ser desempenhadas
pela editora.
Tabela 21 – Resumo das atividades no console da ferramenta provedora
Ator

Etapa

Descrição

Editora

1º definem-se as
estruturas taxonômicas

O editor define a forma de classificação do conteúdo.

Editora

2º é cadastrado o
ambiente AVA

A editora define o endereço do ambiente de
aprendizagem, a chave/segredo, o peso dado a cada
critério de adaptabilidade dos conteúdos e a lista de
assuntos licenciados para este ambiente.

Editora

3º criam-se objetos de
aprendizagem

São catalogados os objetos de aprendizagem pelo
editor e devidamente associados a um ou mais
assuntos definidos nas estruturas taxonômicas.
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A segunda atividade ocorre no AVA pelo administrador. A Tabela 22
apresenta a lista de atividades a serem desempenhadas. Anexar um objeto de
aprendizagem a um curso torna-se, portanto, uma ação indireta e apenas por meio
de metadados.
Tabela 22 – Resumo das atividades para se usar a arquitetura no AVA
Ator

Etapa

Descrição

Administrador
AVA

1º integra-se a ferramenta
ao AVA

Faz-se a configuração da ferramenta
provedora no ambiente de educação à
distância

Administrador
AVA

2º inclui-se uma atividade
externa no curso
(ferramenta definida na
etapa anterior)

No conjunto de atividades a serem
desempenhadas no desenrolar do curso,
inclui-se uma atividade

Administrador
AVA

3º configura-se o assunto
que esta atividade vai
apresentar

Define qual é o assunto que deve ser
apresentado de acordo com a lista
disponível

A Tabela 23 apresenta a visualização dos objetos de aprendizagem pelos
alunos. Tem-se, portanto, a possibilidade de distribuição de conteúdo multimídia
para cursos à distância utilizando-se metadados.
Tabela 23 – Uso na perspectiva do aluno
Ator

Ação

Descrição

Aluno

1º O aluno navega no
tópico

Um primeiro documento é apresentado explicando
do que se trata e a forma de navegar

2º O aluno interage com
o sistema de modo a
prosseguir para o item
seguinte

Ao navegar pelos tópicos, o mecanismo interage
com o repositório e apresenta o conteúdo que tem
a melhor probabilidade de esclarecer o tópico. Esta
probabilidade é medida em função da classificação
atribuída por outros alunos.

3º O aluno é convidado a
classificar o conteúdo
que lhe foi apresentado

Registra o quão útil o conteúdo apresentado foi em
seu processo de aprendizado. Numa escala de 15, esta avaliação é um parâmetro de ordenação
deste objeto aos outros alunos.

Aluno

Aluno
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4.4

Método de validação

O método de validação do protótipo é funcional. Configurou-se a integração
com um ambiente virtual de aprendizagem e criou-se usuários de acesso com perfil
administrador e de estudante no AVA. O Apêndice C apresenta o detalhamento
desta configuração.
Um curso de demonstração foi criado, os alunos de teste foram matriculados
e três atividades oriundas do protótipo foram anexadas a ele.
O objetivo do teste é verificar se os conteúdos que são apresentados
correspondem ao assunto que foi definido em cada atividade e se a ordenação sofre
influência das recomendações feitas pelos alunos. Vale destacar que se trata de
uma simulação de uso, pois não existem alunos reais utilizando a ferramenta.
Acessando o AVA com privilégio de aluno, executam-se as atividades
configuradas no curso de teste e alternadamente os objetos de aprendizagem são
apresentados aos alunos.
No primeiro acesso, com o usuário ‘aluno’, uma recomendação positiva com
valor máximo, dentro da escala de 1 a 5 estrelas, é feita ao último documento
apresentado.
Em seguida, com o usuário ‘aluno 2’, observa-se a nova ordenação,
influenciada pela recomendação ocorrida no acesso anterior. Faz-se, agora com
este usuário, uma recomendação ao objeto que aparece por último neste acesso.
Desta vez, atribui-se o valor 4.
Por fim, faz-se o acesso com o terceiro usuário ‘aluno 3’ e verifica-se a nova
ordenação dos objetos.
A Figura 17 ilustra o método empregado para validar os requisitos de
integração e adaptabilidade.
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Figura 17 – Método de validação

Após essas ações, o ambiente está configurado para verificação se há
alteração na ordenação dos objetos de aprendizagem como forma de validar os
requisitos de adaptabilidade propostos.
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4.5

Análise dos resultados

A Tabela 24 apresenta a lista dos requisitos elencados e a forma como estes
foram validados.
Tabela 24 – Validação dos requisitos
Requisito

Validação
O protótipo permitiu a

[RFI01] - Uma vez autenticado no sistema e com

integração de ambientes, onde

privilégio para tal, o usuário pode criar, remover,

o acesso só é possível se

habilitar ou desabilitar chaves de acesso para

corretamente configurado o

integração com ambientes virtuais de aprendizagem

conjunto chave/segredo.

externos.
Ao se criar o ambiente, o
[RFI02] - O sistema deve permitir a liberação ou

sistema permite que selecione

não liberação de determinado objeto a um cliente

as taxonomias acessíveis por

externo.

ele. Dessa forma, a editora
pode liberar ou não,
determinados objetos de
aprendizagem.
O acesso foi feito de acordo

[RFI03] - O sistema deve permitir o acesso a seus

com o esperado.

conteúdos habilitados e liberados a um ambiente virtual
de aprendizagem devidamente registrado e com a
chave e segredos corretos e habilitados.
O acesso do AVA ao protótipo
[RFI04] - Um cliente externo pode, ao acessar o
sistema, possuir um contexto de educador ou de

foi feito corretamente, em
ambos os contextos.

estudante.
Ao acessar e executar a
[RFA01] - O sistema deve adaptar a ordenação
dos conteúdos de acordo com a classificação dos
estudantes, de modo que os conteúdos melhor
selecionados tenham prioridade na exibição, em
detrimento de outros conteúdos não tão bem avaliados.

classificação com os usuários
de perfil ‘aluno’, verificou-se a
mudança na ordenação dos
objetos de aprendizagem.
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Este requisito não foi
[RFA02] - O sistema deve adaptar a ordenação
dos conteúdos, apenas para determinado estudante,
em função do estilo de aprendizagem marcado no

implementado. Optou-se por
focar em apenas um critério de
ordenação de conteúdo.

objeto e o estilo de aprendizagem identificado para
esse estudante.
Este requisito não foi
[RFA03] - O sistema deve identificar o estilo de
aprendizagem do estudante pela preferência deste, aos
objetos de aprendizagem. Essa identificação ocorre

implementado. Optou-se por
focar em apenas um critério de
ordenação de conteúdo.

pelo tempo gasto do estudante em objetos de
determinado estilo e também por sua recomendação.
Ao se configurar um AVA no
[RFA04] - O sistema deve permitir aos

protótipo, a editora define o

educadores a configuração do peso dado a cada

peso de cada parâmetro de

parâmetro de ordenação dos conteúdos.

adaptabilidade.

A análise sobre a eficácia e benefícios aos cursos de ensino à distância
exigiria a sua implantação em uma quantidade significativa de cursos com
estudantes de diferentes perfis. Aqui avalia-se apenas os requisitos de integração e
adaptabilidade.
Na concepção deste trabalho tinha-se apenas a intensão de aprimorar a
relação de aluno EAD de modo que este pudesse escolher, alinhado ao seu
conhecimento prévio e interesse, o montante de objetos de aprendizagem
visualizado em determinado assunto. Verificou-se que foi cumprido este objetivo e
atendeu-se, portanto, o caráter de adaptabilidade no curso.
Notou-se também o benefício gerado pela centralização dos objetos em um
repositório, o que facilita a sua distribuição. No transcorrer da pesquisa, mudou-se
levemente o escopo do projeto pela percepção da possibilidade de que a arquitetura
servisse também como uma integradora de repositórios distintos. Dessa forma,
basta a um provedor de conteúdo, que já possui seu próprio repositório, configurar
seu acesso e catalogar seus conteúdos.
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Por fim, percebeu-se o caráter de compartilhamento de conteúdo entre
escolas e provedores. Por ser uma arquitetura distribuída, um mesmo material pode
ser licenciado simultaneamente para diversas escolas, por um período determinado
e sem a necessidade de se copiar os objetos de aprendizagem. Consequentemente,
há um ganho de escala na adaptabilidade, uma vez que, determinada editora pode
compartilhar um conjunto de objetos de aprendizagem com a escola “A” e a
avaliação de seus estudantes impactam também em sua ordenação na escola “B” e
vice-versa.
4.6

Compatibilidade entre o protótipo e a arquitetura proposta

Nesta subseção, procura-se, por meio da similaridade entre os componentes
e suas funcionalidades, evidenciar a compatibilidade entre a arquitetura e o protótipo
desenvolvido.
A Tabela 25 mostra a implantação no protótipo dos componentes previstos na
arquitetura. Na primeira coluna, temos os componentes extraídos do diagrama da
visão funcional da arquitetura (Figura 5) e na segunda coluna a sua função
correspondente no protótipo desenvolvido.
Tabela 25 – Implantação dos componentes
Componente
(Arquitetura)

Implantação
(Protótipo)
•
•

Interface com as editoras
Gestão do ambiente
o AVA
▪ Chave / Segredo
▪ Parametrização
▪ Liberação das taxonomias
o Objetos de Aprendizagem
▪ CRUD
▪ Associação para taxonomias
o Taxonomia
▪ CRUD
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4.7

•
•
•
•

Interface com o AVA
Configuração de atividades
Distribuição de objetos de aprendizagem
Registro de acesso e recomendação

•
•

Cadastro e liberação do acesso para um AVA
Conjunto de informações que assinam as requisições
entre o AVA e o Console

•

Unidade de visualização por um aluno em um AVA,
contém a lista de objetos inseridos pelo console

•

Abstração de um local físico, pode ser interno, comum
para todas as editoras, ou externo, próprio de cada
editora

•

Peso dado a determinado critério de ordenação de
objetos de aprendizagem

•
•

Captura dos objetos de aprendizagem
Ordenação dinâmica para apresentação

•

Registro de acesso e eventuais recomendações dos
alunos

Conclusão

Provou-se factível a arquitetura. O protótipo foi implementado dentro do
esperado atendendo a praticamente todos os requisitos. Optou-se por implementar
apenas os requisitos suficientes para se demonstrar o conceito.
Conforme ilustrado na Figura 18, a distribuição dos objetos de aprendizagem
é facilitada e organizada em diferentes ambientes sem a necessidade de sua
replicação.
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Figura 18 – Distribuição de conteúdo

Não foi necessária a completa utilização da estrutura de metadados LOM
como havia sido planejado, pois, bastou a utilização da estrutura de classificação
para que as taxonomias fossem criadas e seus itens associados aos objetos de
aprendizagem.
O critério de recomendação por outros estudantes foi implantado e pôde-se
notar a reordenação de objetos de aprendizagem a medida que novas classificações
foram feitas. Outros critérios de ordenação podem ser incluídos posteriormente,
como por exemplo, o critério referente ao de estilo de aprendizagem do aluno.
Os objetos de aprendizagem, fisicamente alocados em repositórios apartados
do AVA, propicia maior eficiência na gestão e distribuição dos mesmos e maior
eficácia no investimento realizado em sua elaboração. Oferece também a
perspectiva dos estudantes em relação aos mesmos. Conseguiu-se abstrair a
localização física de um conteúdo educacional pelo acesso realizado pelo protótipo.
A anotação semântica atribuída a cada objeto de aprendizagem e a
flexibilidade de classifica-lo em mais do que uma estrutura taxonômica, favorecem a
sua utilização em diferentes contextos. Tais práticas criam condições de implantação
de aprendizagem adaptativa. Vale ressaltar que a granularidade e a modularidade
desses objetos devem ser planejadas de forma coerente com o escopo do conjunto
de cursos oferecidos por determinada escola.
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Como possível evolução do protótipo, pode-se destacar: a) retomar a prática
de BDD, atualizando todos os testes já construídos e ampliar o escopo dos testes
para que sua abrangência cubra todo o código desenvolvido; b) revisão do códigofonte gerado e sua reorganização em busca de design patterns cabíveis; c)
desenvolvimento de todos os requisitos levantados; d) a inclusão de novos critérios
de seleção e ordenação de objetos de aprendizagem.
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5 CONCLUSÃO

5.1

Introdução

Os objetivos traçados para este trabalho foram alcançados. A ideia deste
trabalho surgiu da motivação de implantar novos métodos de aprendizagem
adaptativa pela distribuição automatizada de objetos de aprendizagem. Pensou-se
em contribuir com a educação à distância pela inclusão de novas possibilidades de
acesso ao material pedagógico pelos estudantes, respeitando suas preferencias e
conhecimentos prévios. Adicionalmente, permitir que os objetos de aprendizagem
em si pudessem ser avaliados e consequentemente ranqueados. Isso pode ser de
grande valia aos gestores de cursos à distância, uma vez que, pode permitir a eles
entender como estudantes estão absorvendo os conteúdos e quais são suas
preferências.
O levantamento bibliográfico foi feito em artigos que cobrissem este problema
em diversas dimensões, a saber: definição do que são os ambientes virtuais de
aprendizagem; o que é a aprendizagem adaptativa; web semântica aplicada ao
ensino à distância; arquitetura orientada a serviços; protocolos de integração; e a
evolução tecnológica para desenvolvimento web. Embasado de artigos recentes,
foram levantadas as características que uma proposição desta natureza deve
contemplar.
Os objetivos deste trabalho foram o de definir uma arquitetura que
possibilitasse
desenvolver

a
um

distribuição
protótipo

automatizada
demonstrando

de
uma

objetos

de

possível

aprendizagem

implantação

e

desta

arquitetura.
A forma de validação escolhida foi funcional. O protótipo desenvolvido foi
integrado a um AVA e uma simulação de uso foi realizada. Um curso foi configurado
para receber objetos de aprendizagem e três usuários com perfil aluno foram criados
e matriculados neste curso. Foi simulado o acesso com estes usuários e verificou-se
a alteração da ordenação dos conteúdos de aprendizagem.

77
Este trabalho contribui com as pesquisas neste campo pela utilização de
anotação semântica dos objetos de aprendizagem como ferramenta principal à
seleção, apresentação e distribuição automática dos objetos de aprendizagem. O
dinamismo na apresentação dos tópicos propicia uma forma de evolução
instantânea do mesmo à medida que novos conteúdos são anexados ao repositório.
Foi demonstrado um método de recomendação dos objetos de aprendizagem,
impactando a ordenação do que é apresentado, para que os objetos melhor
avaliados são apresentados antes dos demais.

5.2

Limitações da proposta

Pela sua natureza descentralizada, a arquitetura é, em tese, escalável,
podendo ser expandida pela inclusão de outros servidores e a distribuição do
console e do serviço LTI em servidores distintos. Contudo, seria necessária a
realização de testes de stress para determinar os limites de cada configuração,
tempo de resposta e a taxa de degradação à medida que se aumenta sua utilização.
O protocolo LTI usa OAUTH 1.0, e dessa forma as requisições de acesso aos
objetos de aprendizagem depende da assinatura com o conjunto chave/segredo. Do
ponto de vista da arquitetura, não se pode, porém, garantir que o acesso é feito via o
AVA que é destinado, se a requisição for mascarada por terceiros de tal forma que
imite o acesso, conhecido como “man-in-the-middle attack”. Essa limitação pode ferir
requisitos não funcionais de segurança da informação. Medidas podem ser tomadas
para mitigar, porém não extinguir, este risco como a gestão segura da
chave/segredo e métodos de troca de senhas periodicamente.
O conceito aqui exposto precisaria ser validado quanto a sua aplicabilidade
em escolas e empresas. A complexidade que o dinamismo na apresentação de
objetos de aprendizagem adiciona pode, em alguns casos, ser maior do que o
benefício esperado. Portanto, nem todo curso EAD se beneficiaria desta proposta.
Necessita-se, portanto, delimitar claramente qual é a característica de curso EAD
que se beneficiaria com esta proposição. Imagina-se que os benefícios sejam ainda
mais expressivos em situações com muitos cursos em que se tem sobreposição dos
assuntos abordados e muitos objetos de aprendizagem.
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Por utilizar o protocolo LTI, entende-se que é compatível com outros AVA’s,
porém, foi utilizado apenas o Moodle. Seria necessário o teste pela integração com
outros ambientes virtuais de aprendizagem para verificar seu funcionamento.
5.3

Sugestões para pesquisas futuras

Um estudo empírico poderia ser realizado aplicando as possibilidades aqui
apresentadas em situações reais de modo a se avaliar se as hipóteses de
aperfeiçoamento da distribuição dos objetos de aprendizagem levantadas neste
trabalho são factíveis.
A criação de “rotas” de aprendizagem usando jogos seria uma forma de
transmissão adaptativa de conteúdo, aproveitando o caráter social para a evolução e
cooperação entre estudantes no decorrer de um curso. Então, seria adaptável não
apenas a ordenação de documentos, mas também o ajuste das fases do jogo
parametrizado pela análise do desempenho dos estudantes.
Métodos estatísticos e de aprendizado de máquina podem ser aplicados e a
arquitetura evoluir de um simples mecanismo de ordenação de objetos de
aprendizagem para um mecanismo de recomendação, previsão de resultados e
identificação de estudantes com alto potencial de evasão dos cursos.
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APÊNDICE A – REQUISITOS FUNCIONAIS E NÃO FUNCIONAIS

Abaixo está a lista de completa dos requisitos levantados com base na
literatura.
1 Requisitos funcionais

•

Requisitos de administração de acesso ao console administrativo:
[RF01]

O sistema deve permitir o auto cadastro de uma nova editora.

[RF02]

Uma vez autenticado no sistema, a editora pode criar usuários e
atribuir privilégios de: a) gestão de usuários; b) gestão de pastas e
objetos; c) gestão de chaves de acesso; d) gestão de taxonomias; e)
exibição de relatórios.

[RF03]

Uma vez autenticado no sistema e com privilégio para tal, o usuário
pode criar pastas para armazenamento dos objetos de aprendizagem.

[RF04]

Uma vez autenticado no sistema e com privilégio para tal, o usuário
pode criar, remover ou até desabilitar os objetos nas pastas existentes.

•

Requisitos de administração dos objetos de aprendizagem:
[RF05]

O sistema deve permitir a definição de um ciclo de vida de um objeto
tornando-o obsoleto quando expirar seu ciclo de vida.

[RF06]

O sistema deve desabilitar todos os objetos considerados obsoletos.

[RF07]

O sistema deve permitir a renovação do ciclo de vida de qualquer
objeto e sua reabilitação.

[RF08]

O sistema deve permitir a gestão de versão dos objetos armazenados.
Na inclusão de uma nova versão, deve-se gerenciar o ciclo de vida do
objeto de modo a não haver duas versões do mesmo objeto habilitadas
no sistema ao mesmo tempo.
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[RF09]

O sistema deve permitir a definição dos requisitos mínimos de exibição
de um objeto. Os requisitos mínimos estão atrelados ao tamanho da
tela e versão do navegador do cliente.

[RF10]

O sistema deve permitir a criação de um vínculo entre um objeto e
outro, de modo que o segundo seja considerado substituto ao primeiro
objeto, caso o cliente não satisfaça algum requisito mínimo de
visualização.

[RF11]

O sistema deve permitir a remoção dos vínculos entre os objetos.

[RF12]

O sistema deve permitir a inclusão de objetos externos. Os objetos
externos serão páginas na internet definidas apenas pelo seu caminho.

[RF13]

Uma vez autenticado no sistema e com privilégio para tal, os usuários
podem classificar e identificar os objetos em um conjunto pré-definido
de metadados.

[RF14]

O sistema deve permitir a definição de um estilo de aprendizagem para
o qual objeto incluído se destina. Um mesmo objeto pode ser
considerado adequado a mais do que um estilo de aprendizagem.

•

Requisitos de administração do acesso aos ambientes de aprendizagem
externos:
[RF15]

Uma vez autenticado no sistema e com privilégio para tal, o usuário
pode criar, remover, habilitar ou desabilitar chaves de acesso para
integração com ambientes virtuais de aprendizagem externos.

[RF16]

O sistema deve permitir a liberação ou não liberação de determinado
objeto a um cliente externo.

[RF17]

O sistema deve permitir o acesso a seus conteúdos habilitados e
liberados a um ambiente virtual de aprendizagem, denominado cliente,
devidamente registrado e com a chave e segredos corretos e
habilitados.

[RF18]

Um cliente externo pode, ao acessar o sistema, possuir um contexto de
educador ou de estudante.
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•

Requisitos de acesso como educador:
[RF19]

Uma vez autenticado no sistema e no contexto de educador, o sistema
deve permitir que este crie uma atividade adaptativa em um curso de
seu ambiente virtual de aprendizagem.

[RF20]

O sistema deve permitir ao educador selecionar o assunto a ser
apresentado na atividade. O assunto está atrelado aos metadados
associados.

[RF21]

O sistema deve permitir ao educador definir a atividade como sendo de
navegação livre, e neste caso, a atividade não fica atrelada a um
determinado assunto.

[RF22]

O sistema deve permitir ao educador definir que a atividade faça uma
busca por palavras-chave, definidas previamente por ele, no Google.
Dessa forma, além dos objetos definidos, apresenta-se também o
resultado da pesquisa pré-definida.

[RF23]

O sistema deve permitir ao educador habilitar ou desabilitar um objeto
existente a ser exibido no sistema. Os objetos desabilitados neste
contexto valem apenas para a atividade específica.

•

Requisitos de acesso como estudante:
[RF24]

Uma vez autenticado no sistema e no contexto de estudante, o sistema
deve apresentar os conteúdos existentes ordenadamente.

[RF25]

O sistema deve permitir ao estudante visualizar determinado conteúdo.

[RF26]

O sistema deve registrar todas as visualizações e o tempo despendido
pelo estudante em cada conteúdo.

[RF27]

O sistema deve permitir ao estudante mudar de conteúdo para o
próximo conteúdo da lista.

[RF28]

O sistema deve permitir ao estudante que classifique a qualidade e
utilidade de um determinado conteúdo para sua aprendizagem.
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[RF29]

O sistema deve permitir ao estudante a inclusão de alguma questão
aberta

relativa

a

determinado

conteúdo. Essas

perguntas são

encaminhadas aos educadores e aos editores.
•

Requisitos de adaptabilidade nos cursos de ensino a distância:
[RF30]

O sistema deve adaptar a ordenação dos conteúdos de acordo com a
classificação dos estudantes, de modo que os conteúdos melhor
selecionados tenham prioridade na exibição, em detrimento de outros
conteúdos não tão bem avaliados.

[RF31]

O sistema deve adaptar a ordenação dos conteúdos, apenas para
determinado estudante, em função do estilo de aprendizagem marcado
no objeto e o estilo de aprendizagem identificado para esse estudante.

[RF32]

O sistema deve identificar o estilo de aprendizagem do estudante pela
preferência deste, aos objetos de aprendizagem. Essa identificação
ocorre pelo tempo gasto do estudante em objetos de determinado estilo
e também por sua classificação.

[RF33]

O sistema deve permitir aos educadores a configuração do peso dado
a cada parâmetro de ordenação dos conteúdos.

•

Requisitos de relatórios
[RF34]

O sistema deve apresentar relatórios referentes à visualização dos
objetos. Esses relatórios serão hierarquizados e o pedaço que será
exibido será em função do contexto de quem o está visualizando.

2 Requisitos não funcionais

[RNF01] O sistema deve possuir um fraco acoplamento, de modo que cada parte
independente possa ser alterada e modificada independentemente das
demais.
[RNF02] O sistema deve permitir ao estudante acessar um certo conteúdo off-line,
por um determinado período, em um segundo acesso na mesma máquina
e no mesmo navegador.
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[RNF03] Os conteúdos que estiverem disponíveis off-line só serão acessíveis
durante a utilização do ambiente virtual de aprendizagem.
[RNF04] O sistema deve fazer o download dos conteúdos a serem vistos pelo
estudante de modo assíncrono, em segundo plano, para que a maioria dos
acessos ocorra a objetos locais, aprimorando a experiência do estudante
durante sua utilização.
[RNF05] O sistema deve comunicar as informações de metadados dos objetos de
aprendizagem no formato JSON-LD.
[RNF06] O sistema de metadados utilizado deve ser aderente ao padrão IEEE LOM.
[RNF07] O sistema deve ser integrável com qualquer ambiente virtual de
aprendizagem compatível com o padrão LTI
[RNF08] Caso o estudante envie alguma informação ao sistema e este esteja offline, o sistema deve sincronizar a informação na primeira oportunidade.
[RNF09] O sistema deve apresentar suas telas nos idiomas: português ou inglês. O
sistema deve também permitir a inclusão e configuração de outros idiomas.
[RNF10] O sistema deve garantir que os objetos de aprendizagem não sejam
acessíveis sem as devidas credenciais.
[RNF11] O sistema não deve aumentar significativamente o tempo de acesso a um
certo objeto de aprendizagem se comparado ao tempo de acesso ao
mesmo

objeto

armazenado

diretamente

no

ambiente

virtual

de

aprendizagem.
[RNF12] O sistema deve garantir que o objeto de aprendizagem seja acessível se, e
somente se, o acesso ocorrer por um AVA previamente cadastrado e a
requisição tenha sido feita com assinatura correta.
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APÊNDICE B - INFRAESTRUTURA DE APOIO

Abaixo

está

a

lista

de

componentes

utilizadas

para

uma

possível

implementação desta arquitetura.
1 Servidores e serviços utilizados

A Tabela 26 apresenta os servidores utilizados para uma implementação da
prova de conceito.
Tabela 26 – Infraestrutura utilizada na prova de conceito
Serviço

Características

Servidor
Web

Servidor de aplicação. Foi utilizado uma instância VPS “Virtual Private
Server”. O provedor utilizado foi a Wable (wable.com). Este servidor foi
configurado para funcionar com uma CPU, 1 Gb de memória RAM e 30 Gb
de disco físico. O sistema operacional é o Linux Centos 7.0.

Banco de
dados

O banco de dados utilizado foi o MongoDB, implantado por seu serviço
Atlas de database-as-a-service (https://www.mongodb.com/cloud/atlas)

Storage

Para armazenamento dos objetos de aprendizagem, foi utilizado serviço de
armazenamento da Amazon S3 (https://aws.amazon.com/pt/s3). Suas
API’s tornaram-se padrão entre as soluções de object-storage no mercado.
33

Autenticação

Serviço para autenticação segura no console foi provido pela empresa
auth0.com.

External
Storage
(opcional)

Toda editora pode ter o seu próprio repositório. O único requisito
necessário é que seja compatível com a API S3.

2 Linguagem utilizada e frameworks de programação

A linguagem utilizada foi o Node.js pela sua flexibilidade e por se tornar
tendência em soluções escaláveis para a internet. Por muitas medidas, o Node.js é a
linguagem de desenvolvimento com crescimento mais expressivo. Atualmente conta
com 3,5 milhões de usuários e sua taxa de crescimento é de 100% ao ano. O
33

Storages compatíveis: http://keshavabharadwaj.com/2016/02/29/s3-compatible-storagesystems/
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Node.js está em praticamente quase todos os tipos de projetos. (FOUNDATION,
2016)
A Tabela 27 apresenta os principais módulos que foram utilizados.
Tabela 27 – Principais módulos utilizados na prova de conceito
Módulo

Express

Multer

AWS-SDK

Ims-lti
Mongodbclient

Pug

Motivo para sua utilização

Express é um framework de aplicação web Node.js simples e flexível que
fornece um conjunto robusto de recursos para aplicações web e móveis.
Sua documentação pode ser encontrada em http://expressjs.com/
Multer é um middleware para administrar processos de upload de arquivos.
A documentação pode ser encontrada em
https://www.npmjs.com/package/multer
AWS-SDK é a biblioteca oficial para conexão em storages compatíveis ao
S3 bem como a outros serviços disponibilizados na AWS (Amazon Web
Services). Sua documentação pode ser encontrada em
https://aws.amazon.com/pt/sdk-for-node-js/
Biblioteca para implementação do protocolo LTI. Sua documentação pode
ser encontrada em https://github.com/omsmith/ims-lti
Driver de conexão com a base de dados mongodb. Sua documentação
pode ser encontrada em https://www.npmjs.com/package/mongodb
Pug é um motor de modelo de alto desempenho fortemente influenciado
por Haml (HTML abstraction markup language) e implementado com Java
Script. Sua documentação pode ser encontrada em
https://pugjs.org/api/getting-started.html

3 Ambiente de desenvolvimento e repositório

Na implantação desta prova de conceito foi utilizado, como ferramenta de
desenvolvimento, o NetBeans 8.2 34 em uma máquina virtual com Ubuntu 16.04
LTS35. O programa de virtualização utilizado foi o VirtualBox 5.1.1836. O sistema de
repositório utilizado foi o Bitbucket37.

34

https://netbeans.org/
https://www.ubuntu.com/
36
https://www.virtualbox.org/
37
https://bitbucket.org
35
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4 Evolução do desenvolvimento

Foi dispendido mais esforço no desenvolvimento do protótipo que se havia
previsto. As razões principais do desvio foram: a) redefinição do conceito de
utilização de storage; e b) utilização de técnicas BDD (Behaviour Driven
Development).
Com relação à primeira questão, no início da pesquisa não se tinha a plena
convicção que haveria algum produto/serviço de storage disponível capaz de
desempenhar a função de armazenamento e distribuição de objetos multimídia. Por
essa razão, optou-se primeiramente pela implementação de uma ferramenta de
código aberto para storage. Depois de alguma pesquisa, foi escolhido o CEPH38 por
sua versatilidade. Tal estratégia servia como forma de sanar a ausência de um
produto/serviço capaz de suprir os requisitos levantados e, como isso, uma vez que
optamos por uma implantação “caixa-branca”, pudesse ser customizado.
As consequências de tal decisão geraram um considerável esforço para criar
e manter o conjunto de servidores capazes de rodar o CEPH, na sua versão
Kraken39. Em sua configuração mínima, são necessários três servidores Linux para
hospedar de forma redundante todos os objetos e também um quarto servidor para
hospedar os serviços de interface REST chamado de RADOSGW 40. No trabalho de
criação de tal cluster, percebeu-se que não só o serviço existente atendia às
necessidades presentes, como também, da existência do padrão de mercado
existente. A maioria das soluções do object storages existentes são compatíveis
com a API da Amazon.
Como consequência destes fatos, perdeu-se a necessidade de se criar e
manter o ambiente de storage próprio. Passou-se, portanto, a utilizar o serviço S3
disponibilizado pela Amazon e sem nenhuma consequência aos requisitos. Esta
mudança de estratégia facilitou o desenrolar da pesquisa.
Com relação à segunda questão, algumas lições foram aprendidas no que
tange a utilização de uma técnica orientada a testes. A primeira delas é que se tem
38

http://ceph.com/
http://docs.ceph.com/docs/master/releases/
40
http://docs.ceph.com/docs/master/radosgw/
39
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de fato uma clara distinção das camadas de um sistema e a capacidade de se
configurar testes para cada camada isoladamente. Essa possibilidade traz por um
lado uma excelente organização dos artefatos de software e possibilita que partes
distintas deste sejam desenvolvidas em paralelo, por outro, gera uma sobrecarga de
trabalho.
Exige-se, ao adotar tal estratégia de desenvolvimento, um entendimento claro
a priori de como a informação irá fluir entre as camadas. Na prática, o entendimento
evolui no decorrer da implantação e a cada mudança em sua estrutura acarreta a
alteração não só do código implementado, mas também do código de todos os
testes. Tal esforço não estava contribuindo para atingir os objetivos traçados.
Deve-se reconhecer, no entanto, o valor desta prática em projetos maiores e
com

diversos

profissionais

trabalhando

em

conjunto.

A

comunicação

e

interatividade, que são marcas primordiais das metodologias ágeis são a chave para
a implantação do BDD. Pode-se pensar neste instrumento não só como uma
ferramenta de testes, mas também, considera-lo como uma ferramenta eficiente
para capturar e entender requisitos de software. (AMODEO, 2015)
Neste

caso, particularmente, esta abordagem estava atravancando a

evolução dos trabalhos e foi abandonada no segundo mês da pesquisa. Outro ponto
importante a destacar é que o trabalho focou apenas nos requisitos necessários
para demonstrar o conceito proposto. Os requisitos considerados como de
otimização, localização, relatórios, foram deixados de lado neste momento.
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APÊNDICE C – IMPLANTAÇÃO DO PROTÓTIPO

Moodle é um ambiente virtual de aprendizagem muito utilizado no mundo
inteiro. De acordo com estatísticas recentes (https://moodle.net/stats/), existem hoje
82.270 sites registrados, distribuídos em 236 países. O Brasil ocupa a quarta
posição neste ranking com 4629 sites Moodle registrados. De acordo com a mesma
pesquisa, existem hoje mais de 100 milhões de usuários Moodle. A plataforma
Moodle, atualmente em sua versão 3.3, suporta integração com ferramentas
compatíveis ao protocolo LTI desde sua versão 2.2 41.
O consórcio IMS (https://www.imsglobal.org), responsável pelo protocolo LTI,
publicou uma ampla gama de padrões de interoperabilidade de tecnologia de
aprendizagem disponíveis sob uma licença sem royalties. O desenvolvimento de
padrões é liderado por grupos de trabalho baseados em membros de várias partes
do mundo, dependendo da necessidade e do interesse 42.
Para se configurar uma ferramenta LTI no Moodle 43, são necessárias três
informações: a) o caminho URL da ferramenta; b) chave de identificação da
instância Moodle na ferramenta; c) segredo que é compartilhado entre os dois
sistemas. Uma vez configurada essas informações, a ferramenta LTI aparece como
um recurso externo.
1 Preparação do cenário de validação

O cenário proposto foi o necessário para se demonstrar o cumprimento dos
objetivos da pesquisa e suas principais características. Foram criadas duas editoras
fictícias. Cada editora é responsável por criar e catalogar seus objetos de
aprendizagem. Ambas editoras se integraram a um mesmo AVA. Em cada
configuração de acesso, foi gerado um conjunto chave e segredo 44 para que o
ambiente seja devidamente acessado e provido com os objetos de aprendizagem
correspondente. A Tabela 28 apresenta um resumo desta configuração.

41

https://docs.moodle.org/33/en/LTI_and_Moodle
https://www.imsglobal.org/all-learning-tools-interoperability-lti-tools
43
https://docs.moodle.org/33/en/External_tool_settings
44
https://randomkeygen.com/#
42
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Tabela 28 – Resumo configuração ambiente de teste
Item

Descrição

TC

Ambiente

Moodle

3.2

http://ead2.toomtec.com/moodle.

Foram

utilizados os seguintes acessos:
Usuário

Utilização

educador

Configurar a atividade no curso EAD

aluno
aluno1
aluno2

Simular acesso nas atividades do curso
EAD

TP

Ambiente do protótipo http://toomrepo.com 45

Editora1

Usuário criado na (TP) para disponibilizar determinado tipo de
conteúdo. Neste exemplo, foi criada uma estrutura chamada Contecsi
com dois subitens, 2017 e 2016. O ambiente TC foi configurado da
seguinte forma:
Chave: universidadetoomtec_editora1
Segredo: C267FAAE9791222D9588ED32B6D91
Usuário: editora1@editora1.com.br
Foram também copiados e adicionados dois conteúdos idênticos no
próprio AVA, da maneira tradicional, para permitir a comparação do
desempenho da arquitetura.

Editora2

Usuário criado na (TP) para disponibilizar determinado tipo de
conteúdo. Neste exemplo, foi criada uma estrutura chamada
Matemática com dois subitens, Álgebra Linear e Cálculo. O ambiente
TC foi configurado da seguinte forma:
Chave: universidadetoomtec_editora2
Segredo: B9tUI1jvx7H8oYlJrUprKlBPEbBewCUO
Usuário: editora2@editora2.com.br

URL TC -> TP

45

http://toomrepo.com/lms

Durante o desenvolvimento, a integração TC e TP ocorriam com o computador local de
desenvolvimento, para tanto, no endereço da URL na ferramenta era modificado para
http://localhost:3000
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2 Configuração das atividades e teste de integração

A fim de validar se a integração foi bem-sucedida, foram realizados três
testes, a saber: a) acesso como educador. Neste teste, o AVA é acessado pelo
usuário com privilégios de criar cursos e se configura a atividade para acessar
objetos de aprendizagem catalogados por determinado assunto; b) acesso como
aluno. Neste teste o AVA foi acessado com um usuário com perfil de aluno e se
verifica conteúdo apresentado é o esperado; c) acesso ao endereço da (TP) fora do
contexto correto, ou seja, sem que a requisição tenha partido do AVA configurado,
para se verificar que os conteúdos são exibidos se, e somente se, respeitarem as
regras de integração LTI.
Os testes foram realizados da seguinte forma: em primeiro lugar, foram
criadas três atividades em um curso chamado “POC – demonstração”. Para tal, foi
feito um acesso ao AVA com o usuário “educador”. A Tabela 29 apresenta os
detalhes das atividades que foram configuradas.
Tabela 29 – Atividades configuradas no AVA
Item
Conteúdo
Editora 1
Conteúdo
Editora2 (AL)
Conteúdo
Editora2 (Cálculo)

Atividade criada

Apontando para

Editora1 - Artigos Contecsi

Contecsi 2017

Editora2 - Álgebra Linear

Álgebra Linear

Editora2 - Cálculo

Cálculo

Em seguida foi feito o acesso com o acesso com o usuário “aluno” e com este
usuário e foram acessadas as atividades criadas na etapa anterior. Nesta ação
constatou-se que os conteúdos apresentados se limitavam aos que haviam sido
catalogados.
Por fim, foi feito acesso ao endereço da URL de integração fora do contexto
do AVA, diretamente no browser, e foi constatada recusa por parte da ferramenta
provedora, pois, o acesso não estava sendo em um contexto válido.

