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Abstract. This work seeks to promote the benefit gained by the use of information
technology in sport, addressing a view of how information technology is changing the
nature of management practices in the sport and how some systems are being applied
in sports.
Resumo. Este trabalho busca promover o beneficio conquistado pela utilização de
tecnologia da informação no esporte, abordando uma visão de como a tecnologia da
informação está mudando a natureza das práticas de gestão no esporte e como estão
sendo aplicados alguns sistemas na prática de esportes.

1. Introdução
O mundo dos esportes vem evoluindo bastante ao passar dos anos, bem como a utilização da
tecnologia da informação é apenas uma das áreas que tem feito parte desses impacto sobre muitos
esportes nos dias de hoje. Para muitas pessoas, a aplicação da tecnologia da informação nos esportes,
faz vêlo mais agradável para ver as decisões corretas sendo feitas.
Este artigo irá abordar o tema da tecnologia da informação para a gestão esportiva e como
sistemas estão sendo aplicados na prática de esportes, fornecendo uma visão geral de como a
tecnologia da informação, comumente chamada de TI, está mudando a natureza das práticas de gestão
no esporte. A discussão de aplicações de TI na administração esportiva pode ser feita em poucas
grandes áreas:
● Como as ferramentas da “revolução tecnológica” de hoje podem ser aplicadas à administração
do desporto.
● Como a internet e a world wide web ajudam em funções de gestão específicas, como
treinamento e marketing.
● Tipos de sistemas de tecnológicos existentes que ajudam na coleta de informações para a
melhoria da prática e gestão do esporte.

2. Revolução Tecnológica
O mundo dos desportos tem mudado continuamente ao longo dos anos, a tecnologia é uma das áreas
que tem exercido um impacto sobre muitos esportes atualmente. A tecnologia da informação tornouse
o motor que impulsiona todos os setores da economia de hoje, seja da indústria, governo, educação ou
esportes. A TI influenciou em uma mudança de paradigma, mudando a sociedade da era da indústria
para a era da informação. Assim como o dinheiro tem sido a moeda e uma fonte de poder no velho
paradigma, a informação é a moeda e uma fonte de poder nessa nova sociedade. E é nessa sociedade
movida por dados e informações que o ditado “conhecimento é poder” se aplica com maior força, e

uma das tecnologias advindas dessa nova sociedade são os computadores. Duas peças muito
importantes dos processos de TI, o computador e o software que é utilizado no mesmo, são dois
elementos essenciais do novo paradigma e a chave do sucesso para os gerentes de esportes modernos,
pois com seu alto processamento de dados, informações são geradas constantemente. Com essas
informações em mãos têmse uma visão mais ampla do estado em que se encontram seus atletas e a
equipe como um todo, ou seja, quem possui essas tecnologias a sua disposição, pode possuir
informações valiosas de níveis táticos, médicos etc, tendendo a estar a um passo a frente na tomada de
decisões.
Um banco de dados, por exemplo, é uma ferramenta de gerenciamento de dados que pode ser
utilizada em um computador, dados estes que posteriormente podem se tornar informações para o
gestor de esportes. Onde se pode verificar a lista de jogadores, contendo informações sobre os atletas,
como a condição física dos jogadores, histórico de desempenho etc, tudo isso rapidamente. Quanto
mais poder computacional ele possuir ao seu alcance, uma rede de computadores por exemplo, mais
dados poderão ser minerados e posteriormente utilizados a favor da administração de clubes
esportivos.

3. A Internet
A internet nesse âmbito tem o papel de conectar as redes de computadores que gerenciam dados
dentro do esporte, para que essas não fiquem retidas em um único local e possam se conectar com
outras redes a quilômetros de distância, fazendo assim com que a informação possa se propagar mais
rapidamente.
Outra forma de utilização no meio esportivo, é que a maioria de equipes desportivas possuem
sites, para marketing de produtos relacionados a equipe e para promover a equipe nas mídias sociais.
Como um meio global de comunicação, a internet também consegue propagar os esportes por
todo o globo, através de transmissões de jogos em sites de equipes desportivas. Essas transmissões
geralmente possuem chats, onde todos aqueles que estão assistindo podem interagir entre si, gerando
um feedback para os administradores desses sites esportivos.
Esses exemplos da utilização da internet estão no coração da mudança que a internet está
trazendo e trará para o meio dos esportes, mudando a forma de como os fãs do esporte vão consumir
o produto esporte. O marketing nessa área evoluiu da época onde se colocava uma cartaz próximo a
um estádio escrito “Jogo hoje”, para sites desenvolvidos para promover os times, levando o marketing
feito em cima de clubes esportivos a outro patamar. A tendência nesse sentido é o surgimento de redes
de equipes e usuários, ligados por um interesse comum, em parte, impulsionados pelos avanços
tecnológicos que possibilitam uma maior facilidade na comunicação e uma maior difusão dos
conhecimentos desportivos.

4. Sistemas Aplicados no Esporte
Tecnologias de alta capacidade foram agregadas ao esporte e ao atleta, para controlar sua capacidade
de rendimento e seus treinamentos, ou para ajudar árbitros a tomar decisões. Tendo como exemplo, o
GPS (um sistema de navegação por satélite que fornece a um aparelho receptor móvel a sua posição),
que foi adotado nas avaliações esportivas, com o papel de indicar o quanto um atleta correu em uma
sessão de treinamento, por exemplo. Independente de serem complexas ou simples, o ponto crucial é
de que todas as tecnologias advindas da computação fornecem informações de muito valor para
análise. Alguns exemplos de sistemas aplicados no ambiente esportivo:

4.1 HawkEye:
Em português, olhos de falcão, também conhecido como “tirateima”, é um sistema tecnológico usado
em alguns esportes com a finalidade de ajudar o árbitro a tomar uma decisão correta. Começou a ser
utilizada no tênis e está sendo bem aceita em diversos esportes, como no vôlei. No futebol temos um
forte exemplo do uso recente dessa tecnologia, quando na copa do mundo de 2014, o sistema foi
fortemente utilizada, com sucesso, para fiscalizar a chamada linha de impedimento e a linha de gol. Até
mesmo em campeonatos de sinuca a HawkEye vem sendo utilizada.
Consiste em um software que capta, através de diversos ângulos, a trajetória de objetos e
pessoas, utilizando diversas câmeras de alta velocidade apontadas para pontos críticos, como por
exemplo, as áreas de gol no futebol, criando uma imagem 3D de alta precisão. As câmeras
acompanham a trajetória da bola em toda a área, que poderá ser exibida ao público em caso de lances
duvidosos.
4.2 Sistema de anotação de coleta de dados:
O aumento no interesse em coletar dados para geração informações úteis para análise, incentiva a
criação de sistemas de coleta de dados. Esses sistemas são geralmente parecidos em sua forma de
coletar os dados, a principal diferença entre eles são os tipos de dados que são coletados e às formas
de análise que cada um proporciona.
A análise desses sistemas se baseia inicialmente nos fundamentos, ou seja, nas ações básicas de
cada modalidade esportiva que está sendo avaliada. Para cada ação, há um resultado que se é
esperado. Após a coleta desses dados é feita uma análise em cima dos mesmos para gerar um
feedback para os atletas e para os administradores.
Em resumo, sistemas de anotações e coleta de dados, tem como objetivo registrar todas as
ações dos atletas e seus resultados em competições. Fornecem informações úteis, para as equipes
técnicas e médias, para os atletas, para gestores, pesquisadores, para a mídia e para o público em
geral.
4.3 Sistema de rastreamento automático de atletas:
A análise automática da movimentação do atleta quando está praticando a sua modalidade esportiva
transmite dados muito importantes para os analistas. Permite conhecer, por exemplo, o desempenho
físico do atleta e utilizar esses dados coletados para preparar um treinamento mais específico para a
condição física do mesmo, proporcionando uma avaliação constante do atleta.
Esse tipo de sistema demanda bastante recursos computacionais, pois são necessários
algoritmos inteligentes devido a complexidade do problema, e a quantidade de dados que serão
processados, para que se possa manipular os dados corretamente.
Os sistemas de rastreamento são tecnologias recentes e necessitam um uso mais avançado de
conhecimentos sobre computação. Como por exemplo, técnicas de processamento de imagens e visão
computacional servem para localizar jogadores e outros objetos de interesse em vídeos de partidas
oficiais, com o objetivo de analisar taticamente o jogo de acordo com o posicionamento da equipe, por
exemplo.

5. Conclusão
Os benefícios que a tecnologia está trazendo para o esporte são imensos e a tendência é que continue
sendo utilizada cada vez mais, trazendo mais e mais benefícios. A integração da tecnologia ao esporte
traz dados em tempo real para gestores e líderes de equipes, melhoram a comunicação entre os atletas

e os fãs do esporte, bem como aumenta o alcance do marketing produzido. Resulta em mudanças
positivas, que podem ter impacto nas atitudes e pensamentos de atletas e administradores.
A tecnologia da informação pode melhorar o desempenho de atletas, a prevenção de lesões, a
geração de conteúdo para entretenimento, auxiliar os sistemas de arbitragem e estatísticas, dentre
muitas outras aplicações. A demanda por resultados no esporte competitivo propicia o
desenvolvimento de tecnologias da informação que podem beneficiar a população atleta e nãoatleta.
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Abstract
This work speaks succinctly about programming nowadays and prospects how it will be like in
the future. It also aims at showing the importance of programming. Based on theoretical
frameworks that link a major growth of the labor market in the area of 
programming and the
consequent need for qualified professionals in the field, this work has as its main goal to show
how programming in schools can contribute to youth development and training of good
professionals in the technological field of study.
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Resumo
Este trabalho fala de uma forma sucinta sobre a programação nos dias atuais e as perspectivas
de como esta será no futuro. E tem como objetivo mostrar a importância da mesma. Baseado
em referenciais teóricos que apontam grande crescimento do mercado de trabalho na área da
programação e da consequente necessidade de profissionais qualificados na área, tem como
enfoque principal mostrar como a programação nas escolas pode contribuir para um
desenvolvimento dos jovens e na formação de bons profissionais na área da tecnologia.

PalavrasChave: Programação, Importância da Programação, Tecnologia.

1. Introdução
Saber programar nos dias de hoje é cada vez mais importante, pois o meio tecnológico se
infiltra ainda mais no nosso cotidiano. Atualmente, os computadores controlam quase tudo que
fazemos e no futuro poderemos ser ainda mais dependentes de tecnologia.
O objetivo deste artigo é mostrar como a programação é e vai se tornar ainda mais
importante, tanto no mercado de trabalho, como no diaadia e até mesmo no
desenvolvimento do raciocínio lógico da pessoa. Um acesso desde a infância e a adolescência
pode contribuir para bons profissionais no futuro, seja através das escolas ou por iniciativa
própria.
O restante do artigo está organizado da seguinte maneira. A seção 2 apresenta o
conceito de programação. A seção 3 apresenta os beneficios de programar. A seção 4
apresenta uma pesquisa e aborda o tema da programação nas escolas, e a seção 5 conclui o
trabalho.

2. O que é Programar?
Programação é o processo de escrita, teste e manutenção de um programa de computador. É
a arte de fazer com que o computador faça exatamente o que desejamos que ele faça.
Através de uma linguagem de programação, que é a ferramenta de um programador, o que se
pode fazer é ilimitado, como desde uma simples calculadora, a um jogo complexo, de acordo
com a criatividade de cada um.
“Criar coisas com suas próprias mãos ou criar códigos e programas são apenas
diferentes maneiras de expressar criatividade.” Elena Silenok (2013).

3. Os Benefícios de Saber Programar
Muitos gênios da computação afirmam que programar permite um melhor desenvolvimento do
raciocínio lógico e da criatividade, bem como cria uma nova maneira de pensar e de resolver
problemas, a aprender a gerenciar os próprios problemas. Um deles é Steve Jobs que disse
durante uma entrevista perdida que foi divulgada em 2013 após sua morte: Eu acho que todos
deveriam aprender a programar um computador... porque isso ensina a pensar.

4. Programação nas Escolas: Pensando no Futuro
A iniciativa Code.org, um projeto americano que pretende reforçar a importância das crianças
aprenderem a desenvolver sistemas, divulgou dados de uma pesquisa com uma previsão de
que até 2020, só nos EUA, 1.4 milhões de empregos relacionados a área da programação
serão criados, com uma expectativa de apenas 400 mil profissionais disponíveis. Ainda de
acordo com a Code.org, haverá uma movimentação de 500 bilhões de dólares só nessa área.
Dados como esse poderiam ser diferentes se houvesse investimento e incentivo para
mostrar às crianças que um computador não é só aquilo que ela consegue ver, mas que
existem maneiras diferente de fazer o mesmo trabalhar da maneira como ela quiser. O
Code.org tenta mostrar isso de uma maneira bem interativa, através de desenhos e simples

comandos se pode fazer inúmeras coisas, dependendo da sua imaginação. O futuro poderia
não ser o que as estatísticas mostram, se nas escolas fosse mostrado o bem que programar
poderia fazer, não apenas para quem desejar cursar uma área de TI ou de exatas, mas
qualquer outra em que uma boa lógica e capacidade de solucionar problemas pudesse ajudar.

5. Conclusão
Podemos concluir que a aprendizagem da programação nas escolas brasileiras poderia
contribuir para os jovens devido a grande carência de profissionais nessa área, pois muitos
desconhecem a mesma, deste modo, um contato inicial com linguagens de programação
poderia apresentar possibilidades de inserção no mercado das tecnologias da informação e
comunicação e estimular o raciocínio lógico.
Chegarmos ao ensino da programação nas escolas pode parecer utopia para
realidade brasileira, mas a solução dos grandes desafios para implementação dessas práticas
educacionais poderia fazer a diferença para uma geração futura focada na inovação
tecnológica. Para um desenvolvimento autônomo, existem maneiras alternativas ao ensino
formal (ensino profissionalizante, tecnológico e em nível superior) de se aprender. Por meio
de video aulas no YouTube, ou em sites como a Code.org, o Khan academy, codeacademy
são caminhos para quem quer aprender de uma maneira mais simples. Diante da infinidade de
fontes disponíveis no ambiente virtual, os buscadores da internet são uma maneira de
encontrar conteúdo e fóruns onde se pode obter informações, dicas e maneiras mais fáceis de
solucionar suas dúvidas para se desenvolver como aprendiz de programação e ir além do uso
da tecnologia como usuário, ambicionando o seu uso também como produtor de ferramentas.
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Resumo. O seguinte artigo mostra como as ferramentas sociais(Blogger, Facebook e Twitter)
podem auxiliar no processo de aprendizagem para os bolsistas que participam das atividades e
para o público em geral que acompanha as novidades da área de Tecnologia da Informação, com
maior foco nos estudantes de graduação da Universidade Federal do Ceará – Campus Quixadá
nos cursos de Engenharia de Software, Ciência da Computação, Redes de Computadores e
Sistemas de Informação.

1.1 - Introdução
As mídias sociais, desde a crescente evolução da internet, vêm trazendo uma vasta
quantidade de informação importante para todas as áreas. Para Tecnologia da Informação, não é
diferente: as pessoas conectam-se diariamente para ficar por dentro de todas as notícias e
novidades que estão ocorrendo pelo munda da tecnologia. Isso fica bem claro quando a utilização
destas ferramentas visam única e exclusivamente compartilhar informação sobre TI, onde têm-se
uma atenção especial, pois a informação é extremamente preciosa e, em grande parte das vezes,
quem estiver bem informado nessa área com toda certeza obterá uma vantagem sobre os demais.
É importante lembrar que os estudantes de Engenharia de Software, Ciência da Computação,
Sistemas de Informação e Redes de Computadores da UFC em sua grande maioria realizam o
compartilhamento de notícias, novas tecnologias, oportunidades de intercâmbio e até vagas para
estágio e emprego por meio das ferramentas sociais.
Porém, surgiu então a necessidade de reforçar essa interação e essa partilha de
informação entre os estudantes e outros interessados no assunto, a partir disso foi proposto
formentar um maneira de deixar todos atualizados com notícias diárias e sobre assuntos
importantes como novas tecnologias, tendências do mercado, dicas essenciais, novas
ferramentas, oportunidades de emprego, enfim, tudo que fosse necessário para uma melhor
formação do estudante, ou seja, um complemento a mais do que já estava sendo estudado na
Universidade, e as ferramentas sociais foram de suma importância para auxiliar nesse processo

de aprendizado conjunto.
Este artigo concentra-se em mostrar como as mídias sociais podem ajudar no processo de
aprendizagem, e mostrando o trabalho do PET – Conexão de Saberes para com esse tipo de
ferramenta, a fim de contribuir para um conhecimento conjunto.
O presente artigo está dividido em Metodologia, que é seção onde será relatada a
participação dos bolsistas do PET, onde serão apresentadas algumas ferramentas importantes
que os bolsistas utilizam escrever ou postar nas mídias sociais. A outra seção posterior será
intitulada como “Mídias Sociais e Educação” no qual irei confirmar minha tese, com base em
outros artigos e citações. Na seção “Resultados e Discussão” informo todos os resultados obtidos
com as publicações e postagens. E por fim, as “Conclusões”, uma vez que foram adquiridas pela
inferência de resultados produzidos até agora com todo o trabalho dos bolsistas do PET –
Conexão de Saberes baseando-se em outros artigos que confirmam a ideia de aprendizado das
mídias sociais.

2.1 - Metodologia
Atualmente são utilizadas 2 redes sociais e uma mídia social para as atividades de
postagem de notícias, tutoriais, notícias e etc. São elas o Twitter, Facebook e Blogger, as escolha
por essas ferramentas é bem fácil de explicar, os alunos e as pessoas de maneira geral utilizam
bastante essas ferramentas como meio de comunicação e certamente ficaria mais fácil sanar a
proposta anterior, pois estaríamos atraindo o público-alvo. As atividades foram divididas pelos
membros do PET de modo que a cada dia um membro utilize a mídia social Blogger e escreva um
texto para o blog TIQX sobre um assunto de seu interesse e que irá despertar o interesse das
outras pessoas. Esse tema fica a critério do bolsista, ou seja, ele é livre para escolher um assunto
dentro do escopo de TI. Existem outros membros que possuem o cargo de revisores, uma vez que
a cada texto que um membro posta, esse revisor se encarrega de verificar toda a estrutura textual
para encontrar possíveis erros, e caso encontre algum erro, comunica ao escritor para que sejam
feitas as devidas correções e melhoras no texto. Essa comunicação é feita na maioria das vezes
no mesmo dia e o texto consequentemente estará postado ao fim do dia no blog. No mesmo dia
outro membro do PET estará encarregado das atividades de redes sociais, no caso serão
postadas notícias atualizadas no Facebook e no Twitter, sempre é feita toda uma articulação para
que as notícias sejam bem aproveitadas, postando-as durante manhã e tarde. Semanalmente é
feito esse revezamento entre os membros do PET – Conexão de Saberes, onde todo os membros
participam e conseguem desenvolver a prática de ler em inglês, e melhorar a capacidade de
escrever um texto que atenda as necessidades de cada atividade.
Para otimizar e facilitar as atividades nas redes sociais, os membros do PET – Conexão de
Saberes utilizam uma ferramenta gratuita chamada de Hootsuite que permite agendar os tweets
para qualquer horário no Twitter, e agendar posts para qualquer horário no Facebook. Além disso,
essa ferramenta contém uma opção que encurta os links para que fiquem menores nas postagens
e tweets mantendo assim um padrão adequado. Dessa maneira, a informação chega da melhor
forma para o público-alvo, cumprindo assim o objetivo principal das atividades que é a melhor

maneira para se divulgar a informação.
3.1 - Mídias Sociais e Educação
As Mídias Sociais não se aplicam apenas para o processo de aprendizado em TI, a
educação como um todo, pode e está aproveitando-se dessas ferramentas sociais para melhorar
o contexto de aprendizado e acrescentar novas possibilidades para o método pedagógico de
ensino. Herbert Marcuse (apud SAVAZONI; COHN, 2009, p. 17), em 1941, afirmou que:
“a

tecnologia [deve ser] vista como um processo no qual a técnica propriamente dita

não passa de um fator parcial. [...]. A tecnologia, como modo de produção, como a
totalidade dos instrumentos, dispositivos e invenções que caracterizam essa era, é
assim, ao mesmo tempo, uma forma de organizar e perpetuar (ou modificar) as relações sociais.”

A tecnologia pode e deve ser trabalhada dentro da sala de aula, para mostrar que se usada
com responsabilidade as mídias sociais podem aumentar o desempenho dos estudantes. Isso
pode ser constado, segundo uma pesquisa feita pela Universidade de Lock Haven nos EUA,
alunos que usaram o twitter para completar as tarefas impostas pelos professores, se engajaram
melhor no decorrer do semestre e obtiveram melhores resultados do que as pessoas que estavam
no grupo de controle. No experimento participaram 125 alunos, 70 no grupo experimental e 55 no
grupo de controle, com o grupo experimental foram feitas várias discussões acadêmicas e
extracurriculares. Para avaliar as diferenças de interesse e notas, foi utilizada a análise de efeitos
mistos de modelos variância (ANOVA), com seções classe aninhada dentro dos grupos de
tratamento. Também foram feitas análises de conteúdo das amostras de troca de mensagens pelo
Twitter. Os resultados da ANOVA mostraram que o grupo experimental teve um maior aumento no
engajamento do que o grupo controle, bem como maiores médias de pontos de grade semestre.
As análises de comunicações do Twitter mostrou que os alunos e professores foram
altamente interessados no processo de aprendizagem de forma que transcenderam as atividades
de sala de aula tradicional. Este estudo fornece evidência experimental de que o Twitter pode ser
usado como uma ferramenta educacional para ajudar a envolver os alunos e mobilizar professores
em um papel mais ativo e participativo. O vídeo descrevendo essa pesquisa está em inglês e pode
ser visto através do seguinte endereço: https://www.youtube.com/watch?v=SVOY2x81_bg.
O programa PET – Conexão de Saberes procura a partir das ferramentas sociais (já
apresentadas na Metodologia) manter esse contato com os estudantes para deixá-los mais
motivados e interessados na área de TI para que o processo de aprendizado seja significativo.

4.1 - Resultados e Discussão
As atividades tiveram início no dia 23 de fevereiro de 2011 pelo Twitter, e com o passar do
tempo as postagens começaram a ficar melhores, os estudantes começaram a se interessar mais
por essas ferramentas de comunicação, sempre dando sugestões e feedbacks para um melhor
aproveitamento das informações, dessa forma os títulos com maiores acessos foram, “Saiba o
que é Graduação Sanduíche e como Participar”, “Qt Project: Um Ótimo Framework Para a Criação
de Interfaces Gráficas”, “Trabalhe Programando Aplicativos e Ganhe Dinheiro Sem Sair de Casa”,
“Sobre a Importância do TCC na Formação Acadêmica”, “O Primeiro Smartphone do Mundo faz
20 anos”, “A Importância da Interação Humano-Computador” e “Por que aprender a programar?”

são as postagens mais populares atualmente no blog.
As postagens de uma maneira geral têm muitas visualizações e dessa maneira fica
evidente o interesse das pessoas de buscarem as ferramentas sociais para se manterem
informadas, isso é fruto de um esforço em conjunto para melhorar a cada dia o conteúdo e a
maneira que a informação é divulgada para conquistar acessos.
O PET- Conexão de Saberes possui uma conta de perfil no Facebook e já conta com 382
amigos onde essas pessoas ficam sabendo das novas postagens através dessa conta de perfil, e
pela conta de perfil da maioria dos bolsistas são divulgados os links de novas postagem no blog
TIQX. Atualmente o blog TIQX conta com 214 postagens publicadas com um número exorbitante
de 120.902 mil visualizações, e o Twitter conta com 134 seguidores. Esses números só mostram
oque está sendo dito ao longo deste trabalho, que é o interesse das pessoas pela informação, e
esses dados só comprovam o sucesso das atividades.

5.1 - Conclusões
As atividades em todo um conjunto possuem vários benefícios para quem for buscar o
conteúdo, no caso as outras pessoas e estudantes, e para quem faz o conteúdo, no caso os
bolsistas que têm que ler sites e matérias em Inglês, proporcionando seu próprio aprendizado com
o objetivo de trazer a notícia com maior rapidez e qualidade, além de promover a interação entre
os próprios membros do PET – Conexão de Saberes.
A partir desse cenário, fica evidente que muita coisa ainda pode ser feita para melhorar
ainda mais a comunicação com as pessoas, e assim expandir o escopo aumentando o públicoalvo para não só profissionais ou estudantes da área de TI, mas para além dessas categorias,
esperamos que as pessoas que gostem de notícias e novidades sobre a Tecnologia da
Informação busquem a informação e comprovem com como as ferramentas sociais podem auxiliar
no aprendizado de TI.
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Resumo: Este artigo aborda a importância da interação, junto à aprendizagem
cooperativa, para a formação da vida educacional e profissional dos alunos.
Explicando o que são e como funcionam no âmbito escolar. Mostrando os
benefícios que se adquire ao implantar esse tipo de sistema educativo, assim como
os problemas encontrados quando se presencia a falta dele.
Abstract: This article discusses about the importance of interaction with
cooperative learning, for the educational and professional formation of the
students live. Explaining what interaction and cooperative learning is and how
they work in the schools. Showing the benefits that acquires when implementing
this type of education system as well as the problems encountered when witnesses
the lack of it.

1. Introdução
O atual sistema educacional do país é caracterizado pelo individualismo e
competitividade entre os estudantes que, seja pela pressão do mercado de trabalho ou
por medo de não atingir um bom desempenho acadêmico, vem ignorando cada vez mais
os benefícios que o cooperativismo e o trabalho em equipe - inerentes a interação, e ao
processo de aprendizagem cooperativa - trazem para a construção de um bom
aprendizado e uma boa relação social que serão indispensáveis durante toda a vida
acadêmica e profissional dos estudantes.
Entretanto, apesar de já identificado o problema da desconsideração pelos
benefícios que a aprendizagem cooperativa pode trazer, se implementada corretamente,
e das várias teorias e soluções criados para tentar superar este obstáculo, ainda
encontramos várias dificuldades e barreiras enfrentadas pelos profissionais da educação
na implementação de modelos cooperativos no atual sistema educacional, o que dificulta
ainda mais o processo de interação, tanto entre aluno-professor como até mesmo entre
aluno-aluno.
Tendo em vista os problemas citados, este artigo tem como objetivo mostrar o
que é a aprendizagem cooperativa e como a interação se relaciona com ela em prol do
benefício dos estudantes e professores dentro do contexto educacional.

2. Aprendizagem Cooperativa
A ideia de aprendizagem cooperativa vem sendo construída desde a década de 60, sendo
desenvolvido primeiramente nos Estados Unidos, por pesquisadores e estudiosos como,

Lev Vygostsky (um dos primeiros pesquisadores da área), Johnson e Johnson, Slavin,
Jean Piaget, Dr. Spencer Kagan entre outros, e se estendendo por todo o mudo. Dentre
as várias teorias, estudos e métodos desenvolvidos, há algo que é comum a todos: o
trabalho conjunto dos alunos com o intuito de alcançar um objetivo comum. Sendo este
o principal pilar motivador da aprendizagem cooperativa.
Apesar de focar bastante no trabalho em equipe, a aprendizagem cooperativa não
é simplesmente colocar um grupo de estudantes sentados em círculo e propor um
problema para ser solucionado, onde o primeiro que terminar ajude os outros. Segundo
Johnson & Johnson (2006), para a real ocorrência da aprendizagem cooperativa, é
necessário que se garanta a ocorrência dos cinco elementos-chave que diferenciam a
aprendizagem cooperativa de um simples trabalho em grupo e a dão suporte:










Interdependência positiva: para que ocorra a interdependência positiva, os
indivíduos devem traçar objetivos comuns, dividir o trabalho entre os membros,
assim como as funções e o material, e saber que o sucesso de cada aluno,
depende do sucesso de todo o grupo.
Responsabilidade individual: temo como princípio que os estudantes aprendem
juntos, mas executam sozinhos. O aluno deve ser capaz de medir que o grupo foi
bem sucedido em alcançar seus objetivos e que cada membro, individualmente,
também o foi.
Interação face-à-face: É um dos elementos mais importantes da aprendizagem
cooperativa, pois é onde os estudantes promovem a aprendizagem de cada
membro do grupo, através de explicações orais e explanação de conceitos
aprendidos. É através da interação face-à-face que os membros tornam-se
comprometidos uns com os outros e com seus objetivos.
Desenvolvimento de competências interpessoais e grupais: Além dos conteúdos
acadêmicos obrigatórios, os estudantes também devem aprender algumas
competências sociais e grupais, tais como: proporcionar liderança, tomada de
decisões, construção de liderança, comunicação e tratamento de conflitos. Essas
competências, não nascem com os estudantes, tampouco são aprendidas
espontaneamente, cabe ao educador escolher e aplicar atividades que melhor
trabalhem essas competências.
Processamento de grupo: consiste em uma autoavaliação, que deve ser feita
periodicamente e de maneira sistemática com objetivo de analisar tudo o que foi
bom ou ruim para o grupo e quão longe ou próximos se encontram de seus
objetivos, com a finalidade de mostrar o desempenho de cada membro,
mostrando onde ele pode se firmar e onde precisa melhorar.

Esses elementos estão presentes na aprendizagem cooperativa de maneira
interdependente e podem ser usados como pilares que definem seu significado.

3. O que é a interação e como funciona no meio educacional
A interação está presente na vida de todo ser humano, mesmo ao nascer, quando ainda
nem se é capaz de falar, o ser humano interage com o mundo ao seu redor através de
gestos e expressões. Vygotsky afirma que o ser humano é um ser social, que desde cedo
participa de grupos sociais que possuem objetivos comuns, como afinidade, admiração
ou porque se sentem acolhidos de uma certa maneira.

O primeiro ambiente de interação que o indivíduo participa é o meio familiar e
os grupos ligados a família. Mesmo antes de ir à escola o indivíduo já possui um grupo
de interação onde compartilha ideias e aprendizados, porém é no âmbito escolar que
esse conceito é aguçado.
3.1 Interação aluno-professor
Na escola, a interação aluno-professor, que está inerente ao processo de aprendizagem,
começa a tomar forma. Mesmo obedecendo a uma série de normas, obrigações e limites
enfrentados nas instituições, essa relação se mostra crucial, pois é uma das principais
fontes de conhecimento para o aluno. Esse elo deve ser marcado pela orientação do
professor com o objetivo de incentivar a formação social, crítica e moral do aluno.
Na universidade, essa relação se mostra mais discreta, em alguns casos, o
educador apenas transmite o conteúdo, sem aderir aos conceitos da transversalidade, o
que dificulta a ligação do conhecimento teórico aprendido com os problemas que os
alunos enfrentam e enfrentarão diariamente.
A interação aluno-professor, deve ser cuidadosamente ministrada, pois pode se
mostrar muito conflitante, caso contrário, como no exemplo em que o professor valoriza
mais um certo aluno que responde melhor a uma pergunta ou termina mais rápido um
exercício do que o aluno que apresenta uma certa dificuldade, o que ocasiona a falta de
aprendizado desse aluno, e consequentemente a falta de interesse e muitas vezes até a
própria desistência.
3.2 Interação aluno(s)-aluno(s)
Na escola o aluno acaba, por intermédio da interação com os outros estudantes,
desenvolvendo o segundo principal tipo de interação adquirido no meio escolar, a
interação aluno-aluno, que proporciona aos alunos os conhecimentos que não fazem
parte do currículo escolar de nem uma instituição. Ou seja, em todo momento que há
uma interação entre pessoas, há o aprendizado de novos conhecimentos em maior ou
menor dosagem, como citado por Pozo (2002) e que pode ser caracterizado como
aprendizagem cooperativa.
Nesse ponto, a interação entre os alunos se intensifica de maneira constante e
coloca a escola como entidade responsável por construir e fomentar conceitos e
vivências, e até mesmo o caráter do indivíduo, formando indivíduos mais sociáveis e
aptos para os futuros trabalhos tanto no ambiente escolar como profissional.
Já no ensino superior, a interação aluno-aluno se mostra mais fraca, pois como
já mencionado, o atual sistema educacional mais popularmente utilizado nas escolas e
universidades, incentiva a competitividade e a lei do mais forte. O que vemos são
pequenos grupos de alunos que se reúnem para estudar sobre determinado assunto, ou
fazer um certo trabalho, onde nenhum aluno está realmente preocupado com os limites
e dificuldades do outro. Isso gera um grupo de profissionais despreparados para o
trabalho em equipe, além de uma alta taxa de reprovação e até mesmo desistência dos
alunos por não conseguirem atingir seus objetivos (JOHNSON et al., 2001).

4. Conclusão

Com base no que foi dito sobre aprendizagem cooperativa juntamente com a interação,
podemos ver os benefícios que a implantação desse sistema traz tanto para o aluno
quanto para o professor, como mostram diversas pesquisas na área (JOHNSON E
JOHNSON, 2006; JOHNSON et al., 2001), e também os problemas encontrados quando
se presencia a falta dele. Entretanto, fazer com que os alunos pensem e trabalhem de
maneira interativa e colaborativa é uma tarefa muito árdua e exige muito do professor,
o qual tem que desenvolver técnicas que se adaptem a quase todo tipo de contexto em
sala. Essa responsabilidade, deve ser compartilhada entre professor e escola, enquanto
instituição de ensino, pois além de mostrar conceitos específicos sobre determinado
assunto, as instituições de ensino são responsáveis por construir o pensamento filosófico
e moral dos alunos, os preparando não só para áreas determinadas, como profissional e
acadêmica, mas também para o mundo como um todo.
Daí a importância de se incentivar a implantação desse tipo de sistema no meio
educacional. E é sobre este cenário que esse artigo está inserido, visando incentivar a
colaboração entre escola e professor para a construção de uma forma de aprendizado
mais benéfica e produtiva, tanto para os alunos, como para o professor, a instituição de
ensino e posteriormente, para a sociedade, que terá profissionais mais preparados para
o trabalho em equipe e que trabalham de maneira cooperativa para atingir um objetivo
comum.
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1. Introdução
As relações entre o corpo docente e discente no âmbito de ensino-aprendizagem nas
escolas de Ensino Superior do Brasil vêm se aperfeiçoando de acordo às exigências dos
novos tempos. O aprendizado está tomado novas dimensões no que diz respeito à
ciência da educação (Pedagogia) e a arte de ensinar (Didática). A profissão de professor
não pode ser considerada como um mero hobby, entendimento que tem ser erradicado
pelas universidades. Dessa forma, os profissionais de outras áreas, principalmente os
bacharéis, cogitam que ensinar é simplesmente “passar” para outras pessoas o que foi
absorvido no campo empírico.
Há muito tempo prevaleceu no âmbito do Ensino Superior a crença de que,
para tornar um bom professor, bastaria ter boa comunicação e arraigados conhecimentos
relacionados à matéria que se quer lecionar. A justificativa para essa afirmativa é que o
corpo discente das universidades e faculdades, em sua maioria, é constituído por
adultos, que, diferentemente do corpo discente do ensino básico, integrado por crianças
e adolescentes, jamais necessitaria de auxilio pedagógico. Por essa razão, é que até
recentemente não se verificava preocupação explicita das autoridades educacionais com
a preparação dos professores para o Ensino Superior. Ou melhor, a preocupação existia,
mas só com a preparação de pesquisadores, subtendendo que quanto melhor o
pesquisador fosse, mais competente professor seria.
Ensinar é uma arte, e está num grau de competência muito superior aos
concebidos por esses profissionais, razão pela qual, quando olhado para esse lado de
entendimento, desqualificam o ensino-aprendizado das instituições de Ensino Superior
que, por sua vez, ficavam submetidas a empregá-los, mesmo não sendo qualificados
como tal.
Na realidade de hoje, as escolas de Ensino Superior, em relação às questões
educacionais, não admite mais justificativas desse tipo. Para qualquer professor agora é
necessário não apenas firmes conhecimentos na área que pretende lecionar, mas também
de astúcia na área pedagógica para tornar o aprendizado mais eficaz. Além disso, é
necessário que o professor universitário tenha conhecimento de mundo, de ser humano,
de ciência e de educação, compatível com as características de sua função.
As falhas na formação do professor universitário ficam bem óbvias nos
levantamentos que se realizam com o corpo discente ao longo do curso. Assim, é
comum verificar que a maioria dos julgamentos negativos direcionados aos professores
concerne-se a falta de didática. Nesse aspecto, é que muitos educadores universitários

vem realizando cursos de Didática do Ensino Superior, que são oferecidos em nível de
pós-graduação com uma freqüência cada vez maior por instituições de Ensino Superior.
Portanto, a finalidade desse trabalho é apresentar e sugerir os melhores
métodos de ensino-aprendizagem, bem como as melhores técnicas de sua exposição.

2. Relação entre didática e formação do professor
O termo “didática” deriva do grego didaktiké, que significa arte de ensinar. Hoje são
muitas as definições para esse termo, mas quase todas apresentam como ciência, arte ou
técnica de ensino. A Pedagogia é reconhecida como a arte e a ciência da educação,
enquanto a Didática é conhecida como a ciência e a arte de ensino. Para Masetto apud
Gil (2007, p.2), “Didática é ‘o estudo do processo de ensino-aprendizagem em sala de
aula e de seus resultados’ e surge quando há intervenção dos adultos na atividade de
aprendizagem dos jovens e crianças através de planejamento e pré-exame do ensino, que
difere das intervenções feitas ao modo espontâneo de antes.
Do início da década de 1950 a 1970 o ensino da Didática privilegiou métodos e
técnicas de ensino com vistas a garantir a eficiência da aprendizagem dos alunos e a
defesa de sua neutralidade científica. A didática passou a salientar a elaboração de
planos de ensino, a formulação de objetivos, a seleção de conteúdos, as técnicas de
exposição e de condução de trabalhos em grupo e a utilização de tecnologias a serviço
das atividades educativas. A didática passa a ser vista como um conjunto de estratégicas
para o alcance da obtenção da educação, confundindo-se com a metodologia do ensino.
Seus propósitos eram, entretanto, os de fornecerem ajudas metodológicas aos
educadores para ensinar bem, sem se perguntar a serviço do que e a quem ensina.
Embora vários estudiosos da educação insistam na importância da aquisição de
conhecimentos e habilidades pedagógicas pelos professores no mesmo nível de ensino,
muito deles não reconhecem a importância da didática para sua formação.
Cabe ressaltar que vários professores universitários não dispõem de preparação
pedagógica. E também, ao contrário dos que lecionam em outros níveis, muitos
professores universitários exercem duas atividades: a de profissional de determinada
área e a de docente, com ênfase na primeira. Por essa razão, conferem menos atenção às
questões de natureza didática de que os professores dos demais níveis, os que recebem
formação pedagógica.
No Ensino Superior é onde menos se verifica a diversidade em relação às
práticas didáticas. As aulas expositivas são as mais freqüentes e o professor de modo em
geral aprende a ensinar com treinamentos pré-estabelecidos, ensaios e simulações. O
educador compõe a principal fonte sistemática de informações, e uma das habilidades
que mais incentivam os alunos, a de memorização. A prática mais constante de
avaliação da aprendizagem consiste na aplicação de provas, usando como critério
autoritário, em relação ao aluno, a mensuração numérica do que o discente “aprende”,
muito das vezes através de notas subjetivas. Aos alunos, entretanto, cabe sua colocação
na condição de ouvintes e esperar que os professores ministrem corretamente. CUNHA
(1997, p. 26) afirma que “...os professores criam um certo sentimento de culpa se não
são eles que estão ‘em ação’, isto é, ocupando espaço com a palavra em sala de aula”.

3. Aprendizagem eficaz
Para garantir um aprendizado eficaz alguns fatores entram em confronto para que os
discentes se capacitem e tentam compreender fatos e teorias, desenvolvendo habilidades
para resolução de problemas mais complexos.
Há três fontes individuais que influenciam de aprendizagem: o estudante, o
professor e o curso. Essas fontes, no entanto, relacionam entre si algumas variáveis. As
relacionadas aos alunos referem-se as suas aptidões, aos seus hábitos de estudo e a sua
motivação. As variáveis relacionadas aos professores referem-se principalmente aos
conhecimentos relativos à matéria a suas habilidades pedagógicas, a sua motivação e sua
percepção a cerca da educação. As variáveis relacionadas ao curso, por fim, referem-se
aos objetivos propostos e aos métodos utilizados para melhor alcançá-los.
3.1 Valores direcionados aos alunos
As diferenças individuais que são relacionadas às habilidades dos estudantes são
constituídas, substancialmente, com grande influência pela aprendizagem. Em muitos
cursos, o nível intelectual dos alunos, suas aptidões específicas, assim como os
conhecimentos e as habilidades desenvolvidos anteriormente, explicam, em boa parte,
as diferenças de desempenho dos alunos.
Os estudantes com um bom talento para ciências exatas, têm fácil capacidade de
aprendizado no que diz respeito aos conteúdos das disciplinas de um curso de
engenharia e matemática. Esse aprendizado, entretanto, será muito difícil para os alunos
com talento e aptidão verbal.
A motivação é um outro fator determinante do sucesso da aprendizagem dos
alunos. É a mola propulsora da ação e tem origem numa necessidade. Assim, à medida
que o educando sente necessidade de aprender, tende buscar fontes capazes de satisfazêlas, tais como leituras, aulas e discussões. O incentivo causado pela motivação é de fácil
verificação. Alunos motivados aprendem muito mais do que os alunos não motivados.
Outro fator de grande relevância é a forma habitual de convivência de cada aluno
a cerca da aprendizagem. Alunos que planejam seus estudos para alcançar seus objetivos
fazem anotações das aulas, adotam técnicas de leitura e revisam constantemente a
matéria, ainda costumam ser os melhores em sala de aula. E é interessante considerar
que de todas as variáveis relacionadas à aprendizagem, estas são as que mais facilmente
podem ser manipuladas pelos alunos com vista ao sucesso. Por essa razão, é que se
propõem aos professores não só apenas que ensinem a matéria, mas também que
ensinem seus alunos a aprender.
3.2 Valores direcionados aos professores
As habilidades, motivações e hábitos de alunos em relação aos estudos, não são,
suficientemente, os sucessos da melhor aprendizagem. Cabe, portanto, considerar o
papel do professor nesse processo.
O que mais se considera importante é o conhecimento de que professor dispõe,
em relação à matéria que ensina. Nesse sentido, o educador que conhece bem os
conteúdos da disciplina que ministra, demonstra muito mais segurança ao ensinar, expõe
com maior propriedade e é capaz de responder sem maiores dificuldades as perguntas
formuladas pelos alunos. No entanto, há outros fatores a serem considerados, já que
alguns professores mostram ser mais competentes que outros para manter os alunos

atentos, para explanar conceitos complexos e para criar uma ambiente agradável em sala
de aula. Assim, pode ser considerado que a efetiva prática do professor universitário
está envolvida nos conhecimentos específicos relacionados à matéria, as suas
habilidades pedagógicas e à sua motivação.
O aprendizado dos alunos também tem a ver com a motivação do
professor. Quando o professor está motivado para ensinar e demonstra seu entusiasmo
com a matéria, cria-se um clima muito mais favorável para a aprendizagem. E convém
considerar que essa motivação depende muito menos do salário e das condições de
ensino do que do quão responsável o professor se sente pelo aprendizado dos alunos e
quão realizadora e desafiadora é a sua missão.
6.3 Valores direcionados ao curso
A organização do curso também exerce influência significativa sobre o aprendizado. As
principais variáveis relativas a estas dimensões são: a carga horária destinada à
disciplina, o ano ou semestre em que é ministrada, as disciplinas já cursadas pelo
estudante, assim como as que são cursadas paralelamente, a qualidade dos recursos
instrucionais e o número de alunos em classe. De modo geral os professores têm pouca
ou nenhuma influência na administração de fatores.

5. Considerações Finais
A formação de um educador como profissional na área acadêmica fica muito além de
sua experiência prática e seus conhecimentos fora dela. É preciso de conhecimentos que
criem uma interface entre o empirismo e a arte de como ensinar de forma científica.
Neste contexto, a titularidade de um docente com vasta experiência não-acadêmica e
com formação pedagógica e didática, tendo como pilares a arte e ciência da educação e
do ensino, é de essencial importância para que a educação chegue aos educandos de
forma correta e assimilativa. A didática do ensino é uma extraordinária técnica para o
ensinamento dos educandos, pois mostra que saber ensinar não é somente ter
experiência fora da sala de aula.
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Resumo. Este artigo tem o objetivo apresentar um relato pessoal da utilização
dos frameworks VRaptor, Bootstrap, Hibernate e a biblioteca jQuery do
JavaScript no desenvolvimento da aplicação MyTasks, um sistema de
gerenciamento de atividades pessoais. Todos os frameworks que foram
utilizados na aplicação são baseados na filosofia do desenvolvimento ágil e
são de código aberto.

1. Introdução
Com o aumento da capacidade de processamento dos computadores e a
utilização cada vez mais frequente da internet, os problemas que estão surgindo
são cada vez mais complexos, as equipes de desenvolvimento de software
precisam se modificar para atender a esses novos desafios, sair dos processos
clássicos, como por exemplo, o processo em cascata, onde cada fase do
desenvolvimento necessita do fim explicito da fase anterior, e passar a utilizar
processos que atendam as demandas do mercado, onde os requisitos estão cada
vez mais voláteis, o tempo de desenvolvimento precisa ser curto, os Stakeholder
estão mais indecisos sobre o que querem e etc. Para tentar solucionar esses
problemas dos processos clássicos e deixar desenvolvimento de software mais
simples, surgiu a metodologia ágil, onde se preza ás habilidades das pessoas, em
vez das formalidades dos documentos. Baseados nessa metodologia surgiram
várias ferramentas e frameworks que ajudam no desenvolvimento de software.
Foi pensado em utilizar algumas ferramentas baseadas na metodologia ágil, que
surgiu a ideia de desenvolver o MyTasks, uma ferramenta de gerenciamento de
atividades pessoais. Durante o desenvolvimento do MyTasks foi utilizando um
processo de desenvolvimento baseado na metodologia ágil e tendo como
arquitetura o modelo MVC(Modelo-Visão-Controlador), onde o framework
VRaptor foi utilizando para fazer o componente Controlador, o framework
Bootstrap e a biblioteca JQuery foram utilizados no componente Visão, e o
Hibernate foi utilizado na persistência dos dados no componente Modelo.

2. MyTasks e Frameworks
2.1 Características da Aplicação
O MyTasks é uma aplicação web que foi desenvolvida como trabalho final da
disciplina Desenvolvimento de Software para Web do curso de Engenharia de
Software da Universidade Federal do Ceará, Campus Quixadá. O
desenvolvimento do projeto durou um mês e foi realizado por apenas uma
pessoa (o autor) que dedicava uma hora por dia para realizar o mesmo. O
MyTasks é uma ferramenta para organização de atividades pessoais, como, por
exemplo, estudar banco de dados, fazer trabalho final, ir para o estágio e etc.
Essas atividades podem ser divididas em três grupos, aguardando, fazendo e
concluída, possibilitando assim o acompanhamento das mesmas. Abaixo
podemos ver a tela inicial da aplicação, onde temos o cadastro do usuário e o
login (Figura 1) e, a tela de visualização das atividades (Figura 2).

Figura 1. Tela inicial da Aplicação

Figura 2. Tela de Visualização das Atividades

2.2 Métodos Ágeis
Métodos ágeis, universalmente, baseiam-se em uma abordagem incremental para
a especificação, o desenvolvimento e a entrega do software. Eles são mais
adequando ao desenvolvimento de aplicações nos quais os requisitos de sistema
mudam rapidamente durante o processo de desenvolvimento, Sommerville
(2011).
2.3 Framework
Framework é um conjunto de classes abstratas e concretas reusáveis que
implementam recursos comuns para muitas aplicações dentro de um domínio
(por exemplo, interface de usuário). As classes do framework de aplicação são
especializadas e instanciadas para criar uma aplicação, Sommerville (2011).
2.4 MVC
O padrão MVC separa a apresentação e a interação dos dados do sistema. O
sistema é estruturado em três componentes lógicos entre si. O componente
Modelo gerencia o sistema de dados e as operações associadas a esses dados. O
componente Visão define e gerencia como os dados são apresentados ao usuário.
O componente Controlador gerencia a interação do usuário e passa essas
interações para a Visão e o Modelo, Sommerville (2011).
Essa divisão em componentes possibilita, por exemplo, a troca de todo
componente Visão sem precisar refazer os demais componentes. Esse padrão é
largamente utilizado em aplicações cliente-servidor, onde parte da aplicação é
executada no lado cliente, Visão, e a outra parte da aplicação é executada no
lado servidor, Modelo e Controlador.
2.5 VRaptor
O VRaptor é o framework web brasileiro mais usando no mercado Java. Foi
desenvolvido pela empresa Caelum, é gratuito, open source e focado em
produtividade. Ele utiliza os conceitos de inversão de controle, que significa que
o programador em vez de fazer os objetos irem atrás daquilo que precisam, ele
faz com que eles recebam objetos já inicializados e preparados para uso, e
injeção de dependência, que é a passagem dos objetos por parâmetros ou
métodos específicos. Essas técnicas servem para diminuir o tempo de trabalho
que seria perdido com o código repetitivo: validações, conversões,
direcionamentos, ajax e lookups. O framework foi utilizado no MyTasks, para
fazer o controlador da aplicação, onde o mesmo é responsável por receber as
requisições e fazer os redirecionamentos.

A utilização do VRaptor possibilitou agilidade na construção da
aplicação, pois ele encapsula e deixa de forma transparente para o desenvolvedor
os métodos Request e Response do Java EE, que são os métodos responsáveis
em receber as requisições do navegador(browser) e fazer o redirecionamento das
mesmas, respectivamente. Foi necessário apenas utilizar marcações e padrões do
VRaptor para construir a aplicação web utilizando esse framework. Essas
marcações possibilitaram que o processo de desenvolvimento fosse menos
demorado, além de deixar o código mais simples de entender.
2.6 jQuery
O jQuery é uma biblioteca JavaScript rápida, pequena e rica em recursos. A
biblioteca é utilizada para fazer a construção de web sites dinâmicos de forma
fácil e simples. Essa biblioteca foi utilizada no MyTasks para fazer a validação
de formulários e a criação de animações dos elementos gráficos.

2.7 Bootstrap
O Bootstrap é um framework CSS que possibilita a criação de estilo de páginas
web de forma rápida e prática, em vez da necessidade de se criar todo o estilo do
zero, o Bootstrap tem uma vasta quantidade de elementos prontos que possibilita
uma agilidade na criação das páginas. A utilização do Bootstrap possibilitou no
projeto MyTasks uma agilidade enorme, já que o mesmo trazer componentes
prontos e padronizado, além não necessitar um conhecimento aprofundado de
CSS e HTML.
3. Conclusão
Com esse projeto podemos concluir que a utilização de frameworks e
bibliotecas, ajudam no desenvolvimento de softwares. No desenvolvimento do
MyTasks, um projeto pequeno e com poucas pessoas envolvidas, elas se
mostraram como fator determinante de sucesso. O prazo para o desenvolvimento
foi atingido graças às facilidades que os frameworks possibilitam e a agilidade
que tornam as tarefas menos complicadas e mais eficientes.
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Abstract. By the mobility, Vehicular Ad Hoc Networks (VANETs) added challenges to
routing traditional messages. The majority of the routing protocols work better in a given
scenario, but are not capable to adapt when the scenario changes, what can happen easily. We
present some protocols that operate satisfactorily in one of two scenarios: dense networks and
sparse networks. In the end, a proposed solution based on adaptability of routing protocols is
presented.
Resumo. Pela sua mobilidade, VANETs, acrescentam desafios ao roteamento de mensagens
tradicionais. A maioria dos protocolos de roteamento funcionam melhor em determinado
cenário, mas não são capazes de se adaptarem quando há mudança de cenário, o que pode
acontecer com bastante facilidade. Nesse trabalho apresentamos alguns protocolos que atuam
de forma satisfatória em um dos dois cenários: redes densas e redes esparsas. No final é
apresentada uma proposta de solução baseada em adaptabilidade de protocolos de
roteamento.
1.Introdução
Vehicular Ad Hoc Networks (VANETS) são um tipo de rede formada por veículos automotores e por
infraestruturas que ficam às margens das estradas, as Road Side Units (RSU). A comunicação pode ser
realizada de um veículo para outro (V2V), ou de veículo para uma infraestrutura (V2I). Pesquisas
relacionadas às VANETS têm crescido bastante devido ao fato de que a comunicação entre veículos é
mais rápida do que uma comunicação que precisa de uma central de roteamento das mensagens (ex.:
redes celulares), diminuindo assim o tempo de resposta de aplicações que requerem troca de
mensagens urgentes com outros veículos. Em VANETS existem dois tipos de aplicações: aplicações de
conforto que visam o entretenimento dos passageiros e a otimização das rotas de destino e aplicações
de segurança que são voltadas para a segurança dos passageiros.
Muitos desafios das redes MANETs também estão presentes nas VANETs, por esta ser um
tipo específico de MANET. Fatores como velocidade e a troca de rotas dos veículos tornam a quebra
de caminhos mais fácil e comum. Isso pode dificultar a troca de mensagens entre os veículos. No

entanto, em contextos onde a rede está densa, como em congestionamentos de veículos, o reenvio de
mensagens pode provocar um overhead na rede.” Alguns dos mais importantes protocolos para
VANETs dão suporte à intensa mobilidade de veículos , adaptação rápida às novas topologias e
permissão de maior estabelecimento de conexões minimizando uma possível quebra link, passividade,
dinamicidade, entre outras” (BARROS ; GOMES ; COSTA , 2013 , p. 1344).
Nossa proposta é criar um mecanismo que analise o contexto onde o veículo está inserido e
assim possamos escolher o protocolo que melhor se adapta àquela situação. Inicialmente, focamos em
dois contextos principais: as redes densas e as redes esparsas. Neste trabalho descrevemos alguns dos
protocolos adequados para cada um desses tipos de redes.
2.Protocolos de Roteamento para Redes Densas
Nas redes densas os números de nós (veículos) são elevados. Existem alguns problemas, como a
inundação de pacotes, que acontece quando uma mensagem é repetida por todos os nós na rede e os
nós competem por recursos de transmissão em meio a muitas mensagens desnecessárias. Redes densas
geralmente ocorrem em espaços com grande tráfego de veículos.
2.1 Protocolo AODV (Ad Hoc OnDemand Distance Vector)
Este protocolo é derivado do DSDV. A diferença entre o AODV e o DSDV é que um é reativo e o
outro é próativo, ou seja, o AODV não fica atualizando sua tabela de roteamento constantemente.
Quando um nó da rede quer enviar uma mensagem para o nó que não está na sua tabela, ele vai
procurar em todos os outros nós da rede para ver se algum tem o nó que ele deseja enviar na sua
tabela e então envia a mensagem.
O AODV é um protocolo com bom desempenho em situações com grande mobilidade dos nós, pois
ele não fica enviando mensagens a todo instante para manter a sua tabela atualizada e isso evita o
overhead. O AODV também se adapta fácil a cenários de alta mobilidade, tem pouco desperdício de
banda e diminui o processamento dos nós que ficam como roteadores na rede.[HEREK, 2011]
2.2 Protocolo MPOLSR (MultiPath Optimized Link State Routing)
É um protocolo híbrido, ou seja, ele é tanto um protocolo reativo quanto próativo. Também possui
multicaminhos. O MPOLSR implementa todas as vantagens do OLSR, como por exemplo o sistema
de MPR (multi point relays) que define quais serão os nós retransmissores de mensagens, assim
evitando uma inundação de pacotes. O protocolo é composto por duas fases, a primeira fase que é a
de detecção da topologia, onde são utilizadas mensagens de controle HELLO e TC entre os nós para
manter a topologia da rede atualizada. A segunda fase consiste na detecção da melhor rota para o
envio de mensagens, sendo os cálculos realizados baseados nas informações da primeira fase [Macedo
et al. 2013].
3.Protocolos de Roteamento para Redes Esparsas

São redes nas quais a quantidade de nós é muito baixa ou onde os nós podem estar distantes uns dos
outros. Geralmente ocorrem em autoestradas ou localidades de difícil acesso e podem ser consideradas
um desafio para pesquisas em VANETs.
3.1 Protocolo DSDV (DestinationSequenced DistanceVector Routing)
O DSDV é um protocolo próativo e é baseado no roteamento de BellmanFord. Uma característica
dele é que ele evita loops. Nesse protocolo há uma tabela para cada nó da rede com o número de
saltos, o endereço do nó destino e o número de sequência. O número de sequência é usado para
diferenciar a existências de rotas que já existam na tabela, e estas tabelas são atualizadas
contantemente. O DSDV é indicado para redes esparsas pois ele é indicado para criação de rotas com
poucos nós [HEREK, 2011].
3.2 Protocolo VADD (VehicleAssisted Data Delivery)
O VADD é baseado na ideia de guardar e encaminhar. A questão mais importante é selecionar um
caminho com o menor atraso para entregar o pacote. Possui três princípios fundamentais: transmitir
através dos canais sem fio o máximo possível; se o pacote precisar ser carregado por determinadas
estradas, escolher a estrada com a velocidade mais alta; pela natureza dinâmica dos VANETs, não se
deve esperar que o pacote seja transmitido pela rota escolhida, então a procura por caminhos para
rotear o pacote deve continuar durante todo o processo de encaminhamento. VADD possui bom
desempenho em redes esparsas como descrito em [ZAHAO, 2008].
4.Solução
A solução proposta é identificar quando um VANET está em uma rede densa ou esparsa através de
mensagens beacons. Quando identificada um cenário, a mudança pode ser feita de um protocolo
próativo para um reativo ou viceversa. No caso do veículo estar em uma rede densa, ele mudará de
um protocolo próativo para um protocolo reativo e caso esteja em uma rede esparsa ele mudará de
um protocolo reativo para um protocolo próativo.
5 Conclusão
Cada protocolo apresentado é melhor aplicado para determinada configuração de rede VANET, ou
seja, os algoritmos desses protocolos se beneficiam de alguma característica da rede ou tentam
solucionar algum problema específico daquele cenário. Por exemplo, o OLSR escolhe MPRs como
sendo os únicos nós que podem retransmitir uma mensagem para evitar a inundação da rede com
mensagens redundantes; isso é bom para redes densas. No entanto, se esse protocolo fosse utilizado
em um cenário de rede esparsa, alguns nós da rede poderiam não receber a mensagem. Devido à
mobilidade dos veículos, um veículo que está em um dado cenário e utilizando um protocolo de
roteamento adequado para aquela situação pode se deslocar para um outro cenário onde a utilização
daquele protocolo pode prejudicar a entrega de mensagens. Isso não deve acontecer. Com base nisso,
pensamos em um mecanismo que é responsável por gerenciar a utilização dos protocolos. Esse

mecanismo possui a função de perceber o contexto no qual o veículo está inserido, e então escolher o
protocolo mais adequado para aquela situação.
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Abstract. The internet is a global system that conecct billion people worldwide, enabling diverse
modes of interaction and social organization. Social networks like Facebook, MySpace, and
Twitter among others, have created a new form of socialization that provides good experiences
to users, however they expose a specific group of children and adolescents. Due to the risk
offered in distinct layers of the internet, the aim of this work is to develop a smart tool that helps
in the fight against the action of individuals that are possibly a risky for children, users of the
social network Facebook, using data mining techniques and multiagent systems.

Resumo. A internet é um sistema global que conecta bilhões de pessoas em todo o mundo,
possibilitando diversas maneiras de interação e organização social. Redes sociais, como
Facebook, MySpace, Twitter e entre outras, têm criado uma nova forma de socialização que
proporciona boas experiências aos usuários, porém acabam expondo um grupo específico,
crianças e adolescentes. Em virtude do risco oferecido em distintas camadas da internet o
objetivo desse trabalho é desenvolver uma ferramenta inteligente que contribua na luta contra a
ação de indivíduos que oferecem risco para as crianças utilizadoras da rede social Facebook,
com a utilização de técnicas de mineração de dados e sistemas multiagentes.
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1. Introdução
As redes sociais são organizações virtuais compostas por pessoas, onde todos temos a
oportunidade de nos relacionarmos com diferentes tipos de indivíduos (RABESCO, 2013, p. 78). A
facilidade e mobilidade das mesmas proporciona todos os tipos de interesse por parte dos usuários,
fundamentado na alta acessibilidade utilizando diversos tipos de dispositivos.
Dado que há um déficit de inspeção na internet dos pais para com seus filhos, muitas crianças
ficam expostas a um mundo até então desconhecido e formado por distintos tipos de personalidades
(PEREIRA, 2009). Uma pesquisa realizada pela empresa Minor Monitor afirma que aproximadamente
38% das crianças na rede social “Facebook” não possuem a idade permitida para utilização da mesma
e 30% dos pais permitem a utilização sem supervisionamento (SILVIO, 2012).
Em razão do contato com a Internet logo nos seus primeiros anos de vida novos conceitos são
assimilados, exatamente por se encontrarem em uma fase de formação pisicológica (MM Rodrigues 
2008). Devido a esse relacionamento virtual indivíduos mal intencionados conhecem tais
comportamentos e os utilizam para aliciar menores com o objetivo de praticarem abusos sexuais.
A essência desse trabalho é buscar velar pela dignididade de crianças e adolescentes usuários
de redes sociais que estão sujeitos a possíveis ataques na internet. Antecipar possíveis eventos
indesejados pode oferecer maior segurança ao público alvo da aplicação e tranquilidade aos
respectivos responsáveis da vítima.
Na seção 2 deste documento uma exposição dos objetivos do trabalho será apresentada para
maior compreensão da ferramenta.
Existem trabalhos recentes com a mesma temática, não obstante tais se utilizam de
metodologias diferentes para combater os transtornos. O intuito desse projeto é propor uma condição
inovadora e diferente do que se nota no mercado atual, algumas comparações com trabalhos recentes
poderão ser notadas na seção 3.
Nessa mesma sequência a metodologia utilizada será abordada e alguns resultados dos testes
iniciais nas seções 5 e 6 respectivamente.
2. Objetivo Geral
O objetivo geral é desenvolver uma ferramenta inteligente que contribua na luta contra a ação
de pedófilos e aliciadores, com a utilização de técnicas de mineração de dados e sistemas multiagentes.
2.1 Objetivos Específicos
1) Identificar uma rede social que tenha o perfil da problemática do projeto, onde haja uma
amostra adequada de situações e bons índices de usuários.
2) Definir variáveis que influirão na classificação do grau de exposição e vulnerabilidade de
crianças à ação de pedófilos.

3) Recuperar dados específicos da criança, em formato texto, para que assim possa ser
realizado o processo de classificação das referências.
4) Utilizar técnicas de sistemas multiagentes para tratamento dos perfis identificados.
3. Trabalhos Relacionados
A seguir alguns trabalhos relacionados ao tema serão apresentados de maneira breve e geral
para que o leitor possa ter uma melhor compreensão com as abordagens utilizadas.
3.1 Análise automática de textos de mensagens instantâneas para detecção de aliciamento
sexual infantil.
Em um estudo feito por Santin (2011), um serviço de software foi desenvolvido capaz de
classificar estágios de conversações em salas de bate papo através de um conjunto de palavras
préselecionadas e um manual de regras.
Inconvenientemente as palavras do bate papo deveriam ser exatamente iguais ao conjunto de
palavras na base de dados, ou seja, o potencial para atingir uma grande massa de dados é restringido
de maneira notória.
3.2 Identificação de Perfís Falsos em Redes Sociais Online (Fake Profile Identification in
Online Social Networks)
A ferramenta desenvolvida por Michael Fire, Social Privacy Protector software for Facebook
(SPP), no Departamento de Informações Sistemas de Engenharia Universidade Ben Gurion tem por
intenção identificar perfis “falsos” na rede social Facebook e melhorar as configurações de privacidade
e segurança dos usuários (ELOVICI, 2012).
De forma análoga, a rede social utilizada na pesquisa do SPP, Facebook, e o uso da
Mineração de Dados para classificação das entidades também será utilizado no desenvolvimento da
ferramenta deste trabalho.
Entretanto se deve observar que o foco do SPP é identificar perfis “falsos”, ou seja, pessoas
que se passam por outras independente de seus objetivos finais. Dessemelhantemente esse projeto em
questão busca identificar pessoas que ameacem um grupo infantil, de baixa faixa etária, sendo essas
pessoas usuários “falsos” ou não.
4. Procedimentos Metodológicos
4.1 Colher os dados da rede social Facebook; 4.2 Desenvolver sistema; 4.3  Aplicar o uso do
sistema no perfil de um criança; 4.4  Avaliar os resultados obtidos
5.

Resultados

Embora o sistema ainda não esteja desenvolvido alguns testes foram realizados utilizandose da
ferramenta gráfica de Data Mining Weka na página do Facebook “oficialbarbiebrasil”, essa por sua
vez foi uma excelente fonte de dados por possuir uma grande quantidade de curtidas, mais de 12
milhões. Alguns tipos de comentários em fotos públicados pela página possuiam tendências não infantis,
informações textuais que fomentavam a persuasão por parte do aliciador. A divulgação das
informações não serão exibidas por preservação de ambas as partes envolvidas.
6.

Conclusão

É expressivo o impacto das redes sociais sobre a sociedade e o quanto ela está presente em
todas as classes sociais e faixas etárias. Segundo o provedor de internet UOL, o Brasil detêm mais de
76 milhões de usuários ativos no facebook, o que significa aproximadamente um terço dos habitantes
do país, com isso comprovase que o perigo para o aliciamento sexual infantil não reside apenas ao
âmbito físico mas também nas redes de relacionamentos virtuais que são facilmente acessíveis por
distintios tipos de usuários, seja qual for sua idade.
O estudo de caso feito na página do facebook “oficialbarbiebrasil” retornou informações que
não tendiam a um comportamento infantil.
Em razão disso, soluções computacionais focadas em detectar tais situações podem ajudar na
prevenção das vítimas. Consequentemente o percentual de aliciamento de menores nas redes sociais
será diminuido gerando maior confiança aos pais e segurança as crianças.
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ABSTRACT

This article presents an approach to monitor the behavior of external agents registered
into an open MAS (Multi-Agent System). The research began studying Multi-agent Systems
and Jade Framework. Several test codifications were made, and after having enough
knowledge of available features in Jade, it was made an study on Marcos Antonio de
Oliveira’s PhD thesis, with topic being Normative Spaces for Open Electronic Institutional
Environments. With the study of this thesis and the Expectation Manager tool, the action of
implementing an expectation manager system in a institutional environment attached to the
Moodle platform became possible. The Jython Framework and Jamder (Jade’s complement)
were also used, and simple temporal logic formulas were used for model verification. Now
the evaluation of expectations of real agents from Moodle environment is possible.

Chavse words: temporal logic; MAS; Institutional environment;

RESUMO

Este artigo consiste em apresentar uma forma de monitorar o comportamento de
agentes externos registrados em um SMA (Sistema Multiagente) aberto. A pesquisa foi
iniciada com estudo de Sistemas Multiagentes utilizando o framework Jade. Várias
codificações para testes foram efetuadas, e ao dominar os recursos disponibilizados pela
plataforma Jade na implementação de SMA’s, partiu-se para o estudo da Tese de Doutorado
do Marcos Antonio de Oliveira cujo o tema é Normative Spaces for Open Electronic
Institutional Environments. Com o estudo da tese e de uma ferramenta denominada
Expectation Manager, foi possível a implementação do gerenciamento das expectativas no
ambiente Institucional Moodle, utilizando o framework Jython junto com um complemento do
Jade, o Jamder, e assim proporcionando a elaboração de formulas lógicas simples para a
verificação de modelos. Devido a isso tornou-se possível avaliar as expectativas relativas a
agentes reais do ambiente Moodle.

Palavras-chavse: SMA; multiagentes; Moodle; Gerenciador de Expectativas;

1. Introdução
Instituições são entidades que visam a regulamentação de grupos de individuos, elas são
organizadas através de normas, que tem como objetivo orientar e controlar estes indivíduos.
Nesse artigo científico temos como foco utilizar Ambientes Institucionais Virtuais. Como
instituições tem um papel de grande importância para a sociedade, é necessário assegurar de
forma eficiente que suas regras sejam seguidas. Por isso compromissos são assumidos por
quem vai fazer parte de uma dessas organizações. Estes compromissos devem ser
monitorados no decorrer do tempo, e baseado nestes compromissos tenta-se fazer com que os
indivíduos que compõem a instituição se comportem de maneia pré-determinada e que a
Instituição seja mantida enquanto grupo funcional.
A lógica temporal tem papel importante na monitoração destes compromissos, pois possui
fórmulas que avaliam proposições em estados, por um determinado período de tempo. E como
as informações estão cada vez mais armazenadas em meios computacionais é preciso
encontrar formas de controlar e de verificar estes compromissos assumidos nos ambientes
virtuais de acordo com suas expectativas. Um recurso que mostra-se capaz de suprir esta
necessidade é o uso da Inteligência Artificial, por meio da representação de Ambientes
Institucionais por Sistemas Multiagentes Abertos. Argumenta-se aqui que os sistemas
multiagentes abertos podem ser concebidos e implementados como ambientes institucionais
onde os agentes heterogêneos podem participar. (OLIVEIRA; MARCOS, 2013).
Em SMA, o agente é a entidade central capaz de perceber seu ambiente por meio de
sensores, agir neste ambiente por intermédio de atuadores (RUSSELLnitot; NORVIG, 2004)
e, dependendo de sua arquitetura interna, adquirir conhecimento, guardar o histórico de ações,
entre outras propriedades (LOPES; YRLEYJÂNDER,2012), o qual será modelado em
software.
A análise dos dados será realizada por meio de um software que usa fórmulas da lógica
temporal, denominado Expectation Manager. A qual permitirá avaliar se os agentes estão
comportando-se de acordo com seus compromissos.

2. Objetivos
O objetivo geral desta pesquisa é criar um mecanismo para monitorar os comportamentos
dos agentes externos registrados em um ambiente institucional em relação a compromissos
assumidos pelos mesmos, utilizando checagem de modelos e proposições em lógica temporal.

Os objetivos específicos desta pesquisa são:
1) Identificar como os agentes estão se comportando em relação aos seus
compromissos ao longo do tempo em um Sistema Multiagente Aberto;
2) Aplicar lógica temporal para a descrição de proposições que identificarão estados
onde os compromissos se tornarão ativos e depois cumpridos (ou não), por meio
do gerenciador de expectativas;
3) Implementar agentes de sistema que monitorem o comportamento dos agentes
externos registrados no ambiente institucional;
4) Por fim gerar compromissos para os agentes externos registrados no ambiente que
possam ser utilizados para avaliar o desempenho destes no SMA e garantir um
funcionamento aceitável do mesmo.

3. Referencial Teórico
Esse capitulo abrange conceitos que fundamentam esse artigo científico, os temas que
serão abordados são: Sistemas Multiagentes, Lógica Temporal e Ambientes Institucionais.

3.1.

Ambientes Institucionais

Ambientes Institucionais podem ser vistos como sistemas, e sistemas são formados por
conjuntos de partes interdependentes que possuem suas próprias atividades individuais, todas
essas partes trabalham em prol de um objetivo comum, as características individuais das
partes se relacionam e assim formam a identidade do sistema. Em Ambientes Institucionais o
objetivo é a formação social do indivíduo, as partes que compõem um Sistema Institucional
dependem das políticas internas e dos métodos abrangidos por ele, uma das partes desse
sistema que podemos dar destaque é o seu ambiente virtual para controle e interação com os
indivíduos. Temos como exemplo o Moodle, que é uma ferramenta virtual gratuita que
permite a interações de alunos e professores, tendo todo o controle de atividades e
compromissos estabelecidos. Ele possui uma versão padrão que pode ser customizada de
acordo com as necessidades abordadas pelo usuário. (OLIVEIRA; MARCOS, 2013).

3.2.

Expectativa

Wallace e Rovatsos(2009) definem uma expectativa como uma crença condicional
sobre uma declaração cujo status verdade virá eventualmente a ser verificado por meio de um
teste e reações tomadas pelo agente que a detém. Eles também indicam que, após a
identificação do cumprimento ou violação de uma expectativa, o agente deve reagir a ele. Esta
reação nem sempre tem que ser uma ação sobre o ambiente do agente, mas poderia ser
simplesmente uma revisão de sua base de crenças.

3.3.

Lógica Temporal

Lógica temporal é um sistema lógico capaz de analisar proposições sobre fatos e eventos
que ocorrem ao longo do tempo, ela é uma lógica modal que vai além da lógica clássica pelo
fato da introdução de novos operadores, de modo a expressar eventos no tempo, seja ele,
passado, presente ou futuro. Existem várias vertentes mais especificas da lógica temporal,
porém a que será utilizada nesse projeto de pesquisa será para verificação de modelos de
comportamentos. (OLIVEIRA; MARCOS, 2013).

3.4.

Sistemas Multiagentes

De acordo com Russell e Norvig (2004), um agente é uma entidade capaz de perceber
seu ambiente por meio de sensores e de agir sobre esse ambiente por intermédio de atuadores.
Diferente dos objetos, agentes são entidades (i) autônomas e não passivas; e (ii) capazes de
interagir por meio de troca de mensagens e não pela invocação explícita de uma tarefa, como
no caso de objetos (WAGNER, 2003). O termo Sistema Multiagente (SMA) refere-se à
subárea de Inteligência Artificial que investiga o comportamento de um conjunto de agentes
autônomos objetivando a solução de um problema que está além da capacidade de um único
agente (JENNINGS, 1996).

4. Metodologia de Trabalho
A pesquisa foi iniciada com o estudo do framework para desenvolvimento de SMA Jade.
A mesma possibilitou a implementação de vários agentes na plataforma, tanto exemplos do
material, quanto experimentais. O estudo da lógica temporal foi efetuado tendo como base a
tese de doutorado do Prof. Marcos de Oliveira, com o objetivo de verificar modelos de
compromissos de agentes externos ao ambiente institucional. Para tornar possível a
implementação desta ferramenta de verificação de modelos foi preciso efetuar o estudo de
algumas ferramentas, no caso o Jython, que é um framework que permite a interpretação de
código Python dentro de código Java, o Expectation Manager, que é um verificador de
modelos desenvolvido em Python que utiliza lógica temporal linear e permite a avaliação de
expectativas, que é o foco principal desta pesquisa e, o estudo do ambiente Moodle, que é
onde será aplicado a ferramenta que será desenvolvida. Será possível a conclusão do
desenvolvimento desta ferramenta com o estudo de formulas lógicas mais complexas, tendo
como objetivo abranger os diversos tipos de modelos que queiramos verificar.

5. Resultados
A partir do uso do Jython foi possível acoplar o Expectation Manager ao SMA, no
caso o Ambiente Institucional Moodle. O uso do Expectation Manager possibilitou o uso de
fórmulas lógicas que possibilitam avaliar os compromissos dos agentes através do tempo, isso
só por meio de fórmulas básicas. Os compromissos firmados entre os agentes, foram tratados
e classificados de acordo com as respectivas expectativas definidas no sistema.

6. Conclusões
A lógica temporal, possibilita a avalição dos compromissos dos agentes ao decorrer do
tempo como esperado, mas o Expectation Manager ainda não é foi ainda totalmente
explorado, por isso não é simples entender os resultados recebidos de suas operações, portanto
é necessário um estudo mais detalhado tanto do Expectation Manager, quanto da lógica
temporal e até mesmo outras ferramentas que possibilitem avaliar os agentes, de forma
temporal.

7.
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Resumo. O teste de usabilidade é um método utilizado para detectar
problemas na interação do usuário com o produto. Um Teste de usabilidade
foi aplicado ao sistema Livros Sociais para identificar eventuais problemas e
validar soluções propostas na interface. Durante a execução dos cenários
por parte dos usuários foi possível identificar dificuldades na realização de
tarefas consideradas importantes para o funcionamento do sistema. No final
do teste, os usuários foram incentivados a responder um questionário
semiestruturado, afim de obter a opinião dos usuários sobre o sistema em
discussão.

1. Introdução
O sistema Livros Sociais, é um sistema em desenvolvimento que tem como principal
objetivo estimular o empréstimo de livros para os alunos da UFC campus Quixadá.
Este estímulo fica por parte da gamificação. Entende-se por gamificação a inclusão de
mecânica, estilo, pensamento e/ou técnicas de design de jogos para envolver pessoas na
solução de um problema, Zichermann (2011).
No sistema os usuários são “bonificados” com medalhas por realizações de
atividades voltadas para o empréstimo de livros. As principais funcionalidades do
sistema são; permitir que o usuário: informe a leitura de um livro, realize comentários e
avalie seus livros. O sistema possui diferentes rankings: livros mais lidos, melhores
leitores e usuários com maior número de comentários. Permitindo ainda a geração da
rede de usuários com similaridades em relações a livros já lidos.
Segundo Barbosa e Silva (2010) há necessidade da realização do teste de
usabilidade em sistemas com grande número de interações com o usuário, por isso o
teste aplica-se ao sistema Livro Sociais. Com esse teste pode-se verificar se as
funcionalidades existentes no sistema são de fácil manipulação, se as informações estão
bem dispostas além de testar as funcionalidades do sistema. O objetivo deste artigo é
apresentar a avaliação de funcionalidades do sistema através do teste de usabilidade.

2. Metodologia
Segundo a norma ISO 9241-11, usabilidade é definida como:
“A medida em que um produto pode ser usado por usuários específicos para
alcançar objetivos específicos com efetividade, eficiência e satisfação em um contexto
de uso específico.”
Para medir a usabilidade do Livros Sociais foi escolhido o teste de usabilidade,
pois para Barbosa e Silva (2010) objetivo do teste de usabilidade é verificar se uma
interface é usável pelos usuários alvos para realizar as tarefas que foi projetado.

2.1 Definição do Escopo do Teste
Considerando a fase de desenvolvimento em que o sistema se encontra, há a
necessidade de verificar se as funcionalidades são fáceis de serem realizadas, assim
como a absorção das informações dispostas no sistema. Por serem fundamentais para a
utilização do sistema foram testadas as seguintes funcionalidades:
• Realização de cadastro de usuário no sistema;
• Realização de cadastro de um livro no sistema;
• Realização de busca de livros já cadastrados;
• Realização de cadastro de um comentário em livro já cadastrado;
• Visualização de rankings e medalhas oferecidas pelo sistema;
• Visualização de Perfil.
2.2. Planejamento dos Testes
No Planejamento de teste, foram criados dois cenários de teste que contemplam todas
as funcionalidades que desejamos avaliar. Para coletar as informações dos usuários no
final da realização dos cenários, foi aplicado um questionário semiestruturado,
objetivando a obtenção dos feedbacks do usuário para a melhoria da qualidade da
usabilidade do sistema em discussão.
O primeiro cenário expõe o usuário a situação em que o mesmo deve cadastrar
um livro, realizar um comentário sobre o livro inserido e buscar este livro. No segundo
cenário é proposto que o usuário visualize seu comentário, visualize as medalhas
conquistadas na realização do cenário anterior, além de visualizar em que posição do
ranking de comentários e leitores eles se encontra.
2.3. Execução do Teste
Nielsen (2000), afirma que bastam cinco usuários para encontrarmos a maioria os
problemas na interface. Por isso, foram recrutados cinco potenciais usuários do
sistema, todos os alunos da Universidade Federal do Ceará campus Quixadá. Antes da
execução dos testes com os recrutados, um membro da equipe aplicou o teste piloto
com um potencial usuário do sistema, para refinamento e correções da realização do
teste, este não apresentou nenhuma falha, possibilitando assim a execução do teste de
usabilidade.
O teste foi conduzido por um membro da equipe de desenvolvimento. O termo
de consentimento foi acordado com os participantes no início do teste. Durante a
interação do usuário com o sistema foi utilizado o software Kazam Screencaster para
gravação das interações, elas foram armazenadas para posteriormente serem analisadas.
A realização do teste ocorreu no laboratório de informática da Universidade
Federal do Ceará, nós dias 17 e 18 de setembro de 2014, com alunos dos cursos
Engenharia de Software, Redes de Computadores e Sistema de Informação. No final do
teste, os usuários responderam um questionário semiestruturado com cinco perguntas
que abrangem os seguintes aspectos:
• Opinião do usuário sobre a facilidade de uso do sistema na realização dos
cenários;
• Opinião de dificuldade e facilidade nas realizações das funcionalidades
executadas;

• Opinião sobre a utilização do sistema no cotidiano dos usuários;
• Sugestão de melhoria, funcionalidades e reclamações sobre o sistema;
• Sugestão de pontos positivos observados na utilização do sistema.
Desta forma, foi possível conhecer a opinião dos usuários sobre a utilização do
sistema em discussão.

3. Análise dos Resultados
Após a realização do teste, quando perguntados sobre a facilidade da utilização do
sistema, os usuários dentre as opções; péssima, ruim, boa, ótima e excelente,
destacaram a facilidade da utilização como: boa, ótima e excelente, sendo ótima a
classificação mais citada. Importante mencionar que as opções péssima e ruim não
foram citadas.
Com a análise das interações gravadas podemos perceber que os usuário
realizaram as atividades propostas em aproximadamente três minutos, ficou evidente
que o usuário teve dificuldade na realização da tarefa comentar livro.
As funcionalidades de realizar cadastro do usuário no sistema e inserir livro no
sistema foram consideradas as funcionalidades mais fáceis de serem realizadas
seguidas por visualização das medalhas, visualização do perfil, buscar livros já
cadastrados e realizar comentário.
Os usuários quando perguntados se adotariam o sistema, como rede social de
compartilhamento de informações, responderam unanimemente de forma positiva.
As sugestões de melhoria dos usuário foram:
• “Funcionalidade buscar livro, deve possuir melhor disposição no sistema”.
• “Adicionar imagem do livro cadastrado”.
• “Inserir imagem de perfil do usuário”.
A sugestão de melhorar a disposição da funcionalidade buscar livro foi citada
por quatro usuários, acreditamos que estas citações ocorreram devido a funcionalidade
está presente em um campo único no menu de funcionalidades. Em um estudo de
aplicações semelhantes podemos constatar que essa funcionalidade está presente na
maioria das aplicações, em um campo disposto junto com todos os itens que podem ser
buscados.
Adicionar imagem de um livro cadastrado e inserir imagem no perfil do
usuário, ambas funcionalidades citadas como possíveis melhoria do sistema, são
funcionalidades presentes em várias aplicações semelhantes, acreditamos que estas
funcionalidade foram citadas por os usuário estarem imerso em aplicações com essas
funcionalidade. As mesmas fazem parte do escopo do nosso sistema, porém, não
implementadas na versão do sistema em que foram realizados os testes.
•
•
•
•

Alguns pontos foram levantados como positivo ao sistema:
“Interface agradável”;
“Facilidade de utilização das funcionalidades”;
“Sistema bem interativo, fácil de usar”;
“Fácil acesso as funcionalidades básicas, bonito, intuitivo, objetivo e diferente”.

4. Conclusões
Podemos concluir com a realização do teste de usabilidade do Sistema Livros
Sócias, que dentre as funcionalidades testada, realizar comentário possui em

média um minuto e trinta segundos de tempo de realização. A f uncionalidade
buscar livros já cadastrados no sistema, segundo os usuários recrutados não possui uma
disposição de fácil acesso, em que os usuários classificam com “escondida”. É
importante ressaltar que os usuário cumpriram todos os cenários, incluindo a
funcionalidade de buscar livros e realizar comentário.
Após uma análise dos dados a equipe de desenvolvimento propõe para versões
posteriores uma melhor disposição da funcionalidade buscar livro, sobre a
funcionalidade realizar comentário a equipe propõe que a realização da mesma possa
acontecer em menos passos.
Por fim com a análise dos dados obtidos com a realização do teste de
usabilidade, podemos concluir que o sistema possui fácil utilização, uma boa
usabilidade com seu público alvo, além de possuir funcionalidades importantes para o
seu propósito.
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Abstract. In recent years, Distance Education has been driven by the use of
new technologies of information and communication, especially after the
advent of the Internet, thus increasing its coverage with respect to the diversity
of information distributed and the amount of social groups affected. The
article attempts to provide a constructive reflection on the application of
cooperative learning associated with the teaching and learning process
conducted in distance education online
Resumo. Nos últimos anos, a Educação a Distância foi impulsionada pelo uso
das novas tecnologias de informação e comunicação, especialmente após o
surgimento da Internet, aumentando assim sua abrangência no que diz
respeito à diversidade de informação distribuída e à quantidade de grupos
sociais atingidos. O artigo busca oferecer uma reflexão construtiva sobre a
aplicação da aprendizagem cooperativa associada ao processo de ensino e
aprendizagem realizado na educação a distância on-line.

1. Introdução
Nos últimos anos, a Educação a Distância tem crescido em grande parte pelo uso das
novas tecnologias de informação e comunicação (TICs), principalmente após o
surgimento da Internet, aumentando assim sua abrangência no que diz respeito à
diversidade de informação e grupos sociais atingidos.
Os recursos tecnológicos disponíveis nos dias de hoje, possibilitam ambientes de
ensino virtuais agradáveis que tendem a favorecer a troca de idéias, o compartilhamento
de experiências, a inclusão de biblioteca, uso do bate-papo (chat), troca de mensagens
eletrônicas e realização de fóruns (conferências).
Nessa linha, cabe salientar que a aprendizagem virtual deve enfatizar a interação,
cooperação (ou colaboração) e a construção do conhecimento, de forma que o discente
passe a ser indivíduo ativo na edificação do seu conhecimento e do grupo ao qual
pertence.
O artigo busca oferecer uma reflexão construtiva sobre a aplicação da
aprendizagem cooperativa associada ao processo de ensino e aprendizagem realizado na
educação a distância on-line.

2. Aprendizagem Cooperativa
Para Borges et al. a aprendizagem cooperativa é uma proposta pedagógica cujo
estudantes ajudam-se no processo de aprendizagem, como parceiros entre si com
objetivos em comum. A cooperação como suporte à aprendizagem enfatiza a
participação ativa e a interação tanto dos alunos quanto dos professores.
A aprendizagem cooperativa em conjunto com o Ensino a Distância (EaD), tem
por finalidade preencher as lacunas existentes no modelo tradicional, uma vez que esse
modelo de ensino estimula a competição, visto que nele os estudantes executam as
mesmas tarefas, que são avaliadas a partir de uma série de critérios pré-definidos.
A finalidade principal da aprendizagem cooperativa é modificar o modo como os
alunos interagem, com o intuito de encorajar a colaboração ao invés da superação:
"aprendizagem cooperativa envolve trabalhar juntos em uma mesma tarefa de forma a
promover o aprendizado através do processo de colaboração em grupos"
(McCONNELL, 2002).
As tecnologias colaborativas representam uma forma criativa de aprendizagem, já
que a educação centrada no grupo pode proporcionar o desenvolvimento da criatividade
e da interação entre os integrantes do grupo e destes com as tecnologias de informação e
comunicação, empregadas como recurso dialógico entre os participantes de um grupo
(RIBEIRO e COELHO, 2006).

2. Aprendizagem Cooperativa x Aprendizagem Tradicional
McConnell (2002) destaca características relevantes acerca da aprendizagem tradicional
e da aprendizagem cooperativa:
Aprendizagem Tradicional


existem poucas oportunidades para os alunos tomarem iniciativas ou mesmo se
expressar;



não é um ambiente social. Existem poucas interações entre os alunos, e quando
existem são situações controladas;



os alunos são encorajados a trabalhar individualmente;



o ambiente estimula a competição: sempre existem vencedores e perdedores;



as diferenças entre os indivíduos não são levadas em consideração;



o ambiente enfatiza o conhecimento absolutista: professor/tutor é o repositório
do conhecimento;



os cursos são estruturados e empacotados pelo professor/tutor.
Aprendizagem Cooperativa



os alunos são encorajados a tomar iniciativa;



o diálogo e a interação são extremamente importantes;



os alunos têm liberdade para formar seus próprios grupos sociais;



os alunos são encorajados a ver cada membro como um potencial colaborador;



os alunos se veem como indivíduos, com diferentes interesses, necessidades e
capacidades;



o ambiente enfatiza o processo de experimentação, repensando e reescrevendo
ideias e problemas;



o ambiente valoriza o conhecimento pessoal;



os cursos são baseados em problemas, ideias e interesses, envolvendo negociação
e planejamento entre os alunos, professores e tutores.

Considerando-se as características anteriormente citadas, é possível afirmar que a
aprendizagem cooperativa é constituída de elementos que fortalecem a reconstrução de
dois assuntos que são os principais alvos das críticas de pedagogos, psicólogos e
sociólogos, que tem por interesse a área educacional: a uniformização da educação e as
avaliações.
A aprendizagem cooperativa tem como base, portanto, no apoio mútuo. Há um
espaço de construção de conhecimento que é compartilhado, e o espírito de grupo se
sobrepõe a competitividade.

3. Aprendizagem Cooperativa no EaD
Conforme Campos (2009), a EAD promove condições potencializadas de aprendizagem
cooperativa, já que amplia a possibilidade de relação em rede, além de facilitar o
encontro virtual entre pessoas de culturas diferentes, beneficiando uma visão mais
abrangente de determinados fenômenos. Moura e Oliva (1997) observam que a
tecnologia possibilita o aumento de experiências mediadas, ampliando a construção de
conhecimento.
O uso das TICs ((ecnologias da informação e comunicação) incentiva a interação,
resultando no desenvolvimento de comportamentos colaborativos e autônomos, que
podem se configurar em ambientes de aprendizagem mais dinâmicos e democráticos do
que a sala de aula convencional (BELLONI; GOMES, 2008).
Segundo estas autoras, os estudantes que fazem uso das TICs costumam trocar
sugestões de autoestudo, experienciar a avaliação de riscos, analisar resultados
decorrentes de suas decisões, permitindo-se falhar mais. Há instituições que utilizam as
TICs para promover a interação estudante-estudante, através de algumas ferramentas,
que serão apresentadas a seguir.
O fórum tem sido muito utilizado, pois favorece o intercâmbio de informações.
Uma questão é lançada e os estudantes são convidados a se posicionarem diante dela.
O chat instiga à comunicação espontânea de forma síncrona. Os estudantes
entram numa sala de conversação on-line e trocam ideias. Maia e Mattar (2007) sugerem
que o docente disponibilize um texto dias antes do encontro no chat, para que o
conteúdo seja melhor explorado.
Atividades em dupla ou em equipe, feitas a distância, também são estratégias
excelentes. Na apresentação do trabalho, constaria a maneira pela qual foi elaborado e
como dividiram as responsabilidades no grupo. Seriam propostas atividades desafiadoras,
como a produção de vídeos sobre determinado tema. Trabalhos grupais na EAD podem

contribuir para o desenvolvimento de algumas competências, tais como: comunicação,
argumentação, criatividade, empatia e análise das informações.

5. Considerações Finais
Conclui-se que as propostas pedagógicas, que visam à estimulação da aprendizagem
cooperativa na EAD, podem desagradar parte dos estudantes, uma vez que a
contemporaneidade propaga valores atrelados ao individualismo.
Entretanto, a
aprendizagem cooperativa pode propulsionar a aprendizagem, o desenvolvimento, a
mudança, além de favorecer a construção mútua do saber. Portanto, busca-se encorajar
os docentes da EAD a instigarem a interação entre os estudantes em vez de reforçarem a
hegemonia ditada pela pós-modernidade.
As novas mídias são fortes aliadas da EAD, no que tange à interação entre os
pares. Virtualmente, os estudantes podem criar mais e propagar suas produções para um
número maior de pessoas que, possivelmente, incrementarão tais produções.
Corroborando, assim, a premissa vygostskyana de que para se construir humano, o
homem depende da interação social (REGO, 1995).
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Abstract. With the constant search for improvements in communication media,
VoIP (Voice over IP) is gaining more space among companies that seek to
improve their communication systems and reduce costs with telephony. This
paper presents an introduction to the concept of VoIP and also presents an
evaluation of the softwares used to make VoIP calls using devices that support
this technology, called softphones, through the VoIP system that is in use on
the Quixadá campus of Federal University of Ceará.
Resumo. Com a constante busca por melhorias nos meios de comunicação,
VoIP (Voz sobre IP) vem ganhando cada vez mais espaço entre as empresas
que visam melhorar o seus sistemas de comunicação e reduzir custos com a
telefonia. Este artigo apresenta uma introdução ao conceito de VoIP e
também apresenta uma avaliação dos softwares utilizados para realizar
chamadas VoIP utilizando dispositivos que dão suporte a esta tecnologia, os
softphones, através do sistema implantado no campus da Universidade
Federal do Ceará em Quixadá.

1. Introdução
O cenário atual da comunicação é de constante busca por melhorias na qualidade de
transmissão de voz da comunicação entre pessoas, mas sempre visando os custos que
essas melhorias podem ter para uma empresa. Uma alternativa para obter comunicação
de baixo custo e de qualidade é através do Voice over Internet Protocol (VoIP), uma
solução que faz uso da rede de comutação de pacotes para transmitir voz, e também
permite fazer transmissão de vídeos. Essa tecnologia permite que ligações telefônicas
sejam realizadas através da Internet e tem sido adotada por empresas para substituir o
sistema de telefonia de rede pública, evitando assim os seus altos custos por cada
ligação.
A Universidade Federal do Ceará (UFC) – Campus Quixadá possui um sistema
de voz sobre IP, como resultado do projeto Interligação e Mobilidade de Usuários VoIP
no Ceará. O projeto visa facilitar a comunicação e interação entre pesquisadores nas
diferentes regiões do estado com pesquisadores de outras localidades, como os outros
campi da UFC, e de outros estados.
A tecnologia implementada no campus inclui um servidor com o software
Asterisk, além de telefones IP e telefones convencionais com ATA (hardphones) nas
salas de administração do campus para uso dos servidores técnicoadministrativos,

diretores e coordenadores. O sistema também conta com a opção de utilizar softphones,
que podem ser instalados em qualquer dispositivo, podendo ser encontrados para
download gratuitamente na Internet. Os softphones podem ser instalados em,
praticamente, todas as plataformas existentes, alguns são multiplataformas.
Visando a escolha de um bom softphone, foi realizada uma avaliação a partir de
uma lista desses softwares, testandoos para observar o comportamento das ligações ao
utilizálos e a partir disso, indicar pelo menos um software, multiplataforma ou não,
para compor o sistema VoIP do Campus Quixadá juntamente com os hardphones.

2. Fundamentação Teórica
VoIP, voz sobre o protocolo IP, utiliza tanto redes privadas como a Internet para
transmitir voz, convergindo o transporte de voz e dados em uma mesma rede
(CALLADO et al, 2007). A principal motivação para se utilizar esse serviço é a
economia de custos em telefonia, pois com o VoIP é possível realizar chamadas locais e
de longa distância através da Internet, diminuindo assim os custos com a telefonia.
Outro ponto importante para se utilizar voz sobre IP, é a qualidade da comunicação,
pois, através do VoIP, é possível haver a conversão do sinal analógico, a voz, para um
sinal digital, que é transmitido pela rede até o destinatário e é convertido novamente em
sinal analógico, segundo Callado (2007).
O sistema no campus de Quixadá contém um servidor VoIP, onde está
implementada a central telefônica e onde estão configurados os ramais, telefones IP ou
hardphones, conectados diretamente à rede, alguns aparelhos com um adaptador ATA,
que permite ligar um telefone convencional à rede IP, e ramais virtuais, ou softphones.
O servidor está implementado com o software de código aberto Asterisk, onde
há comunicação entre linhas linhas telefônicas convencionais e linhas VoIP. O Asterisk
suporta múltiplos protocolos de telefonia, como o SIP, responsável pelo controle das
chamadas, desde a discagem até o seu encerramento. É no servidor onde são
configurados os ramais e o plano de discagem do serviço nos arquivos de configuração
do Asterisk (CASTELHANO, 2008).
Cada ramal pode ser utilizado por um telefone IP (hardphones) ou software de
telefonia (softphones). Os hardphones podem ser aparelhos telefônicos conectados
diretamente à Internet ou à rede privada, ou aparelhos convencionais conectados à rede
por meio de um adaptador ATA. Softphone é qualquer dispositivo conectado à Internet
com capacidade de microfone e fone com um software de telefonia instalado.
Atualmente, existem diversos softphones disponíveis para download
gratuitamente na Internet, alguns são multiplataforma. Muitos possuem versões pagas,
mas a versão gratuita da maioria dos softwares possui recursos que podem atender aos
requisitos de uma chamada VoIP. Um desses recursos são os Codecs (codificadores e
decodificadores) que já são implementados no software e servem para transformar o
sinal analógico, a voz, para o sinal digital, e o sinal digital em sinal analógico, segundo
Castelhano (2008). O Codecs mais utilizados para o VoIP são: GSM, G.711, G.723 e
G.729. Para configurar um softphone usase o IP do servidor, o número do ramal e a
senha do usuário.

3. Avaliação dos Softphones
Dado que existem várias formas de acesso ao serviço de VoIP, este artigo apresenta
uma avaliação dos softphones a partir de uma lista desses softwares, onde foram
realizados testes para observar o comportamento de cada um para efetuar chamadas.
Para os testes, foram utilizados os sistemas operacionais Windows, Linux,
Android e iOS, através da rede interna do campus de Quixadá da UFC e da rede
externa, em diferentes cidades. A comunicação aconteceu entre softphones da mesma
empresa em plataformas diferentes, e entre softphones diferentes em plataformas iguais
e diferentes. Configurouse o ramal 900 para realizar o teste do áudio do próprio
softphone, onde a entrada de áudio é repassada à saída, isto é, o usuário ouve sua
própria voz, com um pequeno atraso proposital, ao realizar uma ligação para este ramal.
A seguir, é apresentada uma tabela com os softphones selecionados para a
realização dos testes, bem como os sistemas operacionais os quais dão suporte
(Windows, Linux, Android, iOS e MacOSX) e comentários sobre cada um deles.
Alguns softphones não foram testados por funcionarem apenas com servidor
proprietário ou necessitarem de cadastro com o servidor. Outros não obtiveram sucesso
nas tentativas de configuração e realização de chamadas.
Tabela 1. Lista de Softphones

Softphone
3CXPhone
v6

Win Lin And iOS Mac Comentários
x

x

x

x

Bom desempenho nas ligações.
Fácil configuração de ramal e manuseio,
possui configuração de STUN.
A versão mais nova usa servidor proprietário.
Obteve resposta com o ramal 900.

MicroSip

x

Bom desempenho em ligações Win. x Win.
Fácil configuração e manuseio.
Não possui os Codecs G.711, Alaw, uLaw.
Possui configuração de STUN.
Obteve resposta com o ramal 900.

Linphone

x

x

x

x

x

Bom desemprenho entre Android x Android,
3CXPhone no Windows x Android.
Possui configuração de STUN.
Obteve resposta com o ramal 900.

Zoiper

x

x

x

x

x

Bom desempenho nas ligações entre iOS x
iOS, Windows x Android, Windows x CSIP
Simple no Android.
Fácil configuração e manuseio.
Obteve resposta com o ramal 900.

CSIP
Simple

x

Bom desempenho entre Android x 3CX Win.,
Android x Zoiper Win.
Fácil configuração e manuseio.
Obteve resposta com o ramal 900.

SLF Phone

x

Não obteve sucesso nas ligações entre Linux x
Linphone no Android.
Obteve resposta com o ramal 900.

sipdroid

x

Não obteve sucesso nas ligações entre
Android x 3CX no Windows.
Obteve resposta com o ramal 900.

Join
softphone

x

Bom desempenho entre iOS x 3CX Win.
Necessita de experiência do usuário em
configuração e manuseio.
Obteve resposta com o ramal 900.

4. Conclusão
Conhecendo o sistema VoIP, podese observar que existem formas diferentes de acesso
ao sistema. O uso de softphones é uma solução para o uso desse serviço onde o usuário
não fica limitado apenas a telefones fixos, podendo fazer uso, por exemplo, do seu
smarthphone para realizar ligações através do VoIP. Isso reduz bastante os custos com
telefonia, podendo aumentar a comunicação entre matriz e filiais de uma empresa.
A partir da avaliação dos softphones, podese observar que o cada software se
comporta com melhor desempenho quando a comunicação é feita entre plataformas
iguais, por exemplo, de Windows para Windows. Alguns softphones obtiveram uma
melhor performance quando as ligações eram realizadas através de plataformas e
softwares diferentes, como o 3CXPhone v6, o MicroSip, o Linphone e o Zoiper. Estes
softphones têm uma interface que facilita a configuração do ramal virtual e as ligações
entre eles fluíam sem problemas de áudio.
Ao discar para o ramal 900, podese observar se o softphone esta captando o
áudio na entrada de som do dispositivo em que está configurado o ramal do usuário.
Pôdese concluir que, praticamente, todos os softphones testados conseguem
captar o áudio do dispositivo, mas apenas alguns deles se comportam de maneira
esperada, transmitindo a voz para o mesmo softphone em plataforma diferente ou para
um softphone diferente configurado em igual ou diferente plataforma.
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Abstract: This work aims to evaluate the interaction of the Nike + Running
app, which serves to monitor races through mobile devices. For this, we
applied a set of two techniques for assessing interactions. The results
indicated that the application contains flaws that hinder good use in some
tasks offered by the same.
Resumo. Este trabalho objetiva avaliar a interação do aplicativo Nike
+Running, o qual serve para monitorar corridas através de dispositivos
móveis. Para isso, foi aplicado um conjunto de duas técnicas de avaliação da
interação. Os resultados apresentados indicaram que o aplicativo contém
falhas que dificultam o bom uso em algumas tarefas oferecidas pelo mesmo.

1. Introdução
O mercado de computação vem disponibilizando aplicativos que apoiam o atleta no
acompanhamento de suas atividades. Um desses aplicativos é o Nike + running [4]. O
mesmo possui várias funcionalidades interessantes que deixa o usuário ainda mais
motivado em usá-lo, por exemplo: (i) monitoramento do seu progresso, onde não
importa onde esteja, seja na trilha, na esteira ou nas ruas, o GPS e o acelerômetro do
dispositivo móvel registra a distância, a velocidade e o tempo do seu trajeto com
precisão; (ii) também é possível “registrar suas métricas” a cada quilômetro percorrido
através do feedback em áudio durante a corrida; (iii) “Fique motivado” onde o usuário
pode estar conectado à redes sociais para receber motivação dos seus amigos; (iv)
“Compare e compita” onde o usuário pode saber se está mais disposto ou se correu mais
do que seus amigos; (v) “Capture os momentos” onde o usuário pode tirar fotos antes,
no momento e depois das corridas.
É importante avaliar como estas funcionalidades estão sendo utilizadas pelos usuários.
Como está acontecendo a interação? Será que o Nike + running está motivando seus
usuários? Adicionalmente, é importante ressaltar que avaliar dispositivos móveis tem
suas peculiaridades, pois entende-se que aplicações móveis tem que ser fáceis de usar,
possuir interface intuitiva e flexível além de prover fácil adaptação. [7] A complexidade
de avaliar aplicativos móveis é dada pela dificuldade em: (i) lidar com tarefas que
podem ser suspensas ou retomadas e (ii) determinar com precisão e confiabilidade o
contexto do usuário[8][9].

Na área de IHC existem vários métodos e técnicas para avaliar a interação humanocomputador[1]. Para responder a tais questionamentos e considerando as
particularidades de avaliar um aplicativo em um dispositivo móvel, realizamos um Teste
de Usabilidade [6] e Entrevistas com pessoas que praticam corridas.

2. Técnicas de Avaliação da Interação
A avaliação da interação de usuários com sistemas computacionais pode ser feita através
de métodos de inspeção, onde o avaliador coloca-se no lugar do usuário para
inspecionar a interface, um exemplo é o Método de Avaliação Heurística [5], ou através
de observação, onde o avaliador observa o usuário ao realizar interações com o sistema.
Um exemplo de avaliação por observação é o Teste de Usabilidade [6], tal teste visa
avaliar a usabilidade de um sistema a partir de experiências de seus usuários-alvo. Neste
trabalho utilizaremos este método, portanto iremos descrevê-lo a seguir.
Para realizar as medições necessárias, um grupo de usuários é convidado a desempenhar
um conjunto de tarefas usando o sistema em um ambiente controlado. Durante as
experiências de uso observadas, são registrados vários dados sobre o desempenho do
participante na realização das tarefas e suas opiniões e sentimentos decorrentes de suas
experiências de uso. As tarefas envolvidas no Teste de Usabilidade: Preparação – Onde
são definidos os perfis dos participantes, as tarefas que serão executadas, no qual o
teste-piloto é executado; Coleta de Dados – Onde é observado e registrado a
performance e opinião dos participantes durante as sessões de uso; Interpretação –
Onde os dados coletados são reunidos e contabilizados; Relato dos resultados – Onde é
relatada a performance e a opinião dos participantes.
A área de Interação Humano-Computador estuda diversas técnicas de coletar a opinião
dos usuários sobre o uso de sistemas computacionais, dentre elas, Workgroup, Focus
Group, Entrevistas e Questionários. A entrevista é uma das mais utilizadas, podendo ser
estruturada, onde será feito um roteiro que deve ser seguido rigidamente; nãoestruturada, na qual o roteiro contém apenas tópicos de assuntos abordados na
entrevista; e semi-estruturada, na qual é feito um roteiro com perguntas classificadas por
assuntos, mas podem surgir outras questões no momento da entrevista.

2. Metodologia
Por existir uma dificuldade em avaliar aplicativos móveis, e também levando em conta
que o aplicativo em questão é de corrida, então requer-se uma preocupação com a
mobilidade, sendo esse o maior obstáculo a ser superado durante a avaliação. Por esse
motivo, entendemos que seria interessante utilizar um método de observação, pois esse
tipo de método nos permite observar caraterísticas de uso com o próprio usuário. Além
disso, decidimos realizar entrevistas para colher a opinião direta do participante.
A equipe foi composta por três avaliadoras, ambas já haviam realizado outras avaliações
de interação. Ao recrutar o participante para a avaliação foi explicado o objetivo da
pesquisa e pedido para assinar um termo de consentimento, no qual seus direitos de
anonimato e privacidade foram garantidos. Participaram da avaliação 5 pessoas, as quais
eram potenciais usuárias do aplicativo Nike+Running. Elas passaram pelas seguintes
etapas:

Entrevista inicial: Esta entrevista semi-estruturada objetivou saber mais sobre o perfil e
a experiência do participante. Perguntamos sobre o uso de aplicativos móveis e sobre a
prática do esporte que o aplicativo avaliado objetiva auxiliar.
Foram entrevistadas 3 pessoas do sexo masculino com idade entre 18 e 33 anos e 2
pessoas do sexo feminino com idade entre 18 e 23 anos. Três pessoas estão cursando ou
terminaram o ensino superior e as outras duas apenas terminaram o ensino médio. Sobre
a experiência, todos os entrevistados sabiam como baixar um aplicativo em celular e
todos praticam atividade de corrida. Nenhuma delas conheciam o aplicativo.
Uso do aplicativo: Foram criados 4 cenários para cobrir as principais funções do
aplicativos. Cada cenário estava associado a uma tarefa. Por exemplo o Cenário 1 dizia:
João pratica cooper e encontrou um aplicativo que o ajudou nessa atividade física. O
aplicativo encontrado por João se chama: Nike + Running e está disponível para
baixar para telefones que possuem Android e IOS. Com base no cenário acima execute
a seguinte atividade: -Baixe o aplicativo Nike + Running para o seu celular. As outras
tarefas são: Tarefa 2: Visualize uma mensagem de incentivo de um amigo seu no
facebook; Tarefa 3: Ouça músicas utilizando o nike+running; Tarefa 4: Poste sua
corrida utilizando o Nike + Running.
Entrevista final: Esta entrevista semi-estruturada objetivou colher a opinião do usuário
sobre o uso do aplicativo. O roteiro da entrevista continha as seguintes perguntas: O que
você achou do aplicativo? Você sentiu alguma dificuldade nas atividades propostas?
Você continuará a utilizar esse aplicativo? Você tem alguma sugestão de melhoria para
aplicativo apresentado ? O que você achou de receber incentivos dos seus amigos do
facebook? O que você acha do compartilhamento de informações sobre atividades como
a corrida no facebook? Você considera relevante o uso de aplicativos que auxiliem na
atividade de corrida?
É importante ressaltar que antes de iniciarem as avaliações foi feito um teste piloto, o
qual nos apontou falhas no roteiro e na metodologia. Em seguida, foram feitos ajustes
até chegar na versão final.

2. Relato dos Resultados
Utilizamos duas métricas para avaliar: tempo e quantidade de clicks na tela. Para a T1
foi possível perceber que os usuários gastaram em média quase 3 vezes mais tempo que
o previsto. No entanto usuários mais experientes em baixar aplicativos obtiveram um
tempo próximo ou menor do que o previsto. De modo a ação aconteceu com a execução
de T2, T3 e T4. Quanto ao número de toques e passos a seguir, T1 foi realizada em um
total de 5 toques na tela a partir do caminho a seguir: digitar o nome do aplicativo <
clicar no link < clicar em baixar < clicar em concluir <clicar em OK. A T2 foi feita em 5
toques que foram realizados seguindo o caminho a seguir: clicar no ícone do aplicativo
< clicar no ícone de um corredor <na tela de configurações de corrida clicar no botão
musica<clicar em começar corrida. A T3 foi realizada num total de 3 toques
considerando que o aplicativo já estava aberto, que foram executados seguindo o
caminho a seguir: clicar no ícone do corredor <na tela de configurações de corrida clicar
no ícone com incentivos< clicar em começar a corrida. A T4 foi executada num total de
12 toques que foram executados seguindo o conjunto de passos a seguir: clicar no ícone
do aplicativo na tela do celular < clicar no ícone do atleta correndo < clicar no ícone

começar corrida < clicar no botão continuar <clicar na seta < clicar no botão pausar
corrida <desliza o botão para encerrar a corrida <clicar em sim na pergunta postar
corrida <escolhe o meme de como você se sentiu durante a corrida < clica no ícone
compartilhar corrida.<clica em concluir para publicar a corrida <clica em concluir para
encerrar o aplicativo. Os resultados dessa métrica indicam que apenas um dos usuários
concluiu as tarefas com a quantidade de toques prevista, já que o aplicativo trava
bastante em algum dos celulares. Isso impediu que os usuários concluíssem com
sucesso, como por exemplo na tarefa 4. Também observamos divergência no uso em
relação ao modelo do celular. Já que em alguns celulares não possuíam o botão “pausar
corrida” e sim uma seta que não aparecia na primeira vez, isso fazia com que eles
reiniciassem o aplicativo pausando de forma incorreta. Já na tarefa 2, três dos usuários
clicaram em inicio em vez do ícone correto (ícone do atleta correndo) e isso fez com que
a tarefa ficasse com 2 clicks a mais. Com o teste de usabilidade foi possível concluir que
a T1 e a T4 foram as tarefas que mais exigiu tempo e raciocínio dos usuários.
Um dos pontos identificados foi a dificuldade em finalizar a corrida em dispositivos
com telas pequenas. Por terem sido usados em modelos de celulares diferentes,
percebemos que modelos com tela menor com aproximadamente 2.8 polegadas ocorria
o problema de encerrar a corrida pelo fato do botão de "pause" ficar embaixo da opção
de bloqueio e desbloqueio de tela tornando impossível a finalização da execução do
aplicativo. Este problema não ocorre em outros modelos que possuem tela semelhante a
4.8 polegadas.
Quatro participantes disseram que gostaram do aplicativo no geral, quatro deles tinham
alguma sugestão de melhoria, e voltariam a usar o aplicativo apresentado. Todos os
participantes acham importante a presença da tecnologia no auxilio de atividades
cotidianas como a atividade física.
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Absract. This paper describes an comparative analysis of Learning Object
Repositories in order to point the common features of the repositories creation
approaches. The aim is to understand how these tools work and which are the
processes for its usage, in order to develop a project of creation and deployment
of a repository at Quixadá's Campus.
Resumo. Este trabalho descreve uma análise comparativa de Repositórios de
Objetos de Aprendizagem, a fim de apontar características comuns das
abordagens de criação de repositórios. O intuito é entender como essas
ferramentas funcionam e quais são os processos para sua utilização, a fim de
desenvolver um projeto de criação e implantação de um repositório no Campus
da UFC em Quixadá.

1. Introdução
Um objeto de aprendizagem é qualquer entidade digital ou não digital que possa ser usada
no suporte tecnológico à aprendizagem, educação e treinamento [GOMEZ-ALBARRAN
et al., 2008]. Em sua essência, objetos de aprendizagem são reutilizáveis. O Learning
Technology Standards Committee (LTSC) do Institute of Electrical and Electronics
Engineers(IEEE) define algumas informações, metadados, que podem estar armazenados
em objetos de aprendizagem para facilitar o reuso. É bastante comum estudantes
compartilharem entre si apostilas, versões digitais de livros e anotações de aula. Existem
na Internet alguns serviços que permitem o compartilhamento, as vezes ilegal, desses
materiais.
Nesse trabalho serão mostradas três exemplos de ferramentas que apoiam a
construção e gerenciamento de repositórios de objetos de aprendizagem, com o intuito de
compreender seus pontos fortes e suas falhas. A primeira é baseada em ontologias e tenta
personalizar o processo de recuperação de artefatos. A segunda é uma ferramenta para
suportar o ensino e pesquisa de Desenvolvimento Baseado em Modelo. A terceira é uma
ferramenta que tenta conectar pesquisadores e professores para incrementar o ensino de
Engenharia de Software. Durante esse trabalho as siglas LO (Learning Object) e LOR
(Learning Object Repository) serão utilizadas para substituir, respectivamente, os termos
“objeto de aprendizagem” e “repositório de objetos de aprendizagem”.

2. Repositório de Exemplos de Programação
Uma proposta de organizar objetos de aprendizagem em um repositório é feita em
[GOMEZ-ALBARRAN et al., 2008]. Nele, os autores enfatizam a participação dos

usuários dos objetos de aprendizagem na sua classificação e recuperação sugerindo um
esquema de indexação baseado em ontologias ao invés de indexação textual.
Para o aluno realizar uma busca o sistema deve conhecer seus objetivos de
aprendizagem, ou seja, que tipo de conhecimento está procurando. O repositório então
procura em sua base de informações para determinar quais são os LOs mais adequados
para atender aqueles objetivos, levando em consideração, também, a avaliação de outros
usuários que tinham os mesmos objetivos. Os autores acreditam que essa abordagem
facilite a localização de artefatos de qualidade que satisfaçam as expectativas do usuário,
sem que seja necessária uma procura extensa.
Alunos podem participar do processo de construção do repositório sugerindo
materiais que devem ser avalizados por professores e outros alunos de forma colaborativa.
Esses LOs ficam em um repositório temporário até que um professor decida por
incorporá-lo ao repositório de fato. A participação dos alunos, quer seja avaliando os
artefatos disponíveis ou inserindo novos, permite aos professores uma visão do lado do
aluno.
Esse método é bastante interessante quando o repositório possui uma quantidade
muito grande de LOs em outros casos seria dispendioso já que muitos dados teriam de ser
armazenados e analisados e o custo beneficio seria pequeno. No entanto, avaliar os
objetos de aprendizagem é importante, mas apenas como uma forma de feedback. A
tentativa dessa abordagem de prover LOs de qualidade acaba tornando o processo
burocrático e pode desestimular o compartilhamento de artefatos por parte dos alunos.

3. ReMoDe
As lacunas entre o mundo acadêmico e o profissional requerem abordagens que vençam
o desafio da falta de comunicação entre as duas áreas [SANTOS et al., 2012], [CONNOR
et al., 2009]. A confecção de LOs com conteúdos focados em práticas profissionais podem
ser usados por professores para tentarem oferecer para os alunos uma visão do mundo
real, ou seja, o que eles realmente encontrarão na prática depois de formados.
O artigo [FRANCE et al., 2012] descreve um repositório de LOs sobre um tema
específico, MDD (Model-driven Development), onde tanto professores quanto alunos,
pesquisadores e pessoas da área empresarial podem fazer uso do sistema. O ReMoDe
promove além da distribuição de artefatos a formação de grupos de discussão sobre os
assuntos dos artefatos. Seu sistema de avaliação é mais simples que o da abordagem
anterior, baseado em comentários que, como já foi dito, pode ser usado como feedback
para se verificar a qualidade dos LOs.
A pesquisa no repositório é feita usando os metadados dos artefatos que podem
ser agrupados em categorias. Fóruns e grupos do sistema também podem ser pesquisados.

4. EduSE Portal
Em [SANTOS et al., 2012] é feita uma proposta de criação de um LOR que facilita a
interação entre pesquisadores e professores com a intenção de melhorar o ensino e
aprendizagem de Engenharia de Software. Artefatos produzidos pelos pesquisadores em
seus trabalhos podem ser disponibilizados no EduSE Portal para que outros pesquisadores
e professores tenham acesso. Os professores podem utilizar esses materiais em suas aulas

e assim testá-los, os pesquisadores por sua vez, têm seus materiais testados em diferentes
situações que normalmente não aconteceriam. Assim os alunos têm uma visão mais forte
do mundo prático que vão enfrentar e pesquisadores podem ter uma melhor noção das
necessidades dos profissionais.
O EduSE Portal certamente é uma boa ferramenta acadêmica. No sistema estão
inseridos vários recursos que facilitam a interação entre os usuários. Imagine um
professor que deseja recuperar do EduSE Portal um LO sobre determinado processo de
desenvolvimento, elaborado por algum pesquisador, para utilizar como exemplificação
em aula. Ele poderá participar do processo de avaliação daquele processo. No entanto,
pelo que propõe essa abordagem acaba se tornando complexa.

5. Avaliação Comparativa
A criação de um Repositório de Objetos de Aprendizagem envolve bastante detalhes
relativos a quem serão os usuários. É importante entender seus interesses e limitações
para não criar algo burocrático que termine por afastá-los.
O Repositório de Exemplos de Programação e o EduSE Portal tornaram o
processo de utilização do repositório complexo, sendo esse provavelmente o motivo de
essas ferramentas terem dificuldades de atingir seus objetivos. O ReMoDe oferece
usabilidade semelhante à de outras ferramentas como grupos de discussão. O feedback
opcional deixa o usuário mais livre, mas assim como os outros dois requer cadastro para
se ter acesso ao conteúdo dos repositórios e exigem pré-avaliação antes de um LO está
disponível para consulta.

Figura 1. Modelo de interação com LOR.

Os LORs citados possuem objetivos diferentes, mas existem algumas questões
que são comuns, embora sejam resolvidas de forma particular em cada repositório. As
principais são os métodos para classificar, recuperar e avaliar os LOs. A partir da
observação desses repositórios é apontado a seguir algumas direções para o projeto de
LORs.
O princípio fundamental dos LORs é promover a aprendizagem, sendo assim, não
se deve restringir o acesso a apenas usuários cadastrados. No entanto, essa restrição é
válida para aqueles que irão compartilhar materiais. A figura 1 propõe um modelo básico
de interação com um LOR que pode ser utilizado como guia. Ao compartilhar LOs, deve-

se fornecer as informações sobre ele de acordo com o padrão IEEE, ou um outro
comumente aceito, mas nem todas as informações precisam ser preenchidas, só as
essenciais, como palavras-chave e categorias. A busca pode ser realizada baseada nesses
metadados e ou categorias.
A avaliação feita pelos usuários do LOR já é suficiente para determinar a
qualidade dos artefatos tornando desnecessária a pré-avaliação. Com o tempo, os LOs
que receberem avaliação negativa tenderão a ser menos visualizados. Formas mais
complexas de feedback podem desencorajar o usuário, sendo que um método baseado em
comentários e notas já suficiente.

6. Conclusões
Esse trabalho apresentou três ferramentas que possuem como objetivo essencial promover
a educação pelo compartilhamento de informação de qualidade, seja promovendo o
diálogo entre acadêmicos ou permitindo que os alunos participem da construção do
ensino. A criação de um LOR no Campus de Quixadá fica como trabalho futuro.
Inicialmente, estão sendo realizados surveys com professores, para entender como esse
repositório pode ajudá-los. Em seguida, essa investigação será realizada com alunos. Em
seguida será realizado um trabalho para projetar o LOR de forma a atender as
necessidades da comunidade do campus.
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Resumo. Este artigo descreve um pouco sobre o funcionamento da tecnologia
Automatic Dependent Surveillance - Broadcast (ADS-B) e mostra uma breve
introdução ao projeto de Monitoramento de Tráfego Aéreo, explicando o
funcionamento do código que irá coletar as informações captadas pelas antenas
e o script que fará com que a conexão permaneça ativa.
Abstract. This paper describes a little about the technology Automatic
Dependent Surveillance - Broadcast (ADS-B) and shows a brief introduction to
the project Monitoring Air Traffic (Monitoramento de Tráfego Aéreo),
explaining the functioning of the software that will gather the information
captured by the antennas and the script that will make the connection remain
active.

1. Introdução
O sistema Automatic Dependent Surveillance - Broadcast (ADS-B) é um dos meios com
que as aeronaves, tanto em voo como em pouso, são capazes de se comunicar com a base
e com outros aviões, sem a necessidade de radares e antenas de direcionamento mecânico
que causam atraso nas informações, sofrendo menos com condições atmosféricas. A
mensagem ADS-B é enviada de forma periódica, contendo a posição atual via GPS
(Global Positioning System), velocidade, altitude e rota.
Esse método não é implementado em plataformas livres no Brasil, portanto, além
de adaptá-lo a uma plataforma livre, o Projeto de Monitoramento Aéreo está sendo
desenvolvido com os seguintes objetivos: prover diminuição de custo; decodificar as
mensagens ADS-B; fundir informações de várias antenas; adaptar o processo a um
sistema embarcado; fazer análises automáticas em tempo real dos dados, emitindo alertas
em caso de problemas. Depois de finalizado, este projeto será apresentado ao governo,
mas não há qualquer compromisso em sua utilização.
Com este projeto, pretende-se dar uma contribuição para a transparência no
monitoramento do espaço aéreo brasileiro, deixando ao alcance de qualquer cidadão
informações sobre voos através de um portal nacional com informações no idioma de
nosso país. Atualmente, não temos essas informações de todos os pontos de nosso país e
onde conseguir essas informações também não é de conhecimento da grande massa da
nossa população.
Este artigo possui foco na explicação do código que receberá as mensagens, irá
processá-las e armazená-las em um banco de dados (tópico 2) e também explica sobre o

funcionamento do script que fará com que um processo reinicie caso ocorra a sua
finalização (tópico 3).

2. Código do Coletor
O coletor é um código em Java que irá fazer uma conexão socket através da leitura de um
arquivo. Esse arquivo deverá conter o IP e a porta com os quais deseja conectar-se. O
código usa uma função para converter uma string de forma que esta fique dividida em um
vetor com vários campos, depois disso, usa uma condição para que se o primeiro vetor,
ou primeira palavra da linha, for igual “IP” ou “Ip”, armazene o valor do segundo vetor,
que conterá o IP, na variável “ip”, o mesmo processo é feito para parametrizar as
informações da porta da conexão com socket, sem esse processo, não haveria como
qualquer usuário pudesse implementar seu próprio serviço, pois o IP e a porta seriam
padronizados, já com esse processo, qualquer pessoa que queira ter seu próprio serviço
em funcionamento, pode parametrizar as informações pra conexão socket sem precisar
entender o funcionamento do código.
As antenas ADS-B recebem algumas informações das aeronaves, como altitude,
latitude e velocidade, essas informações se tornam uma grande mensagem que fica
disponível para coleta através de uma porta definida. Um exemplo de mensagem é
mostrado na Tabela 1.
Tabela 1. Exemplo de mensagem ADS-B. Fonte: Adaptada de SBS BaseStation.

MSG,8,5,276,4010E9,10088,2008/11/28,14:53:50.594,2008/11/28,14:58:51.153,,,,,,,,,,,,0

O tipo de mensagem “MSG” (Primeiro campo) significa que esta é uma
mensagem de transmissão gerada pela aeronave. Há 8 tipos diferentes de mensagens
“MSG”, que são mostrados na Tabela 2.
Tabela 2. Tipos de mensagem ADS-B. Fonte: Adaptada de SBS BaseStation.

MSG,1

Identificação e categoria

MSG,2

Mensagem de posição em solo

MSG,3

Posição em voo

MSG,4

Velocidade em voo

MSG,5

Mensagem de monitoramento (Atualização)

MSG,6

Mensagem de monitoramento (ID)

MSG,7

Mensagem trocada entre aeronaves

MSG,8

Mensagem broadcast

O código em Java lidará com os tipos de mensagens de formas diferentes, porém
os campos restantes destas mensagens se referem sempre ao mesmo campo, por exemplo:
o campo 4 da mensagem corresponde ao ID da aeronave, o campo 5 corresponde a um
ID hexadecimal da aeronave e o 6 se refere ao ID do voo, etc. O procedimento final não

será igual para todas as mensagens, porém, sempre irá ocorrer o armazenamento no banco
de dados das seguintes informações de cada uma: rota, latitude, altitude, longitude e da
identificação hexadecimal da aeronave.

3. Script Watchdog
O watchdog é um script shell que roda periodicamente via cron para verificar se um
determinado processo está em andamento e toma uma decisão baseada no estado do
serviço monitorado. Ele é importante porque se a conexão cair, o script fará com que ela
seja reiniciada, assim, o serviço não irá ficar indisponível.
Nesse caso, o script watchdog irá examinar todos os processos que estão em
andamento no sistema, procurando pelo processo “adsbox” (Software que faz a antena
que coleta dados das aeronaves funcionar).
Se o software não estiver operando, o script faz uma chamada pelo caminho raiz
do processo, fazendo com que ele seja reiniciado.
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Abstract. This paper presents work in groups and individual performed at the
Núcleo de Prática de Jogos (NPJ), to encourage programming and creativity
of students of the courses UFC Quixadá, with a view to combating evasion of
courses.
Resumo. Este artigo visa apresentar trabalhos em grupos e individuais
realizados no Núcleo de Prática de Jogos (NPJ), para incentivar a
programação e a criatividade de alunos dos cursos do campus UFC Quixadá,
com intuito de combater a evasão dos cursos.

1. Introdução
Os jogos eletrônicos, que tem como conceito transformar objetos do mundo real em
cenários interativos, conquistam a atenção de seus usuários, através de dispositivos
(computadores, consoles ou dispositivos móveis) gerando resultados que podem
emocionar seus jogadores. O mercado de jogos tem sido pouco explorado tanto pela
indústria como pelo mundo acadêmico no Brasil, a participação brasileira neste setor
está limitada principalmente à importação e adaptação de produtos oriundos do exterior
(Tatai V.K., 2001). Por este motivo, o NPJ pretende utilizar a criação de jogos para
incentivar os alunos dos cursos da UFC Quixadá a praticar seus conhecimentos obtidos
e prepará-los também para criação de jogos.
Para a criação de jogos são necessárias habilidades diversas, como lógica para
programação, arte, design, música, entre outras. O foco em programação auxilia os
participantes na ampliação do conhecimento de diversas linguagens de programação. As
outras habilidades são utilizadas como forma de promover a participação dos alunos,
caso eles se interessem em aprendê-las ou desenvolvê-las.
Sendo assim, o objetivo da oficina é estimular a criatividade e o conhecimento
dos alunos que estão presentes no grupo, em programação e produção de jogos, bem
como promover eventos e produzir jogos, para despertar o interesse de mais alunos
estimulando a participação no grupo, evitando assim a evasão de alunos de seus cursos.

2. Trabalhos em Grupo
No NPJ existem formas de se produzir e estudar jogos, entre elas o trabalho em grupo e
os exercícios individuais. Para se desenvolver, como já foi citado, são necessários
diversos conhecimentos, dessa forma, os trabalhos em grupo tem como objetivo a
divisão de tarefas para os alunos para que um jogo seja produzido.
Como primeiro trabalho realizado no NPJ, foi criado um jogo utilizando a
biblioteca pygame, que ao ser avaliada e estudada pelos participantes do grupo, foi
concluído que a biblioteca é limitada e contém poucos elementos para a produção de um
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jogo completo, como animação de sprites, tratamento de colisões ineficientes, entre
outros problemas, atrasando a finalização do jogo e tornando seu lançamento
demorado.
A nova plataforma utilizada para estudo no NPJ é a engine Unity3d, um
programa de desenvolvimento com todos os recursos necessários para desenvolver
qualquer tipo de jogo em 3D e 2D, bem como uma linguagem de programação diferente
da biblioteca anterior, sendo javascript, C# e BOO. Nesta engine, foi produzido o
mesmo jogo com um tempo muito menor, além de apresentar recursos muito mais
elaborados como animação, tratamento de colisão, utilização de áudio e vídeo, entre
outros recursos, já prontos para serem utilizados pela plataforma, tirando trabalho de
animação e áudio do programador e focando para ele mais problemas lógicos.
Novas maneiras de incentivar a participação no NPJ também foram
desenvolvidas, além dos jogos produzidos pelo grupo de desenvolvimento, como a
Gincana de Desenvolvimento de jogos.
2.1. Grupo de Desenvolvimento Jogos
Programação é o foco. No início, é de escolha do grupo qual plataforma e linguagem
serão utilizadas para produzir o jogo, para que todos os participantes não se sintam
incomodados com o primeiro desafio de desenvolvimento. Com a finalização de um
projeto, o grupo define outra plataforma e outra linguagem para servir como desafio e
incentivo a aprendizagem de uma nova linguagem.
Assim, os grupos veteranos que participam do NPJ obtêm conhecimento de
linguagens de programação diversas, além de outras habilidades necessárias para
produção de jogos, como produção de um game design que define como um jogo
funciona e qual a mensagem que ele deseja transmitir, bem como sua produção artística,
sua produção musical, as técnicas de análise de jogo que serão necessárias para se
avaliar sua qualidade através de testes e, por fim, experiências de trabalho em grupo
como tomada de decisões para a produção do jogo.
Produzir jogos requer testes e ajustes constantes, seja no código, ou na parte
visual. Por isso, trabalhos em grupo ganham tempo e qualidade na produção de um jogo,
de um game design, a arte e animação. Essas habilidades de trabalho em grupo,
adquiridas através do desenvolvimento de jogos, serão também úteis para os
participantes em sua carreira devido à natureza multidisciplinar da computação.
2.2. Gincana de Desenvolvimento de Jogos
Juntamente com os participantes do NPJ, foi promovida a Gincana de Desenvolvimento
de Jogos para estimular não só os participantes do grupo a produção de um jogo, mas
também os estudantes de todo o campus. Houve atividades que incentivaram a
programação para produção de jogos simples, para que todos os alunos do campus
pudessem participar e praticar programação utilizando linguagens de programação
ensinadas nas primeiras cadeiras dos cursos, incentivando alunos novos e exercitando o
conhecimento de alunos veteranos.
A gincana contou com atividades de quatro tipos: desenvolvimento,
conhecimento gerais na área de jogos, teste e correção de defeitos em jogos e desafio
social de arrecadação de alimentos. Com grupos de até cinco alunos, cada prova tinha o
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objetivo de praticar a criatividade, os conhecimentos e impulsionar os alunos
participantes a programação de jogos.
A atividade de desenvolvimento consistia em criar um jogo novo, assim os
participantes deveriam efetuar os passos realizados no NPJ, como criação de um
documento de game design, artes e sons, para a produção de um jogo. Por ser um tempo
curto, não foram exigidos todos os elementos, mas o principal foco era que os alunos
produzissem e exercessem seus conhecimentos.
A segunda atividade tinha como objetivo observar o interesse dos participantes
na área de jogos e realizar uma competição que descontraísse os participantes, testando
seus conhecimentos sobre as curiosidades dos jogos eletrônicos.
Por fim, uma atividade para praticar o conhecimento dos jogadores em lógica de
programação, sobre um código de um jogo, como exercício de programação de jogos
através de testes para encontrar bugs, podendo exercitar o conhecimento sobre lógica de
programação e sobre a linguagem utilizada.

3. Trabalhos individuais
Nos trabalhos individuais, elementos como arte e música podem tornar a produção de
um jogo muito cansativa para um único produtor que não possui estas habilidades. Jogos
produzidos individualmente são, em sua maioria, simples e com intuito de aprender uma
linguagem ou estudar uma nova plataforma.
No NPJ, produzir jogos individualmente serve como etapa para aprendizagem de
uma nova ferramenta. Os alunos se preparam produzindo jogos simples iguais aos feitos
em uma plataforma anterior ou produzindo novos jogos, como puzzles.
Para o aprendizado na nova plataforma escolhida pelos participantes do grupo de
desenvolvimento (Unit3D), por exemplo, os participantes do NPJ começaram a
desenvolver jogos individualmente para ampliar seus conhecimentos nas novas
linguagens de programação para Unity3D. Cada participante desenvolve conhecimento
sobre as áreas desejadas na plataforma de acordo com a aplicação que desejar
programar.
Produzir um jogo individualmente é uma tarefa difícil e demorada de se realizar,
dependendo do tipo e da qualidade que se deseja alcançar para o jogo, porém os
exercícios praticados individualmente no NPJ preparam o aluno para que no futuro ele
possa se tornar um produtor indie.
Os participantes podem praticar as outras áreas de conhecimento que envolvem a
produção de um jogo independente, como a de exercício de modelagem 3d, criação de
game design, produção de música, melhorando a criatividade.

4. Conclusão
O NPJ utiliza as diversas áreas para produção de jogos para instigar seus participantes a
aprender lógica de programação, praticar e aprender novas linguagens para programação
e ampliar seu interesse nos seus cursos, além de exercitar outras habilidades como as
descritas no artigo.
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Os trabalhos realizados no NPJ possuem participação voluntária, trabalho em
equipe, estudo individual de seus participantes e produção de eventos, e esses fatores
ajudam a construir um melhor ambiente de estudo, pratica de programação, interação
em equipe e exercício de habilidades individuais, que promovem o combate a evasão dos
cursos.
Os trabalhos individuais demonstram que podem ser uma forma de
aprimoramento do conhecimento com novas plataformas de desenvolvimento,
preparando os programadores para um novo projeto no grupo de desenvolvimento.Os
projetos em grupo se tornam cada vez mais completos de acordo com os conhecimentos
e experiência obtidas nos jogos produzidos nas plataformas anteriores. Preparando os
alunos para seus respectivos cursos e para o mercado de jogos brasileiro.
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Abstract. This paper presents the parallel computing showing some of their
architectures and the programming interface MPI (Message-Passing
Interface), which will be the focus of the mini-course that will be taught at the
Federal University of Ceará – UFC – Compus Quixadá.
Resumo. Este artigo apresenta a computação paralela mostrando algumas de
suas arquiteturas e a interface de programação MPI (Message-Passing
Interface), a qual será o foco do minicurso que será ministrado na
Universidade Federal do Ceará – UFC – Campus Quixadá.

1. Informações Gerais
Nos dias de hoje há uma crescente demanda por poder de processamento
computacional, que tem como principal fator a rápida evolução dos sistemas
computacionais. A resolução de problemas científicos é uma das mais importantes áreas
que vislumbram a computação paralela, que vão desde encontrar a solução para
problemas matemáticos, até simulações em grande escala que precisam de um grande
poder computacional [Rauber e Runger 2010]. Embora até pouco tempo, este poder
computacional estivesse restrito apenas às universidades, centros de pesquisas e
algumas grandes empresas para o processamento de determinadas aplicações [Mattos
2008]. Os sistemas computacionais atuais, dentre eles, computadores domésticos,
celulares smartphones, notebooks, tablets, entre outros, adotam a computação paralela
para atender as necessidades dos seus usuários finais.
Este artigo enfoca a programação paralela voltada para o meio acadêmico, e tem
como objetivo apresentar uma visão sobre computação paralela, mostrando seus
conceitos principais e as arquiteturas multicomputador e de cluster, uma vez que são
arquiteturas que podem implementadas pelo uso do MPI, e o próprio MPI, que é o foco
do minicurso sobre programação paralela que será ministrado na Universidade Federal
do Ceará – UFC – Campus Quixadá.

2. Arquiteturas de Computação Paralela – Multicomputador e Cluster
A computação paralela é abordada pelos computadores modernos, e envolve a
capacidade da execução de múltiplas instruções paralelamente. A computação paralela
apresenta algumas arquiteturas que são adequadas para determinados tipos de
processamento paralelo. As arquiteturas paralelas são baseadas na utilização de
múltiplas unidades de processamento e são exploradas em diferentes níveis de
paralelismo, passando pela arquitetura multiprocessada, e indo até a arquitetura
multicomputador, arquitetura de cluster, grid entre outras. Este artigo enfoca apenas as

arquiteturas multicomputador e de cluster, que serão descritas a seguir.
2.1 Classificação de Flynn
A classificação de Flynn [Rauber e Runger 2010] serve para melhor entender a relação
entre o fluxo de instruções e o fluxo de dados e a concepção das diferentes arquiteturas,
que seguindo este rumo podem ser classificados em quatro tipos de classes:
•

Single Instruction Single Data (SISD): para cada instrução há apenas um único
dado sendo operado. Esse tipo de fluxo se encaixa em computadores
convencionais, onde as instruções são processadas de forma serial.

•

Single Instruction Multiple Data (SIMD): para cada instrução há múltiplos
dados sendo operados.

•

Multiple Instruction Single Data (MISD): para múltiplas instruções há apenas
um dado sendo operado.

•

Multiple Instruction Multiple Data (MIMD): para múltiplas instruções há
múltiplos dados sendo processados. Esse tipo de fluxo é o ideal para os
computadores paralelos atuais.

2.2 Arquitetura Multicomputador
A arquitetura multicomputador é formada por um conjunto de computadores que
possuem unidade de processamento e memória próprios conectador através de uma
interconexão de rede, na qual é possível a troca de mensagens entre os nós, havendo
assim a cooperação entre os nós na arquitetura multicomputador de forma eficiente e
rápida [Friedrich et al 1998]. A Figura 1 mostra a arquitetura básica de um ambiente
multicomputador.

Figura 1. Arquitetura Multicomputador
A comunicação entre os processos é realizada através da troca de mensagens
pela rede. Em sua característica principal, os recursos computacionais dos
computadores não precisam ser iguais, podendo haver heterogeneidade nos recursos
computacionais de uma arquitetura multicomputador.
2.3 Arquitetura de Cluster
Um cluster é um sistema que possui um conjunto de computadores interconectados
através de uma rede que operam em conjunto para a realização do processamento

paralelo ou distribuído de uma determinada aplicação integrando recursos
computacionais [Buyya apud Mattos 2008]. A Figura 2 mostra a arquitetura básica de
um cluster.

Figura 2. Arquitetura de um Cluster (seŕa outra figura)
Um cluster tem como objetivo distribuir entre os computadores dispostos em sua
arquitetura todo o processamento de forma que o ambiente de cluster pareça um único
computador. As características principais para a construção dessa arquitetura vão desde
confiabilidade e distribuição da carga computacional, até um melhor desempenho na
execução de aplicações paralelas.

3. MPI (Message-Passing Interface)
O MPI [Rauber e Runger 2010] é uma padronização para a programação voltada para a
passagem de mensagem. O MPI implementa uma biblioteca que define a sintaxe e a
semântica das rotinas de execução para padronizar a comunicação, uma vez que o MPI
consiste de um conjunto de processos que se comunicam entre si pela troca de
mensagens. O MPI oferece suporte as linguagens C, C++, Fortran-77, e Fortran-95,
porém no minicurso que será ministrado será utilizado o C como linguagem de
programação. O MPI opera basicamente com a relação do fluxo de instruções e dados
SIMD, ou seja todos os processos executam as mesmas instruções operando com
múltiplos dados.
O MPI oferece alguns tipos de comunicação entre os processos atuantes em
tempo de execução, dentre eles há a comunicação relacionada ao bloqueio do processo,
onde são a operação bloqueante e a operação não bloqueante:
•

Operação bloqueante: Um operação bloqueante de comunicação MPI ocorre se
o retorno do controle para o processo de chamada indica que todos os recursos
estão disponíveis para outra operação.

•

Operação não bloqueante: Uma operação não bloqueante de comunicação MPI
ocorre quando a chamada correspondente pode retornar o controle para o
processo mesmo antes que a operação seja concluída.

O MPI também suporta as formas de comunicação síncrona e assíncrona, para
determinar o tipo de sincronização entre os processos:
•

Comunicação síncrona: A comunicação entre os processos só ocorre quando
ambos inciarem suas operações de comunicação.

•

Comunicação assíncrona: O processo emissor pode executar sua ação sem que

o processo receptor tenha executado a sua.
E a comunicação pela rede do MPI pode ser feita de duas maneiras, com buffer
ou sem buffer:
•

Sem buffer: A comunicação é feita diretamente entre os processos MPI.

•

Com buffer: A biblioteca MPI mantém um buffer para cada máquina na
arquitetura, esse buffer deve ser utilizado tanto no envio da mensagem para
outro processo, por parte do processo remetente, quanto no recebimento da
mensagem, por parte do processo destino.

No minicurso que será ministrado serão abordados todos esses conceitos de
forma teórica e prática, mostrando os métodos providos pelo MPI e como esses métodos
podem ser utilizadas para os diferentes tipos de comunicação e paradigmas de
programação paralela atuais.

4. Conclusão
O MPI é uma ferramenta que fornece uma biblioteca para computação paralela com
capacidade para a criação de arquiteturas multicomputador e de cluster e já é bastante
disseminado no meio acadêmico e científico. O uso do MPI se enquadra na capacidade
de processamento de uma quantidade massiva de informação ou dados, como por
exemplo o processamento de imagens [Mattos 2008], sendo de grande importância o
conhecimento dessa ferramenta para quem deseja iniciar na área de computação paralela
voltada para a arquitetura de clusters. Neste sentido, será ministrado um minicurso na
Universidade Federal do Ceará – UFC – Campus Quixadá, onde será tratado o MPI em
sua teoria e prática para fornecer uma melhor compreensão dessa poderosa ferramenta.
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Abstract. A common problem encountered by people with vision problem is
counting and recognition of coins. To facilitate this task this paper proposes
an algorithm to do this automatically. To allow the detec and automatic coin
counting, it is important to perform a count with a low error rate. One way to
accomplish this count is to apply a classification algorithm. In this work we
tested this approach and found what would be the best inputs to the classifier.
Conclude that it is possible to obtain an accuracy rate above 90% used decision
trees.
Resumo. Um problema comum encontrado por pessoas com problema de visão
é a contagem e o reconhecimento de moedas. Para facilitar essa tarefa esse
trabalho propõe um algoritmo para fazer isso de forma automática. Para permitir a detecção e a contagem automática de moedas, é importante realizar uma
contagem com uma baixa taxa de erro. Uma maneira de realizar esta contagem
é aplicar um algoritmo de classificação. Neste trabalho testamos esta abordagem e verificamos quais seriam as melhores entradas para o classificador.
Concluı́mos que é possı́vel obter uma taxa de acerto acima de 90% utilizado
árvores de decisão.

1. Introduccão
Com a popularização e expectativa de crescimento da utilização de smartphones no Brasil
e em conjunto com a quantidade de pessoas com deficiência visual. Este artigo propõe
um algoritmo para detecçã e reconhecimento de moedas em imagens digitais eficiente o
bastante para permitir a execução em um smartphone.
Com essa implementao, duas aplicações deste algoritmo são (i) permitir que deficientes visuais determinem facilmente o valor de moedas, e (ii) permitir que comerciantes
determinem rapidamente o valor total em moedas em um caixa.

2. Trabalhos Relacionados
No trabalho de Zambanini e Kampel[Zambanini and Kampel 2011], os autores implementam um algoritmo classificador eficiente computacionalmente para reconhecimento
de moedas antigas. Já que para esse caso, o uso de classificadores para esse reconhecimento seria muito lento por conta da grande quantidade de moedas a serem comparadas.
Outro desafio para esse tipo de classificador é a rotação das moedas, já que o classificador
utilizado nesse trabalho tem uma tolerância baixa para essa rotação. A estratégia para
a resolução desse problema foi o treinamento de um classificador usando como entrada
pontos de interesse produzidos por uma adaptação do algoritmo SIFT [Hess 2010].
No artigo de [Saipullah et al. 2011], o foco é classificação de imagens circulares
utilizando texturas. O problema nesse tipo de classificação são os casos onde as imagens

classificadas são rotacionadas, o que causa uma acurácia menor por conta da mudança
na posição das texturas. Para reduzir esse problema, os autores criaram um algorı́tmo
que divide a imagem a ser classificada em n-regiões que depois são ordenadas de acordo
com intensidade de pixels em cada região. Assim mesmo a imagem sendo rotacionada,
as regiões estarão sempre na mesma posição.
No trabalho de [Huber-Mörk et al. 2011], os autores implementam um algoritmo
para classificacao de moedas utilizando como entrada, valores detectados pelo algoritmo
SIFT[Hess 2010]. Esse algoritmo é executado em duas fases. Na primeira fase o algoritmo converte a imagem para uma escala de cinza, e utilizando a diferenca entre os valores máximo e mı́nimo da intensidade de cinza ele binariza a imagem. Após isso, baseado
na borda circular recorta a moeda do restante da imagem. Após esse corte é aplicado
o algoritmo SIFT [Hess 2010] para detecção dos pontos de interesse da imagem. Com
esses pontos é criando um histograma de tamanho 8, utilizando as posições dos pontos
na imagem, desconsiderando os pontos com baixo contraste e que estejam nas bordas. O
histograma calculado é enviado para o classificador.

3. Recorte de Moedas
Para extrair as possı́veis moedas da imagem foi feita uma segmentação por corte, binarizando a imagem como é mostrado na Figura 1 no passo (i). Após essa segmentação são
aplicadas duas operações morfológicas na imagem. A primeira é uma erosão e logo após
uma dilatação dos objetos na imagem. A erosão é feita para melhor definir os objetos na
imagem com pode ser observado na etapa (ii). Após a erosão é feita uma dilatação para
remover pequenos ruı́dos causados ou deixados pela erosão da imagem. O resultado pode
ser visto na etapa (iii).
Com a redução de ruı́dos na imagem e com objetos melhores definidos, é utilizado
um algoritmo para a detecção de possı́veis cı́rculos na imagem conhecido como ”Hough
Transform”[Davies 1988]. Como esse algoritmo é muito flexı́vel e não é muito preciso
foram necessárias as etapas anteriores para reduzir o aparecimento de falsos cı́rculos nas
imagens e otimizar o desempenho.
Para cada cı́rculo encontrado é gerada uma imagem para ser utilizada como
máscara para extração da possı́vel moeda representada pelo cı́rculo. Um exemplo dessa
máscara pode ser visto na etapa (iv). Usando essa máscara é possı́vel fazer a extração
da possı́vel moeda da imagem original, como mostrado na etapa (v). Após esse recorte a
imagem é processada para a determinação do valor da moeda.

Figura 1. Sequência do processamento do recorte

4. Reconhecendo o Valor das Moedas
Para o reconhecimento do valor da moeda, foi utilizada uma abordagem com base no
tamanho das moedas. Para isso foi escolhido um marcador com um tamanho previamente
conhecido para calcular um valor aproximado das moedas detectadas. Para esse marcador
foi escolhida uma moeda de 5 centavos pintada de vermelho.
Para fazer a extração do marcador a imagem é convertida para o formato de
representação RGB, onde cada pixel possui três canais com os valores de intensidade
das cores vermelho, verde e azul. Após a conversão é feita uma segmentação por corte,
baseado na intensidade de cores do canal vermelho eliminando todos os pixels com uma
baixa intensidade. Em seguida a imagem é convertida para uma representação binarizada
da imagem em apenas um canal, gerando assim uma máscara com apenas o marcador.
Com a máscara detectada é feita uma correção de perspectiva para reduzir a
diferença de tamanho entre as moedas causada pela inclinação da câmera em relação
ao plano onde estão.
Para fazer essa correção é necessário identificar quatro pontos-chave e calcular as
novas posições para esses pontos. Com esses pontos é possı́vel calcular uma matriz chamada ”Homografia” com os valores necessários para modificar a imagem atual e efetuar
a correção de perspectiva.
Para identificar esses pontos é calculado um retângulo ao redor do marcador. Utilizando os cantos do retângulo como pontos iniciais. Para identificar os quatro pontos
finais é calculada a media entre os lados do retângulo. Com esses valores, utilizando
como referência o ponto superior esquerdo do retângulo são calculados os novos pontos, transformando o retângulo em um quadrado. Com esses pontos é feita a correção de
perspectiva.
Após a identificação do marcador e a correção de perspectiva da imagem finalizada, é feita a segmentação das moedas da imagem, onde para cada moeda identificada é
calculado o raio da moeda com base o raio do marcador. Esse raio é usado para diferenciar
as moedas entre si. Porém como algumas moedas possuem tamanhos parecidos também
foram identificados outros atributos para aumentar a quantidade de acertos do classificador. Os outros atributos utilizados são a cor e a saturação predominante na imagem da
moeda. Isso faz sentido pois ocorre uma variação de cores entre as moedas brasileiras.
A saturação da imagem é utilizada para as moedas que possuem cores opacas como as
moedas de 50 centavos e 1 real.

5. Resultados
Para avaliação dos algoritmos foi utilizada uma base de 400 moedas, onde cada moeda
representa o recorte de uma moeda. Com imagens obtidas utilizando três dispositivos, 1
iPhone 3GS, 1 iPad 2 e 1 iPhone 5. Em todos os dispositivos foram capturadas imagens
com 3 Megapixels, 5 Megapixels e 8 Megapixels.
As imagens obtidas foram separadas em dois grupos, imagens para treinamento e
imagens para teste para que o classificador não fosse testado com as mesmas instâncias
que foram utilizadas para fazer o treinamento, para assim evitar a utilização de moedas de
uma mesma imagem nos conjuntos de treino e teste, que poderia favorecer erroneamente
o modelo.

5.1. Resultados do Recorte
O algoritmo de recorte obteve uma boa taxa de 72,9%, isso levando em consideração a
variação de fundo suportada pelo algoritmo. No entanto, para que o algoritmo pudesse
suportar algumas variações do fundo, optou-se por um recorte mais conservador. Com
isso o algoritmo tem uma boa taxa de acerto nas moedas detectadas, porém algumas
moedas são ignoradas.
Os cenários mais comuns onde as moedas são ignoradas no recorte ocorrem
quando a saturação da imagem é baixa, quando as moedas estão afastadas do centro da
imagem, e quando ocorre algum reflexo do flash nas moedas.
5.2. Resutados da classificação das moedas
Na abordagem escolhida foi utilizada uma caracterı́stica relativamente fácil de ser extraı́da
utilizando visão computacional, o raio da moeda. Por conta disso, o tempo medio de
execução do algoritmo foi de 3 segundos por imagem e no máximo 200 Megabytes de
memória. Nesta abordagem, utilizando apenas o raio da moeda, foi obtida uma taxa de
80% de acerto. Porém após a adição dos outro atributos (saturação e cor), a taxa de acerto
aumentou para 90%.

6. Considerações Finais
O objetivo desse trabalho foi desenvolver um algoritmo eficiente para contagem de moedas em imagens digitais. Para implementao do algoritmo, foi feito um algoritmo para a
extração de moedas, e outro para a classificação das moedas.
O algoritmo de recorte de moedas, obteve uma taxa de acerto aceitável por conta
de ter sido utilizada uma abordagem mais conservadora, onde o algoritmo tem uma alta
taxa de acerto porém uma baixa cobertura. Para trabalhos futuros seria proposto a criação
de um algoritmo melhor para o reconhecimento de moedas para aumentar a cobertura do
algoritmo mantendo a taxa de acertos. O algoritmo utilizado para o reconhecimento de
moedas, também obteve uma taxa de acerto aceitável.
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Resumo. Este artigo descreve a relevância da criação, divulgação e utilização
de políticas de gestão do conhecimento para subsidiar o projeto de autoavaliação continuada dos cursos de graduação do campus Quixadá bem como
toda atividade de gestão de conhecimento. Como resultado, esse trabalho
introduz as diretrizes básicas da política de GC a ser implementada bem como
identifica os envolvidos nesse processo.
Abstract. This article describes the importance of the creation, dissemination
and use of knowledge management policies to support the project of
continuous self evaluation of the under graduation at UFC Quixadá and every
activity of knowledge management. As a result, this paper introduces the basic
guidelines of KM policy to be implemented and identifies those involved in this
process.

1. Introdução
O projeto de Auto-avaliação Continuada dos Cursos de Graduação por meio da Gestão
do Conhecimento (GC) vem sendo desenvolvido junto à FUNCAP¹ tendo como
objetivo principal coordenar a implantação de boas práticas de GC que viabilizem a
auto-avaliação continuada dos cursos de graduação ofertados pelo Campus da
Universidade Federal do Ceará - UFC em Quixadá por suas coordenações.
Tendo como base uma abordagem inicial baseada em mapeamentos de
processos, já identificada no projeto como abordagem inicial na implementação de GC
na instituição. Objetivando ainda implantar práticas de GC de maneira contínua e
gradual em toda a instituição, a gestão dos ativos do conhecimento deve assumir caráter
prioritário. Sendo necessária a criação de uma cultura organizacional de criação,
divulgação e utilização do conhecimento.
Considerando o projeto de Auto-avaliação Continuada de Cursos e a necessidade
de continuidade dos processos de GC este trabalho tem como objetivo geral identificar
as diretrizes inicias da política de GC pretendida. Os objetivos específicos são: analisar
o contexto atual de GC do campus e identificar os envolvidos no processo.

2. Princípios de Gestão do Conhecimento
Davenport e Pruzak, (1998) afirmam que gestão do conhecimento refere-se à geração
consciente e intencional do conhecimento – as atividades e iniciativas específicas que as
FUNCAP- Fundação Cearense de Apoio ao Desenvolvimento Científico e Tecnológico

organizações empreendem para aumentar seu estoque de conhecimento corporativo.
Incorpora três processos: geração, codificação e transferência do conhecimento.
Para Teixeira Filho (2000) GC não é tecnologia, mas pode se beneficiar, e muito,
das novas tecnologias de informação e de comunicação. GC não é criatividade e
inovação, mas tem a ver com usar, de forma sistemática, as inovações geradas na
empresa para um melhor posicionamento de mercado. GC não é qualidade, mas usa
técnicas e ferramentas que já foram muito usadas na modelagem de processos, nos
círculos de qualidade e na abordagem de melhoria contínua. GC não é documentação,
mas tem tudo a ver com uma memória organizacional coletiva, dinâmica e
compartilhada. GC também não é gestão de Recursos Humanos, mas só se realiza com
as pessoas da organização.
2.1 Desafios da Gestão do Conhecimento
Implementar a GC não é uma tarefa fácil, as principais barreiras citadas na literatura
são: barreiras culturais: ênfase cultural nos produtos e resultados, excluindo os
processos e pessoas, resistência à reutilização do conhecimento, barreiras técnicas:
ferramentas inadequadas e a dificuldade de tornar o processo de captação e reutilização
do conhecimento fácil e transparente.
Stuart (1996) afirma que é necessária a criação de uma cultura organizacional
capaz de eliminar as barreiras impostas a GC. Para isso o conhecimento deve estar
fortemente ligado às pessoas e processos e não apenas à tecnologia da informação.

3. Análise do Contexto Gestão do Conhecimento Atual
Para podermos definir qual a política de GC a ser implementada na instituição faz-se
necessário conhecermos o contexto atual da mesma. Para tal poderemos fazer uma
análise de cinco práticas de GC (Governança de GC, Cultura de GC, Gestão de
Informação, Aprendizagem e desenvolvimento e Métricas de GC) de acordo com o
modelo indicado por Valle (2010) definindo em qual nível cada prática se encontra.
Governança de GC - (Nível 1) Informação tem gerenciamento pouco estruturado e está
dispersa nos arquivos e computadores dos indivíduos ou áreas
Cultura de GC – (Nível 2) Alguns conhecimentos são compartilhados apenas
informalmente entre profissionais de uma mesma área. Algumas ações de
compartilhamento e formas de aprendizado além da “sala de aula” são apoiadas pela
organização.
Gestão de Informação - (Nível 1) Há processos contínuos para a Gestão de Conteúdo e
de Documentos adotados em algumas áreas.
Aprendizagem e desenvolvimento - (Nível 1) Prevalecem as redes de contatos
informais.
Redes de Colaboração – (Nível 1) Aprendizagem e desenvolvimento são limitados aos
treinamentos providos pela área de RH, oferecidos de forma reativa ou pouco regular.
Métricas de GC - (Nível 1) Indicadores de desempenho se restringem aos negócios da
organização. Avaliações de desempenho e feedback aos profissionais são informais e
sem regularidade.

4. Política de Gestão do Conhecimento
A política de gestão do conhecimento definida por esse projeto segue objetivos,
diretrizes e papéis que serão apresentados a seguir:
4.1 Objetivos
 Prover e integrar soluções em Tecnologia da Informação e Comunicações para o
êxito da GC.


Incentivar a cultura voltada para a importância da inovação e da geração e
compartilhamento de conhecimento e informação, entre os servidores e alunos
da UFC Campus-Quixadá;



Fomentar a adoção e a capacitação dos servidores para o uso de métodos,
ferramentas e tecnologias para fins da Gestão do Conhecimento;



Desenvolver a cultura colaborativa e inovadora na UFC Campus-Quixadá e nas
relações do Campus com instituições parceiras, Estado e sociedade; bem como
promover oportunidades de aprendizado contínuo aos membros da instituição.

4.2 Diretrizes
De forma a atender os objetivos traçados, foram definidas algumas diretrizes iniciais de
trabalho. Como base para o desenvolvimento dessas diretrizes, foi realizado um estudo
de políticas públicas de gestão do conhecimento disponíveis. Este artigo propõe, um
processo participativo para validação destas e construção de novas diretrizes. Podendo
assim garantir a colaboração dos envolvidos e por consequente a participação de todos
no processo de GC da instituição.
D.1 – Garantir a criação, a atualização e a permanência das redes de conhecimento
como forma de constante aderência das pessoas às práticas de disseminação do
conhecimento.
D.2 – Garantir a disseminação dos conceitos das Políticas de Gestão do Conhecimento e
também garantir a capacitação (quando necessário) para atuar nesse novo ambiente
organizacional.
D.3 – Garantir que o conhecimento a ser mantido pela Instituição seja disseminado aos
seus membros e reflita as expectativas pessoais e o desenvolvimento de suas habilidades
transferíveis.D.4 – Promoção de uma cultura de aprendizado organizacional contínuo,
ancorada na valorização e no aprimoramento permanente do capital intelectual.
D.5 – Promoção de uma cultura de colaboração que preconize a horizontalidade do
fluxo de informações e a estruturação de redes para o compartilhamento.
D.6 – Consonância com as melhores práticas de Gestão do Conhecimento disponíveis
no mercado que possam orientar as iniciativas desenvolvidas na Instituição.
D.7 – Adoção de métodos participativos para a concepção, acompanhamento e avaliação
dos resultados das práticas de Gestão do Conhecimento.

D.8 – Utilização de ferramentas e aplicações de TIC – Tecnologia da Informação e
Comunicação como suporte à implementação das práticas de Gestão do Conhecimento.
D.9 – Mapear as práticas de Gestão do Conhecimento (ou ações isoladas) já existentes
com os objetivos de disseminar e incentivar e ou adequar, quando adequado, o uso de
tais práticas na instituição,
4.3 Identificação dos envolvidos
Alunos, professores, coordenadores, diretores, secretários, bibliotecários, psicólogo,
nutricionista e servidores externo. Há ainda um outro envolvido o gestor do
conhecimento, este pode ser qualquer professor, aluno ou técnico administrativo
responsável pela implantação e acompanhamento da gestão do conhecimento na UFC
em Quixadá

5. Considerações finais
Com a definição inicial das principais diretrizes da política de GC pretende-se fomentar
a implantação e principalmente a continuidade de atividades, praticas e processos que
viabilizem a criação, disseminação e utilização do conhecimento. Espera-se que essa
política possa ser a base para a criação de uma nova cultura organizacional que
reconheça o conhecimento como principal ativo da organização.
Mesmo com as atividades já realizadas e entendendo as práticas de GC como
essenciais para uma instituição, este trabalho verificou, que a UFC ainda se encontra no
estágio inicial de aplicação de práticas de GC. Observa-se também a necessidade da
atribuição de um cargo de gestor do conhecimento. Este trabalho orienta que a política
desenvolvida encontra-se em uma versão preliminar, a mesma deve ser constantemente
revisada e atualizada para continuar coerente com os objetivos organizacionais.
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Abstract: The increase of the social networks in the last years allowed
users to get connected and share information in real time, spreading it for
thousands of others users in a short time. To follow what they are talking on
the social networks may be a differential for organizations who wants to
elaborate better marketing strategies, to obtain feedback about some
product or a certain event, among other possibilities. Although, this big
amount of data still keeps growing, and analysis it in a non-automated way
may be a non-trivial problem. In this context, this article shows how the
Text Mining process was used to collect, to structure the text extracted from
Twitter(tweets) and to create a text classification model that allowed to
predict the Twitter social network user’s opinion about the FIFA World Cup
Brazil 2014. The user’s posts called as tweets are categorized in this work
as a sentiment: positive, negative, ambiguous or neutral.
Resumo: O aumento das redes sociais nos últimos anos permitiu aos
usuários se conectarem e compartilharem informações em tempo real,
enviando-as a milhares de outros usuários em um curto espaço de tempo.
Para acompanhar o que eles estão falando nas redes sociais pode ser um
diferencial para as organizações que desejam elaborar melhores estratégias
de marketing, obter feedback sobre algum produto ou determinado evento.
No entanto, essa grande quantidade de dados ainda continua crescendo, e a
análise desses dados de forma não automatizada pode ser um problema não
trivial. Neste contexto, este artigo mostra como o processo de mineração de
textos foi usado para coletar, estruturar o texto extraído do Twitter (tweets)
e como criar um modelo de classificação de texto que permita predizer a
opinião da rede social do usuário do Twitter sobre Copa do Mundo da
FIFA Brasil 2014. As postagens dos usuários, popularmente conhecido
como tweets, são categorizadas neste trabalho como um sentimento:
positivo, negativo, ambíguas ou neutras.

1. Introdução
O rápido crescimento do uso da internet e a popularização das redes sociais mudou a
forma de interação entre pessoas e organizações. Essa popularização da internet, por sua
vez, gera um grande volume de informação a cada instante, e as organizações, em geral,
não conseguem acompanhar no mesmo ritmo o que os usuários estão comentando sobre
as mesmas. No entanto, percebeu-se que ao analisar essas informações, as organizações
poderiam ter a vantagem de conhecer as opiniões dos usuários sobre seus serviços ou
produtos fornecidos a partir de dados das redes sociais. Neste contexto, a Mineração de
Textos fornece um conjunto de técnicas que podem automatizar o processo de coleta e
estruturação de informações contidas nos textos, e junto com a Análise de Sentimentos,
as organizações podem se beneficiar dos resultados para os mais diversos fins, como
elaborar estratégias de marketing, táticas de segurança, melhoria de serviços, dentre
outros.
Aproveitando-se da Copa do Mundo FIFA Brasil 2014, maior evento
futebolístico do mundo, utilizamos postagens referentes à Copa no Twitter para montar
um modelo de classificação de tweets, que os categoriza em uma dos 4 sentimentos:
positivo, negativo, neutro ou ambíguo, afim de analisar o que a população está opinando
sobre as partidas da Seleção Brasileira de Futebol.
Na seção 2, é apresentada a metodologia seguida para a realização deste
trabalho. Na seção 3, são apresentados os resultados do trabalho e na seção 4, a
conclusão.

2. Metodologia
2.1 Twitter
O Twitter foi utilizado como fonte de exploração de dados para este trabalho,
tendo em vista que o Twitter é uma rede social com uma grande quantidade de usuários
ativos e possui alcance global, que induz seus usuários a compartilhar suas ideias
constantemente, gerando grande quantidade de informação a cada instante, além de
fornecer APIs que permitem explorar dados dos tweets de maneira fácil.
2.2 Mineração de Textos
A Mineração de Textos, também chamada de Descoberta de Conhecimento em Texto,
refere-se ao processo de extrair padrões interessantes e não triviais ou conhecimento a
partir de textos não estruturados (Tan, 1999). Nela, são aplicadas as mesmas funções
analíticas da Mineração de Dados (Gomes, 2013), porém para dados textuais. Os dados
textuais englobam uma vasta e rica fonte de informação, mesmo em um formato que
seja difícil de extrair de maneira automatizada (Hearst, 1999). Ela pode ser vista como
uma extensão da Mineração de Dados.
Este trabalho utiliza a Mineração de Textos para criar um modelo de
classificação de textos utilizando uma implementação do algoritmo Naive Bayes,
pertencente a biblioteca Apache Mahout. O Mahout é uma biblioteca para aprendizagem
de máquina de código aberto pertencente à Apache (Sean et al, 2011).

2.3 Pré-processamento de Textos
O Processamento de Linguagem Natural é um conjunto de técnicas computacionais para
analisar e representar ocorrências naturais de texto em um ou mais níveis de análise
linguística com o objetivo de se alcançar um processamento de linguagem similar ao
humano para uma série de tarefas ou aplicações (Liddy, 2001).
Assim, o PLN naturalmente lida com diversos elementos linguísticos e estrutura
gramatical, sendo um processo complexo, paralelo à complexidade linguística natural.
Para processar a linguagem natural, o PLN a representa em diversos níveis, como
léxico, morfológico, semântico, etc (Liddy, 2001).
Neste trabalho, utilizamos uma técnica de PLN para removermos stopwords, que
são palavras irrelevantes para análise de sentimentos, pois as mesmas não expressam um
sentimento (Gomes, 2013). As palavras “o, as, para, de” são exemplos de stopwords.
2.4 Análise de Sentimentos
A Análise de Sentimentos ou Mineração de Opinião é o estudo computacional de
opiniões, sentimentos e emoções expressos em texto (INDURKHYA; DAMEROU,
2010). Ela é a área que ajuda de maneira automatizada a determinar a direção do
sentimento em textos (positivo ou negativo). Os tweets utilizados para gerar o modelo
proposto neste trabalho, são classificados em uma das 4 polaridades a seguir: positivo,
negativo, ambíguo ou neutro.

3. Resultados
3.1 Desenvolvimento e Validação do Modelo
Para gerar o modelo, foram utilizados 3285 tweets coletados utilizando a biblioteca
Python Tweepy, biblioteca de fácil uso para acessar dados do Twitter1, para coletar os
tweets na Streaming API do Twitter. Esses tweets foram coletados em tempo real, nos
dias de jogos da seleção brasileira (12, 17, 23 e 27 de junho – 04, 08 e 12 de julho). Os
tweets desse conjunto foram classificados manualmente. Após essa classificação, os
mesmos foram limpos, removendo links, nomes de usuários e stopwords. Em seguida,
esse conjunto de treino classificado foi dividido em duas partes, onde 80% dos tweets
foram selecionados randomicamente para treinar o algoritmo de Naive Bayes (2634
tweets) e 20% dos tweets (651 tweets) foram selecionados randomicamente para testar o
modelo.
Após gerado o modelo, foi testado a acurácia de classificação do mesmo. O
modelo apresentou uma taxa 88,91% de precisão, utilizando o set de treino contendo
2634 tweets para testá-lo, classificando corretamente 2341 tweets . O mesmo apresentou
ótimas taxas de precisão para a categoria positiva (94%) de precisão, negativa (93%) e
neutra (84%). Para classe ambígua, mostrou-se bom (75%).
Em contrapartida, ao ser testado com o set de teste (651 tweets), o modelo
apresentou uma taxa de 74,80% de precisão, classificando corretamente 486 tweets. O
modelo apresentou 82% de precisão para a categoria positiva, 84% de precisão para a

1

http://www.tweepy.org/

categoria negativa, 69% para a categoria neutra e apenas 40% de precisão para a
categoria ambígua.
O modelo, assim, apresentou-se bom para classificar tweets positivos e
negativos. No ambíguo e neutro, ocorreram uma maior taxa de erro.
Foi observado um grande número de ocorrências em que um tweet continha mais
de uma hashtag, onde cada uma expressava um sentimento diferente (às vezes oposto),
dificultando o trabalho de classificação para o conjunto de treino, sendo esses, uma das
dificuldades encontradas para se gerar um melhor modelo de classificação. Também foi
submetida uma pequena amostra com 312 tweets para serem classificadas com o modelo
gerado. Deste número, 167 instâncias são positivas. Foi observado que o modelo
classificou corretamente 98% desta quantia (165 instâncias), mostrando-se muito
eficiente para tweets positivos. Já, na categoria negativa, de 85 instâncias, o modelo
classificou corretamente 70 (76% do total de negativas). Para a classe ambígua, de 22
instâncias, o modelo classificou corretamente 8 delas (36% do total de ambíguas), sendo
esta a categoria onde a classificação foi muito ruim. Já na neutra, o modelo classificou
corretamente 24 de 32 instâncias (75% do total de neutras). No geral, o modelo gerado
classificou corretamente 85,57% das instâncias que compunham a amostra.

4. Conclusão
Este trabalho apresentou como o processo de Mineração de Textos foi usado para
coletar, estruturar o texto extraído do Twitter (tweets) e como criar um modelo de
classificação de texto que permita predizer a opinião da rede social do usuário do
Twitter sobre Copa do Mundo da FIFA Brasil 2014. As postagens dos usuários,
popularmente conhecido como tweets, são categorizadas neste trabalho como um
sentimento: positivo, negativo, ambíguas ou neutras.
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Abstract. Lean software development is a production paradigm, in which the focus of the project
is the elimination of waste, streamlined workflow, fast turnaround, cost reduction, and concept
of change in value of the product, ie, seeking adjust the final cost to customer satisfaction. This
model is being increasingly used by development companies in the IT field. This article discusses
the history of lean methodology, its use in the production of software, concepts
and
characteristics.
Resumo. Desenvolvimento Lean de software é um paradigma de produção, no qual o foco do
projeto, é a eliminação de desperdícios, otimização de fluxo de trabalho,rapidez na
entrega,redução de custos,e mudança no conceito de valor do produto,isto é, buscando adequar
o custo final a satisfação do cliente . Esse modelo está sendo cada vez mais usado pelas empresas
desenvolvedoras na área de TI. Este artigo aborda a história da metodologia lean, seu uso na
produção de software, conceitos e características.
Palavraschaves: Desenvolvimento,Enxuto,Lean,Software,Implementação.
1. Introdução
A metodologia Lean é uma estratégia de produção muito usada em várias áreas de negócios, tendo
começado no setor automobilístico, mais especificamente sendo baseado no modo de produção
Toyota foi do conceito just  in  time (pratica a produção de acordo com a demanda, onde
primeiramente vendese o produto para depois comprar a matéria prima e posteriormente fabricálo ou
montálo, Nas fábricas onde está implementado, o estoque de matérias primas é mínimo e suficiente
para poucas horas de produção. Para que isto seja possível, os fornecedores devem ser treinados,
capacitados e conectados para que possam fazer entregas de pequenos lotes na freqüência desejada ),
foi criada após a segunda guerra mundial ,num contexto econômico de recessão, no qual os recursos
eram escassos e se havia a necessidade de produtos de qualidades ,porém a baixo custo.
Com a modernização tecnológica de diversas áreas da economia, a demanda por software
cresceu exorbitantemente, enquanto que os modos de produção dos programas continuavam primitivos.
O resultado dessa obsolência foi constatada por um levantamento do STANDISH GROUP, 2001, no
qual o resultado de uma análise feita a partir de dados colhidos de 280 mil projetos de software, nos
Estados Unidos, mostra que os projetos gastam 63% a mais do que o tempo estimado; os projetos que

não cumpriram o orçamento, ultrapassaram 45% a mais do que o custo inicial; e apenas 67% das
funcionalidades prometidas foram objetivamente entregues.
O Lean só ganhou destaque depois da crise econômica de 2009, muitas empresas passaram a
usar essa técnica, respeitando os princípios de complexidade, conformidade, maleabilidade esperados
de um bom software, daí foi chamado a atenção de estudiosos como: Tom Poppendick que enfatizavam
que o sucesso do Lean Software Development dependia do respeito as necessidades do cliente e fazer
uso responsável de seus recursos ,evitando desperdícios,e que mais importante do que ter uma equipe
altamente especializada, era ter um grupo que se ajudasse mutuamente para dividir conhecimento e
progredir no projeto.
Dessa forma, o objetivo desse artigo é abordar a metodologia Lean,apresentando suas técnicas
de uso,e seus resultados positivos no desenvolvimento de software, baseando se através de trechos de
estudos acadêmicos e práticas que condizem com essa metodologia, a partir do próximo tópico.

2. Aplicações
No desenvolvimento enxuto, dáse muita ênfase, a elaboração da arquitetura do software ( consiste na
definição dos componentes de software, e sua interação externa com outros sistemas), pois é nesta fase
em que se encarna as decisões que influenciam o design,a qualidade ,etc.Um erro na sua projeção
causa muitas alterações que podem mudar radicalmente a topologia do sistema ,funcionalidades ou
mecanismos. Por exemplo:falta de segurança, latência, ou escalabilidade podem causar excesso de
retrabalho, ou se não, uma arquitetura excessivamente flexível pode levar a trabalho desnecessário ou
superprodução.
No Lean, para que o tempo de entrega seja o mais rápido possível buscase a determinação do
tamanho da incrementação necessária para uma determinada iteração. Projetos que não são Lean
geralmente sobram resíduos, atraso e defeito. Segundo a metodologia:
∙Resíduo ocorre quando uma organização tem de recolher requisitos significativos para o sistema, ou
pretende deixar o projeto mais aberto a novos requisitos, de uma forma ou de outra há uma espécie de
“sobra” de componentes que em muitas vezes é desnecessário ou pode causar retrabalho, aumentando
assim os custos do projeto.
Haviase uma mentalidade diferente de produção de software antes do lean, pois acreditavase
que o valor agregado do produto final era dado por custos desnecessários e não pelo recursos
funcionais do sistema. Essa prática costumava deteriorar o produto, pois enchia o projeto de futilidades
tomando dinheiro e tempo que deveria ser dedicado a uma melhor implementação dos requisitos
principais. Exemplos como esse podem ser retratados pelo caso da Netscape, que aumentou a
complexidade de seu navegador uma forma tão rápida, que não conseguia ser mais mantida, assim a
companhia perdeu uma grande parte do mercado.

3. Preceitos práticos do Lean
●

Projeto: deve ser começado cuidadosamente, tomando cuidado com a infraestrutura do local,
que deve ser feita para que proporcione maior interação entre a equipe no ambiente de trabalho
seja adequado de uma forma que, diminuase os erros ou falta de comunicação entre a equipe

seja mínimo. Recomendase também o uso de outros estudos de caso relacionados, para tentar
detectar os possíveis erros futuros.
●

∙Implementação: as prioridades do projeto devem ser resolvidas antes, das atividades sem
valor econômico. Um bom conselho a ser seguido é evitar esperas desnecessárias e adiar
decisões ao máximo, assim se ganha experiência e conhecimentos adquiridos no decorrer do
processo, para isso é importante que a equipe, crie a capacidade de absorver mudanças e
planejar estratégias como o objetivo de atingir melhores metas.

●

∙Tempo de ciclo: baixo custo de retrabalho, pois a qualidade e arquitetura de suporte são

iniciais. Um modo de melhorar o fluxo: é reduzir o custo de atraso, aproveitando a arquitetura
de menor incremento.
O desrespeito aos preceitos anteriores pode causar os seguintes efeitos que serão abordados no
próximo tópico.

4. Desperdícios combatidos pelo Lean
O desenvolvimento enxuto prega os princípios de: ampliar o aprendizado entre a equipe, adiar
comprometimentos, manter uma certa flexibilidade, entregar rápido, tornar a equipe responsável,
construir integridade e visualizar o todo e,principalmente, eliminar desperdício, que podem estar
presentes em diversas situações do projeto:
● Funcionalidades incompletas: Trabalho parcialmente concluído, usa tempo de esforço para a
sua implementação inicial, além de não ser uma funcionalidade importante, não é concluída.
Sem citar que pedaços de códigos incompletos têm de a se tornar obsoletos, no qual se tornar
mais difícil de serem integrados ao conjunto;
● Processos extras: demandam mais custos e tempo;
● Criação de documentação: o excesso de documentos infla os processos, porque não se há
garantia que alguém irá lêlos, além destes poderem ficar desatualizados,e diminuir o poder
comunicativo, ou seja, não há interação em tempo real entre o leitor e o escritor, sem contar
que muitas vezes os papéis só contem formalismos burocráticos que em nada acrescentam a
evolução do software ;
● Troca de tarefas: é uma forma de desperdício porque um número excessivo de mudanças de
contexto reduz a produtividade e a alocação de desenvolvedores em outros projetos também
causar desperdício de tempo, pois quando um profissional está em mais de um trabalho, levase
tempo para assimilar as mudanças e funcionalidades do projeto atualmente presente ;
● Esperas: o atraso causado pela homologação de requisitos, testes, aprovação ou feedback,
retardam o fluxo de evolução do projetos e a detecção de seus possíveis erros ;
● Defeitos: à medida que o código fica complexo, apresentam se os erros,que se não foram
localizados logo, irão tomar mais tempo para consertálos, custando tempo e dinheiro;

5. Pontos fundamentais no Lean

Adiar decisões no Lean é indicado quando o cliente e a equipe não tem segurança sobre os
stakeholders (todos os envolvidos no projeto), assim a equipe tem tempo de tomar experiência sobre
os requisitos, futuros defeitos e assim criar novas alternativas juntamente com o cliente.
Sobre a integridade do software, existem dois tipos: a percebida e a conceitual.A primeira trata
de entregar o mais próximo possível que o cliente ordenou, adequando as funcionalidades finais do
projeto, incluindo uma configuração que o cliente esqueceu, portanto que seja importante para o
software.
A confiança de uma empresa devese muito a capacidade da mesma de entregar o seu produto
com rapidez. Para que a equipe chegar em tal feito, a equipe deve buscar fazer ciclos rápidos com
iterações mais curtas, aumentando,dessa forma, os feedbacks, facilidade para descoberta de erros ou
alterações de requisitos junto ao cliente.
A organização do fluxo de trabalho precisa ser formalizada usando técnicas de agendamento de
atividades como a: técnica de produção puxada (pull), são dotadas de mecanismos com sinalizações
locais, no qual ajuda os desenvolvedores da equipe a saber o que está sendo feito e quem está fazendo.
Segundo Franco (2010,p.48), 'a sinalização local é feita por gráficos visuais, reuniões diárias,
integrações frequentes e testes automatizados', para a realização de tal prática é utilizada, uma
ferramenta chamada Kanban, trazida do sistema de produção Toyota.

6.

Conclusão e Trabalho Futuro

O Lean software development vem se mostrando cada vez mais presente na última década em grandes
empresas do ramo de TI como a: HP, Microsoft e a IBM que usam o desenvolvimento enxuto para
uma produção mais madura. Outro exemplo é a Ebay, que começou como uma plataforma de leilões e
com pouco tempo se tornou um multimilionário site de compras. Este artigo abordou uma forma de
desenvolvimento de software enxuto.
Uma sugestão de trabalho futuro seria um estudo de caso de uma empresa de tecnologia ou
evolução de um software antes e depois de se aplicar uma metodologia Lean, comparando resultados e
dando uma conclusão que apresente dados estatísticos de desempenho de um projeto que usa Lean e
um outro modelo qualquer.
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Abstract. This paper describes the requirements engineering processes in the
Informatics Practice Center (NPI) on UFC Quixadá Campus. It also presents
the activities carried out in this area, and important aspects such as the
identification of challenges based on some projects developed in NPI.
Furthermore, we propose improvements to the processes presented.
Resumo. Este artigo descreve os processos de engenharia de requisitos no
núcleo de práticas em informática  NPI  na UFC campus Quixadá.
Apresenta também as atividades realizadas nessa área e aspectos importantes
como a identificação de desafios tendo como base alguns projetos
desenvolvidos no NPI. Além disso, propõe melhorias aos processos
apresentados.

1. Introdução
O desenvolvimento de sistemas vem se tornando cada vez mais complexo, aumentando assim
a exigência para que as empresas de software otimizem seus processos a fim de assegurar a
qualidade de seus produtos finais. O desenvolvimento de um sistema computacional deve
resultar em um produto que deve atender com a maior precisão e completude os anseios de
clientes e usuários (SANTANDER, 2011).
O resultado final de um projeto de software depende muito da forma como foi
executado o seu planejamento. Daí a necessidade de atividades para identificar quais os
objetivos do sistema, que problemas ele deve resolver e transformar essas informações em
documentos que auxiliem no desenvolvimento. Esse é o papel da engenharia de requisitos.
De acordo com Sommerville (2012), engenharia de requisitos é o processo de
descobrir, analisar, documentar e verificar as funções e restrições do sistema. Esse processo
envolve criatividade, interação entre várias pessoas, conhecimento e experiência para
transformar informações diversas em documento e modelos que direcionem o
desenvolvimento de software.
A maior parte dessas informações necessárias para o planejamento da implementação
do sistema são advindas das pessoas interessadas nele (stakeholders). Entre as atividades de
engenharia de requisitos ER está o levantamento de requisitos (elicitação) que tem como
objetivo coletar necessidades dos clientes, o que eles esperam que o software faça. Em
seguida, esses dados são documentados e repassados para a equipe de desenvolvimento.
Dessa forma, os processos de ER dentro de uma organização que constrói sistema de
software desempenham um papel fundamental para a obtenção do sucesso ao fim de um
projeto, visto que a execução de atividades de ER é a etapa inicial que deve gerar um

entendimento do sistema para todos os envolvidos. Nesse contexto, sucesso significa a
entrega de um produto final que atenda as expectativas dos clientes. Porém, é importante
ressaltar que essas atividades não acontecem apenas na fase inicial do projeto, mas se
estendem durante todo o ciclo de desenvolvimento de software.
Sabendo que obter êxito em um projeto de software depende bastante da execução
de uma boa engenharia de requisitos, é preciso que seus processos sejam bem definidos e
suas atividades realizadas de forma correta para que os resultados esperados sejam
alcançados, tendo assim um sistema de qualidade e, por conseguinte, clientes satisfeitos.
Este trabalho apresenta uma breve descrição dos processos de engenharia de
requisitos no Núcleo de Prática em Informática  NPI  na UFC campus Quixadá,
identificando alguns desafios encontrados na execução dessas atividades e propondo
melhorias. A seção 2 apresenta uma visão do que é o NPI e como ocorrem as práticas de
engenharia de requisitos em seus projetos. As dificuldades encontradas em relação as
atividades de ER são abordadas na seção 3. Em seguida, na seção 4, são discutidas algumas
propostas que podem gerar melhorias nos processos de engenharia de requisitos no Núcleo
de Práticas em Informática. Por fim, a seção 5 apresenta as conclusões do trabalho.

2. Núcleo de Prática em Informática
Segundo o portal do NPI (2013), o núcleo de práticas posicionase como uma ação de
extensão com múltiplas perspectivas, já que atende necessidades da comunidade
(fornecimento de soluções de TI), dos alunos (provimento de estágio) e de docentes já que
serve como espaço para reciclagem profissional.
2.1. Engenharia de Requisitos no NPI
Com o intuito de formalizar e organizar o desenvolvimento dos projetos realizados pelo NPI,
foi elaborado um processo de software baseado nas atividades tipicamente desenvolvidas,
acrescidas de boas práticas de modelos de qualidade de software (NPI, 2013). As atividades
de engenharia de requisitos no núcleo de práticas em informática são realizadas de acordo
com esse processo.
Por ser baseado no Scrum (SCHWABER, 2009), o processo do NPI (Processo
NPI, 2014) possui vários ciclos de elicitação e especificação e validação de requisitos. Os
clientes são consultados uma primeira vez para que as suas necessidades sejam identificadas.
Um documento de visão é gerado e em seguida apresentado aos clientes que irão validálo.
Após a validação desse documento, o backlog do produto é criado e então iniciamse os
ciclos. A cada Sprint são escolhidos alguns itens do backlog do produto que irão compor o
backlog da Sprint. Os requisitos são especificados e as funcionalidades implementadas. Com
isso a Sprint acaba e o ciclo se repete até que todos os itens do backlog do produto estejam
prontos.
Assim como no Scrum (SCHWABER, 2009), o processo do núcleo de práticas
possui um membro da equipe semelhante a um Product Owner, que tem conhecimento dos
requisitos e regras de negócio do sistema e auxilia a equipe de desenvolvimento esclarecendo
possíveis dúvidas. Outro papel importante desempenhado por esse indivíduo é de analista de
requisitos que realiza a elicitação, especificação e validação de requisitos. Ele é responsável
por gerar artefatos como especificações e modelagem dos casos de uso.

As especificações de requisitos e os protótipos de telas são essenciais para o
desenvolvimento das funcionalidades. Essa documentação também auxilia na criação das
especificações de testes.
Dessa maneira, tornase perceptível que o andamento dos projetos no Núcleo de
Práticas em Informática é dependente das atividades de ER, e que a qualidade da execução
desse processo influencia de forma determinante o sucesso do sistema.

3. Desafios
Assim como qualquer outra fábrica de software, o NPI também enfrenta diversos desafios
relacionados à engenharia de requisitos. Os problemas mais comuns estão relacionados ao
contato com os clientes, uma vez que engloba vários aspectos como a sua disponibilidade e a
forma como apresenta o problema para o analista de requisitos. Esses pontos podem
influenciar decisivamente a quantidade de informações capturadas e o entendimento do
domínio, deixando dúvidas que dificultam a geração de especificações claras e consistentes.
Outra dificuldade encontrada está ligada a escolha da técnica adequada para o
levantamento de requisitos. Muitas vezes o cliente sabe o que deseja para o sistema, mas não
consegue transmitir da forma mais compreensível. Cabe ao responsável pela elicitação utilizar
a técnica mais adequada de acordo com a situação a fim de extrair informações concisas.
Esses desafios tornamse mais difíceis devido à falta de experiência das equipes de
projetos, já que são formadas por estagiários, que em sua maioria nunca participou de um
projeto real envolvendo clientes, prazos entre outros aspectos. Além disso, nem todos os
estagiários do NPI cursam uma disciplina específica de engenharia de requisitos. De quatro
cursos existentes no campus da UFC em Quixadá, apenas a graduação em Engenharia de
Software possui em sua grade curricular uma disciplina de Engenharia de Requisitos.
Dessa maneira, os alunos dos outros cursos chegam ao estágio sem conhecimentos
em ER, dificultando a execução das atividades dessa área. Além disso, essa deficiência trás a
necessidade de realizar treinamentos que acabam ocupando uma parte do tempo que deveria
ser utilizado para trabalhar nos projetos em andamento no NPI.

4. Propostas de melhorias
Tendo em vista os desafios apresentados na seção anterior, são propostas algumas práticas
que podem trazer melhorias aos processos de engenharia de requisitos no NPI.
A fim de ter os clientes mais próximos das equipes de desenvolvimento é necessário
estabelecer a realização de encontros periódicos. Um meio de comunicação virtual em
conjunto pode ser definido para agilizar e tornar mais frequente o contato entre as duas partes
e até evitando em algumas ocasiões a necessidade de um encontro presencial.
Para auxiliar na escolha de técnicas adequadas para o levantamento de requisitos, uma
alternativa é a criação de uma documentação de apoio com exemplos baseados em situações
ocorridas em projetos realizados no NPI, e disponibilização desses documentos na Wiki do
NPI. Essa documentação somada aos treinamentos realizados com os membros das equipes,
trariam benefícios para a execução dos processos de engenharia de requisitos.
Entretanto, apenas a existência de material de apoio e o treinamento de ER focado na
teoria, não preenchem a lacuna deixada pela falta de ensino de ER nos cursos do campus.

Para Reveg, Gause e Wegmann (2010), o ensino de engenharia de requisitos é um esforço
importante para melhorar a adoção de métodos de ER nas empresas. Idealmente essa
educação deve ser realizada nas Universidades, mas infelizmente a maioria dos cursos de
ciências de computação e engenharia de software não incluem disciplinas de ER, ou até
possuem esse tipo de componente curricular, mas com foco apenas teórico.
Para uma melhor execução dos processos de engenharia de requisitos no NPI é
necessário que os alunos passem por treinamentos que envolvam a prática. Porém, a
capacitação da equipe demanda algum tempo o que atrasaria o andamento dos projetos. O
ideal é que a educação de ER seja realizada em algum momento durante os cursos para que
os alunos não adquiram esse conhecimento apenas quando estiverem estagiando no NPI ou
em alguma empresa.
Outra alternativa é a realização de minicursos de engenharia de requisitos direcionados
aos alunos que não possuem disciplinas de ER em seus cursos. Esses minicursos poderiam ser
aplicados em alguns eventos que ocorrem no campus da UFC em Quixadá, como Escola de
verão e Wtisc.
Uma prática muito interessante que pode ser realizada enquanto nem todos os cursos
possuem disciplinas de ER, é a formação de equipes com membros de cursos diferentes, a fim
de causar interação entre estudantes que possuem conhecimento em engenharia de requisitos
e que não possuem esse conhecimento. Essa interação pode colaborar para que as equipes
sejam mais produtivas.

5. Conclusão
Os processos de engenharia de requisitos no Núcleo de Práticas em Informática vem
amadurecendo, assim como o próprio NPI. Existem diversos desafios e dificuldades que
devem ser superados. O presente trabalho apresenta algumas propostas de ações que podem
trazer melhorias para esses processos.
A presença do cliente e de material de apoio e, a capacitação das equipes são
aspectos importantes para a melhoria contínua das atividades de ER no NPI. Além disso,
essas propostas podem trazer contribuições para qualquer organização de software que
enfrente desafios semelhantes aos apresentados nesse trabalho.
Como foi ressaltado na seção anterior, a falta de disciplinas de ER nos cursos do
campus é uma das causas de dificuldades. Dessa maneira, uma proposta de trabalho futuro é
a aplicação de um método de ensino de engenharia de requisitos.
Por fim, a partir desse trabalho podem ser elaboradas novas propostas de melhoria,
ou a concretização de alguma das propostas apresentadas, com intuito de otimizar os
processos de engenharia de requisitos no NPI.
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Abstract. This article describes the survey relevant criteria in selecting the
approach for the development of applications for mobile devices. For this survey
was done in a study of some criteria that will be used in implementing a survey to
some experts in the area of mobile development literature. The data obtained will be
analyzed so that stipulate the most important criteria for each scenario described by
the experts.
Resumo. Este artigo descreve o levantamento critérios relevantes na seleção da
abordagem para o desenvolvimento de aplicações para dispositivos móveis. Para
tal levantamento foi feito um estudo na literatura de alguns critérios que serão
usados na aplicação de um survey com alguns especialistas na área de
desenvolvimento móvel. Os dados obtidos serão analisados de forma que estipulem
os critérios mais importantes para cada cenário descrito pelos especialistas.

1. Introdução
Nos últimos anos tem-se observado um aumento significativo de dispositivos móveis e
aplicações para os mesmos [TOLEDO e DEUS 2012]. Tais aplicações podem ser
desenvolvidas usando a abordagem Nativa, Web ou Híbrida. Em que a Nativa é voltada para o
desenvolvimento de aplicações que são executadas em uma plataforma específica, a Web tem
como produto final aplicações que são executadas através do browser do dispositivo e a
Híbrida se utiliza da nativa e web, sendo a aplicação desenvolvida em HTML, CSS e
JavaScript por package apps e disponibilizadas nas lojas de aplicativos como se fossem
nativas.
Há algum tempo vem acontecendo algumas discussões relacionadas aos pontos
positivos e negativos de cada uma dessas abordagens [TOLEDO e DEUS 2012; LOPES
2013]. Essas discussões vêm sendo levantadas principalmente devido à indecisão por parte
dos envolvidos no desenvolvimento da aplicação no momento de seleção da abordagem a ser
adotada. Isso porque a escolha da abordagem errada pode trazer alguns constrangimentos
como aconteceu no caso do Facebook, que desistiu tardiamente de sua aplicação construída na
abordagem Web e migrou para aplicações Nativas [LOPES 2013].
O fato é que não existe a melhor, existe a mais adequada para uma determinada
situação. Para saber qual se adequa melhor, é necessário verificar dois pontos. Primeiro, devese conhecer a fundo as necessidades da aplicação. Segundo, conferir qual abordagem as supre
melhor. Para o segundo ponto, pode ser feita uma análise de alguns critérios de seleção que

podem ser facilmente encontrados na literatura. Porém, no meio de tantos é importante saber
quais usar, afinal não é conveniente analisar todos porque alguns são relevantes em casos
muito específicos.
Dada essa problemática, foi realizado um trabalho com o intuito de levantar e analisar
os fatores que impactam na seleção da abordagem de desenvolvimento móvel.

2. Abordagens de desenvolvimento móvel
Será exposta nesta seção uma breve definição e alguns pontos positivos e negativos de cada
abordagem.
2.1 Nativa
“Aplicação nativa/embarcada é um software desenvolvido para executar em uma plataforma
específica”. [Toledo e Deus 2012] Devido a essa característica, o custo para desenvolver
nessa abordagem pode ser maior, já que é necessário desenvolver a mesma aplicação para
cada plataforma adotada. Por outro lado, os recursos dos dispositivos são melhores
aproveitados, tornando assim o aplicativo mais robusto.
2.2 Web
O desenvolvimento na abordagem Web tem como produto final aplicações Web que são
executadas em qualquer dispositivo que disponha um navegador. Dessa forma o custo é
menor se comparado a nativa. Porem possui muitas restrições ao acesso dos recursos dos
dispositivos.
2.3 Híbrida
As aplicações híbridas, são feitas usando HTML, CSS e JavaScript e empacotadas por
packages apps e publicadas em apps stores como se fossem nativas. [Lopes 2013]. Essa
abordagem ameniza o problema do acesso aos recursos dos dispositivos e também da
fragmentação, já que a geração de uma mesma aplicação para plataformas diferentes é
facilitada nesta abordagem. Porém, para tal é necessário saber usar as packages apss, e por
mais que os problemas das outras abordagens sejam amenizados nesta, aqui não é possível
aproveitar da melhor forma, as vantagens.

3. Fatores de impacto no desenvolvimento móvel
Foi realizado um levantamento de alguns critérios nas obras de [Baytech Services; IBM;
Heitkotter, Hanschke e Majchrzak 2012; Lopes 2013; Felizzola 2012], a fim de usá-los na
aplicação do survey que será realizado em um trabalho futuro. Alguns dos critérios levantados
são os que seguem abaixo:

3.1 Curva de Aprendizagem
Neste critério é verificado o tempo que será gasto para aprender a desenvolver numa
determinada abordagem. Caso os desenvolvedores responsáveis já tenham conhecimento
sobre a abordagem, a curva de aprendizagem será menor, e isso é bom.
Cada abordagem exigirá conhecimentos específicos e o tempo para aprendê-los para
então desenvolver na abordagem, dependerá do desenvolvedor em questão. Caso já tenha
conhecimentos prévios de desenvolvimento web, por exemplo, desenvolver uma aplicação
Web não será tão custoso.

•

Acesso aos Recursos dos Dispositivos

Aqui é analisado o acesso aos recursos que a abordagem disponibiliza, como câmera e
sensores. Quanto mais recursos melhor.
Como já foi relatado anteriormente, em relação a esse aspecto, a abordagem nativa se
sobressae. Mas se aplicação não exigir muito disso, talvez esse critério não tenha muita
importância.
•

Multiplataforma

Neste critério deve ser observado em quais plataformas o aplicativo poderá executar se
desenvolvido na abordagem x. Quanto maior o número de plataformas suportadas melhor.
Mas dependendo da abordagem adotada, atender á muitas pode ter um custo maior.
As abordagens que mais pecam nesse quesito são a nativa e híbrida, mas
principalmente a nativa, em que o custo para desenvolver nativamente pode ser considerado N
vezes o número de plataformas adotadas, enquanto na usando a Web seria apenas N.

•

Distribuição

Dependendo da abordagem, a distribuição da aplicação poderá ser mais ou menos
complicada, pois no caso das aplicações nativas será necessário pagar e submeter a aplicação
para avaliação das apps stores, para então o aplicativo ser disponibilizado para os usuários.

4. Análise inicial
Nesta seção será apresentado via tabela, a relação dos critérios ou fatores de impactos com as
abordagens de desenvolvimento móvel.
Tabela 1. Relação dos fatores de impactos com as abordagens

Nativa

Web

Híbrida

Acesso aos
Recursos dos
Dispositivos

Impacto positivo.
Alto

Impacto negativo.
Alto

Impacto
positivo/negativo.
Médio

Multiplataforma

Impacto negativo.
Alto

Impacto positivo.
Alto

Impacto
positivo/negativo.
Médio

Distribuição

Impacto negativo.
Alto

Impacto
positivo. Alto

Impacto negativo.
Alto

Curva de
Aprendizagem

Impacto negativo.
Alto

Impacto positivo.
Alto

Impacto
negativo/positivo.
Médio

A definição dos impactos positivos e negativos, baixo, médio e alto foi estipulada com
base nas descrições dos critérios e das abordagens.

5. Conclusões
Olhando para a tabela 1, passa uma impressão que a abordagem nativa é a pior e a Web a
melhor. De acordo com o levantamento na literatura aqui realizado, para esses critérios,
considerando o todo, é isso mesmo. Mas será que é possível afirmar o mesmo, se a

necessidade primordial de uma determinada aplicação é acessar algum sensor que apenas a
abordagem nativa fornece?
Dado esse questionamento, pode-se dizer que a melhor forma de selecionar uma
abordagem de desenvolvimento móvel é a avaliação da necessidade da aplicação, o filtro dos
critérios relevantes para atendê-las e a verificação de qual abordagem supre melhor cada um
deles.
Em trabalhos futuros será feito um levantamento exploratório com especialistas na
área a fim de resgatar suas experiências em tomada de decisão, procurando responder esses
questionamentos.

•
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Abstract. This paper presents a study conducted by students of the Federal University
of Ceará in order to understand the reasons why students drop out or locked the
courses, and seek solutions to the problem. The study is based on observation,
interviews, focus groups and questionnaires.
Resumo. Este trabalho apresenta um estudo realizado por alunos da Universidade
Federal do Ceará com o objetivo de compreender os motivos que levam estudantes a
desistirem ou trancarem os cursos, além de buscar soluções para o problema. O estudo
é baseado em observação, entrevistas, grupos de foco e questionários.

1. Introdução
Na condição de alunos, é comum perceber que muitos dos colegas que iniciaram a graduação
ficaram para trás no caminho. Alguns reprovaram, trancaram ou desistiram de seus cursos. Em
especial, nos cursos de tecnologia e engenharias a taxa de evasão é alta e preocupante. No
momento, no campus de Quixadá, apenas cerca de 69% das 200 vagas estão ocupadas.
Professores e coordenadores buscam constantemente por soluções para este problema.
Trabalhos alternativos, tentativas de alteração na estrutura da aula e forma de ensino e até em
mudanças radicais nas formas de avaliação. Por observação, percebemos que a maioria das
intervenções não surte o efeito esperado ou pouco interfere nos índices de reprovação. Talvez
isso se deva ao fato de a maioria dos professores basearem suas soluções em simples
observações ou suposições sobre as dificuldades dos estudantes. Impossibilitados de uma
interação mais profunda com os alunos pelo próprio ritmo das disciplinas, permanecem com uma
visão superficial do problema. Isso leva a ações ou estratégias que apenas alcançam algumas das
muitas variáveis relacionadas ao baixo rendimento acadêmico.
Neste estudo, buscaremos entender os reais problemas enfrentados pelos graduandos que
os levam à evasão. Serão utilizadas técnicas como observação, entrevista, grupos focal, entre
outros. Existirão fases para coleta, mineração e uma posterior compilação dos dados obtidos

sobre os vários ambientes que rodeiam os estudantes. Após as conclusões sobre os dados obtidos,
pretendemos ainda, criar propostas de soluções para a resolução do problema.

2. Planejamento para o experimento
Inicialmente, foi realizada uma observação sobre vários alunos. A amostra vai desde alunos que
apresentavam um ótimo desempenho até alunos que reprovaram mais de 80% das disciplinas.
Conversamos com alguns informalmente e com os demais, observamos seus desempenhos em
sala de aula. Além disso, ouvimos as opiniões de alguns professores sobre as turmas as quais
pertenciam os alunos observados. Esta observação teve como objetivo buscar recorrências entre
as principais características observadas. Após essa breve observação, os alunos foram divididos
em alguns grupos específicos baseados seus desempenhos até o momento.

2.1 Divisão dos Grupos
Os alunos foram divididos em dois grandes grupos, um grupo A com os alunos que desistiram ou
reprovaram mais de 50% das disciplinas do curso e um grupo B com os alunos que conseguiram
mais de 50% de aprovação nas disciplinas. O grupo A foi dividido em dois subgrupos: o
subgrupo A.1 composto pelos desistentes do curso e o subgrupo A.2, composto pelos alunos que
apenas reprovaram. O grupo B, composto pelos estudantes que deram continuidade ao curso com
poucas reprovações foi dividido em mais dois subgrupos: o subgrupo B.1, composto por alunos
com bom ou ótimo rendimento e o subgrupo B.2, composto por alunos que foram aprovados em
mais da metade das disciplinas, mas apresentaram alguma dificuldade.
A partir dessas divisões, ficaram mais claros os perfis dos alunos e surgiram suposições
sobre fatores que explicassem seus comportamentos. Fatores emocionais e falta de informação,
por exemplo, foram os mais aparentes. A partir desses levantamentos, foi elaborado um
questionário para esclarecer, confirmar ou refutar as primeiras impressões adquiridas durante a
observação.

3. Levantamento de dados
Com o auxílio de dados estatísticos disponibilizados pela coordenação do curso de Sistemas de
informação(SI) e com os dados obtidos durantes as observações, foram levantadas algumas
recorrências entre os estudantes desistentes e reprovados. Com essas informações, foi elaborado
um questionário para investigar o perfil dos estudantes, o qual foi aplicado em 72 alunos que
pertencem de forma homogênea aos 4 cursos do campus.

4. Mineração dos dados e compilação
Com os dados do questionário em mãos, foram estabelecidas relações entre as características de
cada aluno. Por exemplo: o número de amigos, o índice de reprovação, quantidade de horas de
estudo diários, o semestre que está cursando, entre outras. A partir da análise dessas
características foram encontrados padrões particulares entre os alunos com bom e mau
desempenho, os quais serão discutidos com cautela mais a diante. Dentre esses padrões pode-se

destacar: o fato de os alunos de semestres mais avançados apresentarem em média poucas
amizades, o que, aparentemente, interfere de forma negativa em seus desempenhos.

5. Conclusões
Após uma compilação dos dados obtidos até o momento, nota-se padrões recorrentes nos
estudantes de baixo desempenho. Os fatores mais aparentes são os emocionais.
Muitos estudantes vêm de outras cidades para Quixadá e acabam deixando para trás a
seus vínculos sócio-afetivos, a família e os amigos. Eles enfrentam dificuldades financeiras nos
primeiros semestres do curso, quando ainda não dispõem de nenhuma ajuda ou bolsa fornecida
pela universidade e dependem totalmente de seus pais. Alguns alunos apresentam também,
dificuldades de fazer novas amizades e acabam se isolando dos colegas de curso.
Outro fator preocupante é a falta de informação. A maioria entra nos cursos sem qualquer
conhecimento sobre sua matriz curricular, descobrindo tarde que não possuem afinidade com os
assuntos estudados.
É compreensível então o motivo de muitas intervenções dos professores não surtirem o
efeito desejado. A dificuldade dos alunos com a matéria não é apenas a fraca base escolar ou
falta de motivação. Problemas de ordem emocional ou falta de perfil não podem ser combatidos
apenas com alterações metodológicas ou didáticas.
A partir dessas conclusões iniciais surgem abordagens alternativas para o problema. Para
trabalhar as questões emocionais, por exemplo, podem ser criadas células de aprendizagem
cooperativas um pouco diferente das já existentes, com o objetivo mais forte de promover um
maior contato entre os estudantes e sem objetivos restritamente didáticos.
As concluões apresentadas são preliminares, visto que o estudo está em fase de
amadurecimento e será expandido com mais investigações. Será feita uma discussão em grupo
com alguns estudantes pré-selecionados com o intuito de saber suas opiniões e impressões sobre
suas dificuldades. Após isso, com os mesmos alunos, utilizaremos um grupo focal para buscar e
construir novas soluções trabalhando em conjunto com os estudantes.
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Abstract. This article aims to explain the main features and models of the
operation of a wireless communication modules used in most wireless sensor
networks and the characteristics and features of ZigBee technology.
Resumo. Este artigo visa a explicação das principais características e modelos
de funcionamento de um dos módulos de comunicação sem fio mais utilizados
em Redes de Sensores sem Fio e as características e funcionalidades da
tecnologia ZigBee.
Palavras Chaves: Redes
Microcontroladores. ZigBee
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1. Introdução
Uma Rede de Sensores sem Fio (RSSF) é um conjunto de diversos dispositivos,
microcontroladores, com sensores acoplados, que irão captar dados de um ambiente em que
estejam inseridas. Essas redes possuem mecanismos de auto configuração e adaptação devido
a problemas como falhas de comunicação e perda de nós da rede (LOUREIRO, 2003).
XBee é um modulo de comunicação sem fio para as RSSF baseado no padrão
802.15.4, projetado para comunicações ponto a ponto e em topologia em estrela. A
velocidade de comunicação utilizando este padrão alcança 250 kbit/s (PORTAL
ADAFRUIT, 2014).
Dispositivos wireless baseados em módulos com tecnologia ZigBee vem sendo
bastante utilizados em várias aplicações na industria, pesquisa e em vários outros setores
(GARCIA et al., 2010). O ZigBee é um protocolo que utiliza o padrão IEEE 802.15.4 como
base e acrescenta uma funcionalidade muito útil, a de estabelecer rede e fazer roteamento
(PORTAL ADAFRUIT, 2014).
A proposta desse trabalho é fazer um estudo sobre a tecnologia ZigBee, suas
características, funcionamento, as formas de roteamento de dados em RSSF, e uma
explicação sobre o módulo de comunicação sem fio Xbee.
Nas próximas seções deste artigo serão vistos a fundamentação teórica no segundo
ponto com as explicações de conceitos chaves utilizados neste trabalho, os objetivos do
projeto no terceiro ponto, a conclusão no quarto ponto e as referências utilizadas no quinto e
último ponto.

2. Fundamentação Teórica
2.1. XBee
O XBee é um módulo que possui o protocolo Zigbee embarcado no próprio módulo.

Este é disponibilizado em dois modelos, sendo eles o XBee e XBee PRO, ambos possuindo
as mesmas funcionalidades, mas a diferença está apenas na potência de transmissão
(ESCNER, 2011). Tais módulos podem ser configurados para atuar como roteadores,
formando assim uma topologia em malha (mesh).
O formato dos dados enviados em uma comunicação XBee pode ser realizado de
duas formas, o modelo AT, que é uma série de comandos e caracteres hexadecimais sendo
enviados individualmente na comunicação, e o modo API (Aplication Program Interface),
cada mensagem trafegada na rede é estrutrurada em um frame, contendo informações
pertinentes para cada comunicação na rede (ESCHNER, 2011).
2.2. Redes de Sensores sem Fio
Uma RSSF é baseada em redes Ad Hoc, onde os nós da rede se comunicam entre si
para definir as rotas de roteamento para o envio de dados, que muitas vezes são realizados
utilizando multihoping, ou seja, múltiplos saltos (LOUREIRO, 2003).
Um sensor geralmente têm a função de coletar dados de um determinado ambiente em
que esteja inserido, dependendo da extensão e da quantidade e precisão dos dados coletados
podem ser inseridos mais sensores em uma área mais ampla (LOUREIRO, 2003).
2.3. ZigBee
O ZigBee é um protocolo que utiliza o padrão IEEE 802.15.4 como base e
acrescenta uma funcionalidade muito útil, a de estabelecer rede e fazer roteamento. Este
protocolo foi desenvolvido pela ZigBee Aliance (SALEIRO, 2012).
Uma das grandes vantagens do ZigBee é o fato de suportar redes em malha, onde,
havendo vários caminhos possíveis, é possível eliminar falhas de comunicação no caso de falha
de um nó na rede (SALEIRO, 2012).
Embora tenha sido originalmente criada para trabalhar com redes em malha (mesh),
suporta também topologias em estrela, e em árvore, permitindo o estabelecimento de redes
AdHoc. O potocolo permite até 65535 dispositivos por cada nó coordenado (SALEIRO,
2012).
O protocolo encarregase de todo o processo de reenvio, confirmações de
recepção e roteamento das mensagens. No caso de algum dos pontos de envio e recepção
de dados for removido ou desligado, uma nova rede será gerada automaticamente, esta
última capacidade do ZigBee podemos chamar de SelfHealing (SALEIRO, 2012).
A tecnologia ZigBee inclui três diferentes maneiras de roteamento de dados, o
primeiro é o AODV (Ad Hoc OnDemand Distance Vector), em que o roteamento dos
dados é feito através de múltiplos saltos entre os nós de uma RSSF até o destino, o segundo
método de roteamento é o ManytoOne Routing, que faz com que um simples broadcast na
rede configure rotas reversas em todos os dispositivos para o que enviou o broadcast, e por
último temos o Source Routing, faz com que os pacote de dados incluam a rota inteira e que
assim configure os dispositivos que esse pacote passar, da rota da origem até o destino
(PORTAL ADAFRUIT, 2014).

3. Proposta
O objetivo deste trabalho é propor um estudo breve sobre a as tecnologias de
roteamento presentes nos módulos de comunicação sem fio XBee e uma abordagem sobre o

protocolo ZigBee.
Os métodos de roteamento presentes nos módulos XBee são três, AODV,
ManytoOne, Source Routing. O AODV funciona utilizando tabelas de roteamento em que
é armazenado apenas o próximo salto para o nó destino em questão, o ManytoOne que faz
com que o dispositivo envie um simples broadcast para criar rotas reversas de todos os
dispositivos para si próprio e o Source Routing que funciona fazendo o dispositivo ao enviar
um pacote de controle entre determinados dispositivos, nele contêm toda a informação de
roteamento reverso para si (PORTAL ADAFRUIT, 2014).

4. Conclusão
Os Dispositivos XBee junto com o protocolo ZigBee estão entre os mais utilizados em
Redes de Sensores sem Fio, pela sua facilidade de utilização e quantidade de conteúdo
relacionado a eles para a implementação de muitas aplicações na área. Entender como
funciona o roteamento utilizando esses dispositivos e suas características de endereçamento e
pacotes de dados é crucial para o sucesso de um futuro projeto na área.
Este trabalho propõe explicar os conceitos dos atuais modelos de roteamento
presentes nos módulos de comunicação sem fio XBee, explicando características de
endereçamento, estilos de mensagens, métricas de roteamento, e um estudo sobre o protocolo
ZigBee.
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Abstract. This article describes the survey relevant criteria in selecting the
approach for the development of applications for mobile devices. For this survey
was done in a study of some criteria that will be used in implementing a survey to
some experts in the area of mobile development literature. The data obtained will be
analyzed so that stipulate the most important criteria for each scenario described by
the experts.
Resumo. Este artigo descreve o levantamento critérios relevantes na seleção da
abordagem para o desenvolvimento de aplicações para dispositivos móveis. Para
tal levantamento foi feito um estudo na literatura de alguns critérios que serão
usados na aplicação de um survey com alguns especialistas na área de
desenvolvimento móvel. Os dados obtidos serão analisados de forma que estipulem
os critérios mais importantes para cada cenário descrito pelos especialistas.

1. Introdução
Nos últimos anos tem-se observado um aumento significativo de dispositivos móveis e
aplicações para os mesmos [TOLEDO e DEUS 2012]. Tais aplicações podem ser
desenvolvidas usando a abordagem Nativa, Web ou Híbrida. Em que a Nativa é voltada para o
desenvolvimento de aplicações que são executadas em uma plataforma específica, a Web tem
como produto final aplicações que são executadas através do browser do dispositivo e a
Híbrida se utiliza da nativa e web, sendo a aplicação desenvolvida em HTML, CSS e
JavaScript por package apps e disponibilizadas nas lojas de aplicativos como se fossem
nativas.
Há algum tempo vem acontecendo algumas discussões relacionadas aos pontos
positivos e negativos de cada uma dessas abordagens [TOLEDO e DEUS 2012; LOPES
2013]. Essas discussões vêm sendo levantadas principalmente devido à indecisão por parte
dos envolvidos no desenvolvimento da aplicação no momento de seleção da abordagem a ser
adotada. Isso porque a escolha da abordagem errada pode trazer alguns constrangimentos
como aconteceu no caso do Facebook, que desistiu tardiamente de sua aplicação construída na
abordagem Web e migrou para aplicações Nativas [LOPES 2013].
O fato é que não existe a melhor, existe a mais adequada para uma determinada
situação. Para saber qual se adequa melhor, é necessário verificar dois pontos. Primeiro, devese conhecer a fundo as necessidades da aplicação. Segundo, conferir qual abordagem as supre
melhor. Para o segundo ponto, pode ser feita uma análise de alguns critérios de seleção que

podem ser facilmente encontrados na literatura. Porém, no meio de tantos é importante saber
quais usar, afinal não é conveniente analisar todos porque alguns são relevantes em casos
muito específicos.
Dada essa problemática, foi realizado um trabalho com o intuito de levantar e analisar
os fatores que impactam na seleção da abordagem de desenvolvimento móvel.

2. Abordagens de desenvolvimento móvel
Será exposta nesta seção uma breve definição e alguns pontos positivos e negativos de cada
abordagem.
2.1 Nativa
“Aplicação nativa/embarcada é um software desenvolvido para executar em uma plataforma
específica”. [Toledo e Deus 2012] Devido a essa característica, o custo para desenvolver
nessa abordagem pode ser maior, já que é necessário desenvolver a mesma aplicação para
cada plataforma adotada. Por outro lado, os recursos dos dispositivos são melhores
aproveitados, tornando assim o aplicativo mais robusto.
2.2 Web
O desenvolvimento na abordagem Web tem como produto final aplicações Web que são
executadas em qualquer dispositivo que disponha um navegador. Dessa forma o custo é
menor se comparado a nativa. Porem possui muitas restrições ao acesso dos recursos dos
dispositivos.
2.3 Híbrida
As aplicações híbridas, são feitas usando HTML, CSS e JavaScript e empacotadas por
packages apps e publicadas em apps stores como se fossem nativas. [Lopes 2013]. Essa
abordagem ameniza o problema do acesso aos recursos dos dispositivos e também da
fragmentação, já que a geração de uma mesma aplicação para plataformas diferentes é
facilitada nesta abordagem. Porém, para tal é necessário saber usar as packages apss, e por
mais que os problemas das outras abordagens sejam amenizados nesta, aqui não é possível
aproveitar da melhor forma, as vantagens.

3. Fatores de impacto no desenvolvimento móvel
Foi realizado um levantamento de alguns critérios nas obras de [Baytech Services; IBM;
Heitkotter, Hanschke e Majchrzak 2012; Lopes 2013; Felizzola 2012], a fim de usá-los na
aplicação do survey que será realizado em um trabalho futuro. Alguns dos critérios levantados
são os que seguem abaixo:

3.1 Curva de Aprendizagem
Neste critério é verificado o tempo que será gasto para aprender a desenvolver numa
determinada abordagem. Caso os desenvolvedores responsáveis já tenham conhecimento
sobre a abordagem, a curva de aprendizagem será menor, e isso é bom.
Cada abordagem exigirá conhecimentos específicos e o tempo para aprendê-los para
então desenvolver na abordagem, dependerá do desenvolvedor em questão. Caso já tenha
conhecimentos prévios de desenvolvimento web, por exemplo, desenvolver uma aplicação
Web não será tão custoso.

•

Acesso aos Recursos dos Dispositivos

Aqui é analisado o acesso aos recursos que a abordagem disponibiliza, como câmera e
sensores. Quanto mais recursos melhor.
Como já foi relatado anteriormente, em relação a esse aspecto, a abordagem nativa se
sobressae. Mas se aplicação não exigir muito disso, talvez esse critério não tenha muita
importância.
•

Multiplataforma

Neste critério deve ser observado em quais plataformas o aplicativo poderá executar se
desenvolvido na abordagem x. Quanto maior o número de plataformas suportadas melhor.
Mas dependendo da abordagem adotada, atender á muitas pode ter um custo maior.
As abordagens que mais pecam nesse quesito são a nativa e híbrida, mas
principalmente a nativa, em que o custo para desenvolver nativamente pode ser considerado N
vezes o número de plataformas adotadas, enquanto na usando a Web seria apenas N.

•

Distribuição

Dependendo da abordagem, a distribuição da aplicação poderá ser mais ou menos
complicada, pois no caso das aplicações nativas será necessário pagar e submeter a aplicação
para avaliação das apps stores, para então o aplicativo ser disponibilizado para os usuários.

4. Análise inicial
Nesta seção será apresentado via tabela, a relação dos critérios ou fatores de impactos com as
abordagens de desenvolvimento móvel.
Tabela 1. Relação dos fatores de impactos com as abordagens

Nativa

Web

Híbrida

Acesso aos
Recursos dos
Dispositivos

Impacto positivo.
Alto

Impacto negativo.
Alto

Impacto
positivo/negativo.
Médio

Multiplataforma

Impacto negativo.
Alto

Impacto positivo.
Alto

Impacto
positivo/negativo.
Médio

Distribuição

Impacto negativo.
Alto

Impacto
positivo. Alto

Impacto negativo.
Alto

Curva de
Aprendizagem

Impacto negativo.
Alto

Impacto positivo.
Alto

Impacto
negativo/positivo.
Médio

A definição dos impactos positivos e negativos, baixo, médio e alto foi estipulada com
base nas descrições dos critérios e das abordagens.

5. Conclusões
Olhando para a tabela 1, passa uma impressão que a abordagem nativa é a pior e a Web a
melhor. De acordo com o levantamento na literatura aqui realizado, para esses critérios,
considerando o todo, é isso mesmo. Mas será que é possível afirmar o mesmo, se a

necessidade primordial de uma determinada aplicação é acessar algum sensor que apenas a
abordagem nativa fornece?
Dado esse questionamento, pode-se dizer que a melhor forma de selecionar uma
abordagem de desenvolvimento móvel é a avaliação da necessidade da aplicação, o filtro dos
critérios relevantes para atendê-las e a verificação de qual abordagem supre melhor cada um
deles.
Em trabalhos futuros será feito um levantamento exploratório com especialistas na
área a fim de resgatar suas experiências em tomada de decisão, procurando responder esses
questionamentos.

•
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Resumo. Este artigo descreve sobre um novo mecanismo de detecção de Ataques de
Negação de Serviços Distribuídos (DDoS) em Redes Definidas por Software (SDN).
É proposta uma solução que realize a detecção do ataques tanto na rede de origem
como na de destino e destinando-se apenas a ataques que utilizam protocolos da
camada de rede ou transporte. Segurança ainda é um dos principais desafios de
SDN com inúmeras vulnerabilidades que possibilitam que Ataques de Negação de
Serviço ocorram sem um mecanismo que faça a detecção.
Abstract. This paper describes a new mechanism for the detection of Denial of
Distributed Service Attacks (DDoS) on Software Defined Networks by (SDN). It
proposes a solution that performs the detection of attacks both in the source, as
network as the destination targets only, of SDN attacks that use the network or
transport layer protocols. Security is still a major challenge of SDN with numerous
vulnerabilities allowing Denial of Service Attacks to occur without a mechanism to
make the detection.

1. Introdução
Nos últimos anos, a Internet, baseada nos protocolos TCP/IP, não evoluíu o suficiente para
acompanhar as mudanças que ocorreram, como a grande quantidade de usuários que hoje
estão conectados a ela [Chowdhury e Boutaba 2009]. E foi diante dessa necessidade de
mudança que surgiu uma proposta das Redes Definidas por Software (Software Defined
Network - SDN).
De acordo com Braga, Mota e Passito (2010), uma SDN é uma rede programável que
utiliza um modelo de separação entre o plano de controle e o plano de dados, onde o primeiro
será realizado, de maneira centralizada, a partir de um controlador. Uma das principais
vantagens desta tecnologia é a flexibilidade para a programação de funções avançadas na
rede, permitindo realizar um tratamento diferenciado para cada fluxo de dados. Além disso,
dado o controle centralizado, tais redes são fáceis de gerenciar. Um dos padrões SDN, mais
utilizados tanto na academia como na indústria, é o OpenFlow.
Segurança é um dos principais desafios em SDN. Devido as diferenças em relação as
redes tradicionais, tais redes possibilitam a realização de novas formas de ataques. Dentre
essas novas ameaças podemos citar, a geração de tráfego falsos, cujo o objetivo é
sobrecarregar comutadores e controladores. Nesse ponto caso o controlador seja
comprometido, todo o funcionamento da rede será afetado. Tal amaça é classificada como um
Ataques de Negação de Serviço (DoS) [Kreutz, Ramos e Verissímo 2013].
Este trabalho propõe uma solução de detecção de ataques de DoS distribuído em
Redes OpenFlow. Para tal, será implementada uma solução de detecção tanto na rede fonte do

ataque como na rede do alvo. Entretanto esta solução será restrita apenas aos ataques de
inundação realizados com protocolos das camadas de transporte e rede.
O restante deste texto está organizado da seguinte forma: A seção 2 explica sobre
fundamentação teórica, com uma breve descrição do objetivo, passos que já foram executados
e ao final os resultados preliminares. A seção 3 apresentará a proposta deste trabalho. A seção
4 terá um resumo da proposta e os seus impactos.

2. Fundamentação Teórica
2.1 OpenFlow
O protocolo OpenFlow é um padrão para a criação de uma SDN aberta. Seu desenvolvimento
começou em 2007, nas Universidades de Stanford e da Califórnia em Berkeley. Uma das
vantagens em se utilizar uma arquitetura OpenFlow é a flexibilidade que ela oferece para se
programar de forma independente o tratamento de cada fluxo da rede e como ele deve ou não
ser encaminhado pela rede. De uma maneira mais prática o OpenFlow determina como um
fluxo pode ser definido, quais serão as ações que podem ser realizadas para cada pacote
pertencente a este fluxo e qual é o protocolo de comunicação entre o controlador e os
comutadores utilizados para realizar as definições de fluxo e ações.
SDN possibilita utilizar um modelo de separação entre o plano de controle e o plano
de dados. O plano de controle é responsável pelos protocolos, pelas tomadas de decisões,
resultando na criação das regras de encaminhamento nas tabelas nas tabelas de fluxo,
presentes nos switches da rede. Por outro lado, o plano de dados cuida da comutação dos
pacotes de rede, de acordo com as regras armazenadas nessas tabelas. O OpenFlow foi
proposto para atender à demanda de validação de novas propostas de arquiteturas e protocolos
de rede sobre equipamentos comerciais. Ele é um padrão para a criação de SDNs.

2.2Ataques de Negação de Serviço
Ataque de Negação de Serviço (Denial of Service - DoS) não é um ataque que visa roubar ou
ter acesso não autorizado aos dados de outras pessoas ou instituições, é apenas uma tentativa
de impedir o acesso de usuários legítimos a um serviço. Uma ameaça mais séria é imposta por
um ataque de negação de serviço distribuído (Distributed Denial of Service - DDoS). Em um
ataque de DDoS, um atacante é capaz de recrutar diversos hosts pela Internet para desferirem
simultaneamente, ou de maneira coordenada, um ataque ao alvo [STALLINGS 2007, p. 438].
Existem diferentes tipos de técnicas que podem ser utilizadas para a detecção deste
tipo de ataque. Todas elas podem ser agrupadas em três classes, relacionadas ao local onde as
técnicas de detecção são aplicadas. São elas: detecção na rede de origem do ataque facilita a
detecção e mitigação do ataque, antes que ele chegue no alvo. Por outro lado, a detecção na
rede de destino (onde se encontra o alvo) pode chegar a sofrer o ataque, entretanto ele será
detectado, ficando inviabilizado de utilizar os recursos da rede, até que seja completamente
mitigado pelo administrador.
Algumas das políticas que podemos utilizar para controlar o tráfego na rede de
destino é avaliar se um grande volume de pacotes está vindo de uma mesma rede, ou mesmo
se usarmos uma política de reputação para as redes de origem. Existem algumas desvantagens
desse tipo de detecção é que a origem pode forjar o endereço da rede de origem de modo que
não seja possível identificar o atacante. Já na rede de destino à dificuldade é em identificar o
que realmente é um ataque, pois é comum ocorrer falsos positivos [Zagar, Joshi e Tipper

2013].

3. Trabalhos Relacionados
Nos trabalhos relacionados que foram utilizados como referência, a detecção no destino é
feita através da análise do tráfego que entra na rede, afim de identificar suas características e
definir com base em cálculos estatísticos se o tráfego é normal ou anormal. Na origem a
detecção é feita como uso de um id único associado a rede de origem, dessa forma o id irá
"dizer" se a rede é confiável ou não.

4. Proposta
O objetivo desse trabalho é propor um novo mecanismo de detecção de ataques de DDoS
(Distributed Denial of Service - DDoS) em Redes Definidas por Software (Software Defined
Network - SDN). Tal solução se propõe realizar detecções tanto na rede fonte do ataque como
na rede do alvo. Além disso, essa solução destina-se apenas à ataques de inundação que
utilizam protocolos das camadas de rede ou transporte.
Para desenvolver tal proposta alguns passos na execução foram definidos a fim de
garantir que o objetivo seja alcançado. Antes de iniciar o desenvolvimento do protótipo será
feita uma análise qualitativa de alguns mecanismos de detecção que satisfaçam as métricas
que foram apresentados em outros trabalhos, alguns delas são, precisão na detecção,
desempenho de consumo e complexidade de implantação e operação. A primeira identificará
se um ataque realmente está acontecendo para que isso gere alarmes falsos, garantindo assim
maior confiabilidade na identificação dos ataques. A segundo está relacionada a capacidade
do mecanismo afetar o desempenho da rede enquanto está sendo executado. O terceiro e
último irá avaliar se o mecanismo pode facilmente ser utilizado por qualquer um que queira
adotá-lo.
Outro passo é a definição dos métodos de identificação, que neste trabalho será
baseado na localização de onde pretende-se realizar a detecção do ataque.
Em paralelo, temos trabalho no desenvolvimento do protótipo inicial. Neste ponto tem
sido implementada uma aplicação em Python que funcionará como uma extensão do
controlador POX. A ideia é prover uma solução que a detecção de IP Spoofing na rede de
origem a fim de identificar se os pacotes que saem da rede estão ou não com o IP modificado.
Já na rede de destino haverá políticas para controlar o fluxo do tráfego dos pacotes que entram
na rede e se esse fluxo aumentar muito em pouco tempo, um alarme dispara sinalizando que
um ataque de negação de serviço está acontecendo. A princípio o protótipo servirá para a
solução proposta mais poderá se adaptar a outras técnicas de detecção.
Depois de definido todos os passos anteriores a próxima fase é a realização dos
experimento e análise dos dados coletados para verificar se o mecanismo está se comportando
como previsto e assim validar a proposta deste trabalho. Os experimentos serão realizados no
testbed FITS, com a simulação de ataques utilizando as ferramentas T50 e o Iperf. Com o
T50, é possível estressar um host, de modo que milhares de pacotes de diferentes protocolos
podem ser disparados simultaneamente, com ela será feita a simulação de Ataques de
Negação de Serviço Distribuído (Distributed Denial of Service - DDoS). A segunda
ferramenta é o Iperf e será utilizado para testar a largura de banda e também para medir o
desempenho de rede durante a simulação dos ataques de DDoS.
5. Conclusão
Este artigo propõe o desenvolvimento de um mecanismo que seja capaz de realizar a detecção

de Ataques de Negação de Serviço (DoS) em Rede Definidas por Software (SDN). Os
métodos de identificação que estão sendo utilizados se baseiam na localização, neste caso,
origem e destino de um ataque, objetivo é que o mecanismo desenvolvido possa funcionar em
conjunto com o controlador POX.
Espera-se que a solução permita assegurar uma maior confiabilidade da rede para os
usuários. Além disso permitir que o administrador tenha um maior controle sobre os pacotes
que trafegam pela rede.
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Abstract. This article describes the concept of object oriented design patterns
and, soon after, we will identify the characteristics of design patterns, how to
select the right pattern for your project and how it can be applied to the
resolution of your problem.
Resumo. Este artigo descreve o conceito de orientação a objetos e padrões de
projeto, logo após, vamos identificar as características dos padrões de
projeto, como selecionar os padrões corretos para o seu projeto e como
podem ser aplicados para a resolução do seu problema.

1. Introdução
Apesar de específicos, os sistemas possuem diversas características semelhantes,
com isso, muitos problemas se repetem em contextos diferentes.
Suponha que um determinado problema ocorrerá em sistemas diferentes. Em
cada sistema, esse problema pode ser resolvido de uma forma diferente. Então, teríamos
varias soluções para o mesmo problema. Quando encontramos uma boa solução, nós a
utilizamos repetidamente. Consequentemente, você encontrará padrões, de classes e de
comunicação de entres objetos, que reaparecem frequentemente em muitos sistemas
orientados a objetos. Esses padrões resolvem problemas específicos de projetos e
tornam os projetos orientados a objetos mais flexíveis e, em última instância,
reutilizáveis.
Para não perder tempo e dinheiro elaborando soluções diferentes para o mesmo
problema, poderíamos escolher uma solução padrão e adotá-la toda vez que o problema
correspondente ocorrer.
O trabalho apresentado nesse artigo tem como objetivo demonstrar o uso de
padrões de projeto.

2. Definição de Orientação a objetos
A orientação a objetos é um paradigma de análise, projeto e programação de sistemas de
software baseado na composição e interação entre diversas unidades de software
chamadas de objetos.
Abaixo, algumas características dos sistemas orientados a objetos:
Modularidade: Decomposição de um problema em pequenos pedaços, para gerenciar
complexidade.

Encapsulamento: Consiste na separação de aspectos internos e externos de um objeto.
Este mecanismo é utilizado amplamente para impedir o acesso direto ao estado de um
objeto (seus atributos), disponibilizando externamente apenas os métodos que alteram
estes estados.
Polimorfismo: Permite que referências de tipos de classes mais abstratas representem o
comportamento das classes concretas que referenciam. Assim, é possível tratar vários
tipos de maneira homogênea (através da interface do tipo mais abstrato).

3. Herança de Classe Versus Herança de Interface
É importante compreender a diferença entre classe de objeto e seu tipo.
A classe de um objeto define como ele é implementado. A classe define o estado interno
do objeto e a implementação de suas operações. Em contraste a isso, o tipo de um objeto
se refere somente à sua interface – o conjunto de solicitações às quais ele pode
responder. Um objeto pode ter muitos tipos, e objetos de diferentes classes podem ter o
mesmo tipo.

4. Definição de Padrões de Projeto
Christopher Alexandre afirma: “cada padrão descreve um problema no ambiente e o
cerne da sua solução, de tal forma que você possa usar essa solução mais de um milhão
de vezes, sem nunca fazê-lo da mesma maneira”. Muito embora Alexander estivesse
falando acerca de padrões em construções e cidades, o que diz é verdadeiro em relação
aos padrões de projetos orientados a objetos. Nossas soluções são expressas em termos
de objetos e interfaces em vez de paredes e portas, mas no cerne de ambos os tipos de
padrões está à solução para um problema num determinado contexto.
Em geral, um padrão consiste em quatro elementos essenciais:
1.
O nome do padrão é uma referencia que podemos usar para descrever um
problema de projeto, suas soluções e consequências em uma ou duas palavras. Dar
nome a um padrão aumenta imediatamente o nosso vocabulário de projeto.
2.
O problema descreve em que situação aplicar o padrão. Ele explica o problema e
seu contexto.
3.
A solução descreve os elementos que compõem o padrão de projeto, seus
relacionamentos, suas responsabilidades e colaborações.
4.
As consequências são os resultados e análises das vantagens e desvantagens da
aplicação do padrão.
Os padrões podem ser divido em duas categorias “GoF” e “GRASP”, mas nesse artigo
falaremos só do “GoF”, onde são organizados em 3 famílias :
Padrões de criação: relacionados à criação de objetos.
Padrões estruturais: tratam das associações entre classes e objetos.
Padrões comportamentais: tratam das interações e divisões de responsabilidades entre as
classes ou objetos.

Divisão dos Padrões de Projeto
Propósito

Escopo

Classe

De Criação

Estrutural

Comportamental

Factory Method

Adapter(Class)

Interpreter
Template Method

Objeto

Abstract Factory

Adapter(Object)

Chain of Responsibility

Builder

Bridge

Command

Abstract Factory

Composite

Iterator

Singleton

Decorator

Memento

Facade

Observer

Flyweight

State

Proxy

Strategy
Visitor

5. Descrevendo Padrão de Projeto
Nós descrevemos padrões de projeto usando um formato consistente. Cada padrão é
divido em seções de acordo com o gabarito a seguir:
I. Nome e classificação do padrão: O nome do padrão expressa a sua própria essência
de forma sucinta.
II. Intenção e objetivo: É uma curta declaração que responde às seguintes questões: o
que faz o padrão de projeto? Quais os seus princípios e sua intenção? Que tópico ou
problema particular de projeto ele trata?
III. Também conhecido como: Outros nomes bem conhecidos para o padrão, se
existirem.
IV. Motivação: Um cenário que ilustra um problema de projeto e como as estruturas de
classes e objetos no padrão soluciona o problema.
V. Aplicabilidade: Quais são as situações nas quais o padrão pode ser aplicado? Que
exemplos de maus projetos ele pode tratar? Como você pode reconhecer essas
situações?
VI. Estrutura: Uma representação gráfica das classes do padrão usando uma notação
baseada na Object Modeling Technique. Nós também usamos diagramas de interação
para ilustrar sequencias de solicitações e colaborações entre objetos.
VII. Participantes: As classes e/ou objetos que participam do padrão de projeto e suas
responsabilidades.
VIII. Colaborações: Como as classes participantes colaboram para executar suas
responsabilidades.
IX. Implementação: Que armadilhas, sugestões ou técnicas você precisa conhecer da
implementação do padrão? Existem considerações específicas de linguagem?

X. Exemplo de código: Fragmentos ou blocos de códigos que ilustram como você pode
implementar em alguma linguagem de programação.
XI. Usos conhecidos: Exemplos do padrão encontrados em sistemas reais.

6. Como Selecionar um Padrão de Projeto
Com mais de 20 padrões de projeto no catalogo para escolher, pode ser difícil encontrar
aquele que trata um problema de projeto particular, especialmente se o catálogo for
novo para você. Aqui apresentaremos diversas abordagens para encontrar o padrão
correto para o seu problema:
I. Considere como padrões de projeto solucionam problemas de projeto: Os padrões de
projeto ajudam a encontrar objetos apropriados, determinar as suas granularidades,
especificar interfaces e varias outras formas pelas quais padrões de projeto
solucionam problemas de projeto.
II. Examine as seções de intenção de cada padrão: Leia toda a seção de intenção de cada
padrão para encontrar um ou mais padrões que pareçam relevantes pra o seu
problema.
III. Estude como os padrões se inter-relacionam: O estudo desses relacionamentos pode
ajudar a direcioná-lo para o padrão, ou grupo de padrões, adequado.
IV. Estude padrões de finalidades semelhantes: Estude sobre as semelhanças e diferenças
de padrões com propósitos similares.
V. Examine uma causa de reformulação de projeto: Veja as causas de reformulação,
para ver se o seu problema envolve uma ou mais delas. Então olhe os padrões que lhe
ajudam a evitar essas causas.
VI. Considere o que deveria ser variável no seu projeto: Esta abordagem é o oposto de se
focalizar nas causas de reformulação. Ao invés de considerar o que pode forçar uma
mudança em um projeto, considere o que quer ser capaz de mudar sem reprojetar.

7. Como Aplicar um Padrão de Projeto
Uma vez que você tenha escolhido um padrão de projeto, como você o utiliza?
Apresentaremos aqui uma abordagem passo a passo para aplicar um padrão de projeto
efetivamente:
I. Leia o padrão por inteiro uma vez, para obter uma visão geral. Preste atenção em
particular às seções de aplicabilidade e consequência, para assegurar-se de que o
padrão é correto para o seu problema.
II. Volte e estude as seções de estrutura, participante, consequências. Assegure-se de
que compreende as classes e objetos no padrão e como se relacionam entre si.
III. Olhe a seção exemplo de código, para ver um exemplo concreto do padrão
codificado.
IV. Escolha nomes para os participantes do padrão que tenham sentido no contexto da
aplicação. Os nomes para os participantes dos padrões de projeto são, geralmente,
muitos abstratos para aparecerem diretamente numa aplicação.
V. Defina classes. Declare suas interfaces, estabeleça os seus relacionamentos de
herança, defina as varias de instância que representam dados e referência a objetos.

7. Considerações Finais
Os padrões de projeto tornam mais fácil reutilização de projetos e arquiteturas bemsucedidas. Expressar técnicas testadas e aprovadas as torna mais acessíveis para os
desenvolvedores de novos sistemas. Os padrões de projeto ajudam a escolher
alternativas de projeto que tornam um sistema reutilizável e a evitar alternativas que
comprometam a reutilização.
Os padrões de projeto podem melhorar a documentação e a manutenção de
sistemas ao fornecer uma especificação explícita de interações de classes e objetos e o
seu objetivo subjacente. Em suma, ajudam um projetista a obter mais rapidamente um
projeto adequado.
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Abstract. The great demand for computational resources and the growing
concern for the environment have made cloud computing to become a major
technological trend. The concept of cloud computing relies on providing
computing resources to the end user through the internet by pay. Like this
comes the need for tools that assist the user in order to manage cloud
resources. This work aims to introduce the OpenNebula Mobile Manager
application, which was developed to facilitate the management of cloud
computing resources, as well as present the technologies used for its
development, and its characteristics and features.
Resumo. A grande demanda por recursos computacionais e a crescente
preocupação com o meio ambiente fizeram com que a computação em nuvem
se tornasse uma grande tendência tecnológica. O conceito de computação em
nuvem se baseia no fornecimento de recursos computacionais para o usuário
final por meio da internet mediante pagamento. Com isto surge a necessidade
de ferramentas que auxiliem o usuário na hora de gerenciar os recursos da
nuvem. Este trabalho tem o objetivo de introduzir a aplicação OpenNebula
Mobile Manager, que foi desenvolvida para facilitar o gerenciamento de uma
nuvem computacional, bem como apresentar as tecnologia utilizadas para seu
desenvolvimento, suas características e funcionalidades.

1. Introdução
A computação em nuvem é uma tendência tecnológica que tem crescido bastante
nos últimos anos, seu conceito se baseia no fornecimento de recursos de TI sob demanda
através da internet, e apresenta uma série de vantagens para usuários e organizações.
Com o uso da computação em nuvem o usuário deixa a preocupação com a parte de
instalação e manutenção de equipamentos para os provedores, podendo assim direcionar
esforços exclusivamente para o que é pertinente ao seu negócio [Borges et al. 2011].
A computação em nuvem está ligada à virtualização, que consiste numa
tecnologia capaz de simular vários ambientes computacionais ou máquinas virtuais em
uma mesma máquina física. Esta tecnologia não é muito recente, ela é utilizada desde a
década de 60 nos mainframes. A virtualização de sistemas computacionais proporciona
uma redução significativa de custos se comparado à aquisição de sistemas físicos, e
facilita a administração, além de reduzir o consumo de energia [Soto 2011].

Provedores e usuários de nuvens computacionais monitoram e gerenciam o uso
de recursos por meio de sistemas de monitoramento [Coutinho et al. 2013]. OpenNebula
é um software de código aberto usado para o gerenciamento de nuvens, e já possui uma
ferramenta de gerenciamento de máquinas virtuais para a plataforma web e outra
ferramenta mobile disponível na Google store1 sendo essa segunda paga. Surge assim a
necessidade de uma solução mobile que seja gratuita, simples de se usar e intuitiva.
Este artigo tem o propósito de apresentar a aplicação OpenNebula Mobile
Manager, suas características e funcionalidades. A Seção 2 apresenta caraterísticas e
funcionalidades da aplicação, a Seção 3 discute o ambiente de desenvolvimento da
aplicação, e as tecnologias utilizadas no seu desenvolvimento, e finalmente a Seção 4
mostra a conclusão deste trabalho, bem como as lições aprendidas e trabalhos futuros.

2. A Aplicação OpenNebula Mobile Manager
A aplicação OpenNebula Mobile Manager tem a função de facilitar o monitoramento e
gerenciamento de máquinas virtuais remotas através da plataforma Android.
2.1. Visão Geral da Arquitetura da Solução
OpenNebula possui uma arquitetura em camadas, mais especificamente em 3 camadas, e
cada camada provê um tipo de serviço. A primeira camada possui ferramentas que são
usadas por administradores da nuvem. Nesta camada, um cliente mobile pode enviar
commandos XML-RPC através da OpenNebula Cloud API (OCA)2 (como é mostrado
na Figura 1). A segunda camada é responsável por manipular as requisições das
máquinas virtuais (MVs) e controlar os recursos. E a terceira camada que é a camada de
drivers, que é responsável por fazer o OpenNebula executar nos diferentes tipos de
plataformas [OpenNebula 2014].

Figura 1. Comunicação com a Nuvem.

2.2 Funcionalidades
A aplicação possui diversas funcionalidades:
- Criar Nova Máquina Virtual: o usuário pode criar uma nova instância de
uma máquina virtual escolhendo um template existente e um nome para a MV.
- Listar Máquinas Virtuais: o usuário pode listar todas as máquinas virtuais
criadas por ele anteriormente, e ao clicar sobre o nome da máquina virtual o usuário tem
acesso a informações como: nome, estado, identificador (ID), IP, quantidade de

1

Cloud Manager: https://play.google.com/store/apps/details?id=de.twokit.cloudmanager&hl=pt_BR

2

OCA: http://archives.opennebula.org/documentation:archives:rel3.8:java

memória e VCPUs (CPUs virtuais) alocadas para a máquina virtual. Ao clicar no botão
Menu, o usuário ainda conta com as opções de parar a máquina virtual, reiniciar a
máquina virtual parada, desligar a máquina virtual e religar a máquina virtual.
- Parar Máquina Virtual: a máquina virtual para suas funções e fica com status
“parada”.
- Reiniciar a Máquina Virtual: a máquina virtual retoma suas atividades
depois de parada.
- Desligar Máquina Virtual: a máquina virtual é desligada e desalocada.
- Religar a Máquina Virtual: A máquina virtual é reiniciada, uma vez que ela
tenha sido desligada.
A Figura 2 apresenta as telas da aplicação.

(a) Menu de Opções

(b) Criar MV

(b) Listar MV

(d) Informações da MV

Figura 2. Telas da Aplicação

3. Desenvolvimento
A aplicação é de código aberto3 e foi desenvolvida no sistema operacional Windows 8,
utilizando a IDE Eclipse em conjunto com o plugin ADT4 e a OpenNebula Cloud API,
que provê diversas classes e métodos para que o usuário possa utilizar todas as
funcionalidades presentes no portal da nuvem. Também foi utilizado controle de versão,
para dar um melhor suporte ao gerenciamento do projeto.
A arquitetura utilizada na aplicação foi a Model-View-Controller (MVC) como
pode ser visto na Figura 3, onde o modelo (model) consiste na lógica, nos objetos e nas
funções da aplicação. Visão (view) que representa as telas que o usuário pode interagir
com a aplicação, e no caso do Android são os arquivos .xml relacionados a cada activity.
Controlador (controller) que envia os comandos recebidos na tela da aplicação para o

3

OpenNebula Mobile Manager: https://github.com/danielfarias09/OpenNebula-Mobile-Manager

4

ADT Plugin: http://developer.android.com/tools/sdk/eclipse-adt.html

modelo, que faz o processamento e novamente envia o resultado do processamento para
a tela.

Figura 3. Diagrama de Classes da Aplicação

4. Conclusão
Este trabalho discute conceitos relacionados à computação em nuvem e à virtualização.
Além disso, a aplicação OpenNebula Mobile Manager foi introduzida, bem como suas
características e funcionalidades. Como discutido, a aplicação foi desenvolvida para
suprir a necessidade de uma aplicação para dispositivos móveis que facilitasse o
gerenciamento de máquinas virtuais de uma nuvam privada com OpenNebula, como a
existente no Campus Quixadá da Universidade Federal do Ceará.
Como trabalhos futuros, pretende-se desenvolver novas funcionalidades para a
aplicação, como o monitoramento de recursos internos às máquinas virtuais e a
possibilidade de o usuário ser notificado quando o uso de recursos atingir um limiar préestabelecido. Por fim, é importante ressaltar que a computação em nuvem é um campo
de estudo muito vasto e promissor, e que ainda existem diversos desafios tanto de
pesquisa, quanto tecnológicos. A aplicação desenvolvida neste trabalho pode ser
facilmente estendida para lidar com vários desses outros problemas.

Referências
OpenNebula. (2014). Disponível em: < http://opennebula.org/blog/>. Acesso em: 26 set.
2014.
Borges, H. P.; Souza, J. N; Schulze, B.; Mury, A. R. (2011). “Computação em Nuvem”. P.
1-10.
Coutinho, E. F.; Sousa, F. R.; Gomes, D. G. and Souza, J. N. (2013). “Elasticidade em
computacão na nuvem: Uma abordagem sistemática”. p.215-258.
Soto, J. A. (2011) “OPENNEBULA: implantação de uma nuvem privada e orquestração
das máquinas virtuais no paradigma da computação em nuvem”. p. 13-14.

Guia de Projeto de Implantação de VoIP em Empresas
Paulo de Tarcio Figueiredo Júnior, Rejane Vasconcelos, Arthur de Castro Callado
Universidade Federal do Ceará (UFC)
Campus Quixadá – Quixadá – CE – Brazil
{33.paulo,rejvasconcelosl}@gmail.com, arthur@ufc.br

Abstract. This paper aims at serving as a guide for VoIP telephony projects to
be implemented in any enterprise or institution that needs voice
communication solutions with a good cost benefit. In this project some basic
VoIP definitions are explained, with requirements for their implementation
according to enterprise needs, including network project, network topology
and infrastructure changes and service update.
Resumo. O presente artigo tem por finalidade ser um guia de projeto de
telefonia VoIP a ser implantado em qualquer empresa ou instituição que
necessite de soluções em voz com bom custo benefício. Neste projeto são
definidos os conceitos básicos do VoIP, além de requisitos para sua
implantação, partindo das necessidades da empresa, como projeto de rede,
topologia, mudanças de infraestrutura e atualização de serviços.

1. Introdução
Nas empresas atuais, a comunicação tradicional vem sendo substituída por tecnologias
mais avançadas. E um dos maiores exemplos desta mudança acontece na telefonia,
onde, cada vez mais, a tecnologia VOIP vem substituindo o sistema de telefonia
tradicional, possibilitando vários ganhos e economias para as empresas (SOBRE
ADMINISTRAÇÃO; 2011).
VoIP, que significa “voz sobre o protocolo IP”, ou seja, voz transmitida em rede de
computadores em cima do protocolo IP. Onde tem seu uso tanto em redes privadas e
pública (Internet), causando assim a convergência dos serviços de voz e dados em uma
única rede (CALLADO; 2007).
Alguns benéficos dessa tecnologia segundo (SOBRE ADMINISTRAÇÃO; 2011) são:


Redução de custos, o custo geral de uma ligação usando a tecnologia VoIP é
geralmente muito menor do que as ligações feitas de forma tradicional, esta
diferença é ainda mais gritante em chamadas internacionais.



Ausência de assinaturas e contratos de longo prazo, utilizando a tecnologia
VoIP, não amarra o usuário a planos telefônicos em intervalos grandes de tempo.



Flexibilidade, o VoIP possibilita que qualquer funcionário possa trabalhar e se
comunicar de qualquer lugar que tenha uma conexão à internet.



Muitos recursos, muitos programas de VoIP possuem diversos recursos que vão
além da simples telefonia, como possibilitar o uso de mensageiros eletrônicas,

chamadas PC a PC sem custos, uso de vídeo-chamadas, envio de dados,
compartilhamento de informações entre outros.


Simplicidade, existem diversos softwares no mercado para as mais variadas
necessidades, que oferecem a possibilidade de customização de interfaces e
outros recursos que buscam manter o sistema o mais simples possível para o
usuário final.

Após o embasamento, conhecimento e benefícios da tecnologia VoIP, notamos sua
importância para o âmbito empresarial e a necessidade de um guia para sua
implantação em empresas.

2. Fundamentação Teórica
Existe diferença entre VoIP e telefonia IP, Segundo (CRSTOFOLI apud. COLCHER et
al., 2006) O VoIP utiliza a infraestrutura de dados ao mesmo tempo em que mantém a
analógica (aparelhos telefônicos convencionais). Já na telefonia IP, a comunicação se
dar diretamente entre aparelhos de telefones IP ligados a redes de computadores,
recebendo e transmitindo voz, dados e imagens.
As formas mais comuns de comunicação em VoIP segundo (TELECO; 2007) são:
Computador a Computador - Onde são necessários recursos tanto de hardware como
placa de som e de rede, como de software, que é um programa de computador chamado
de Softphone. Ou então, computador a Telefone Convencional - Necessita além dos
requisitos acima citados, também de um gateway conectado à rede de telefonia pública.
Este gateway é que será responsável pela sinalização e controle das chamadas.

3. Pré-requisitos para implantação do sistema VoIP
Nesta sessão iremos abordar o que é necessário para que se possa implantar um sistema
de VoIP em uma empresa ou qualquer outra instituição.
Inicialmente é necessário fazer um levantamento institucional, observando-se todos os
seus elementos, desde setores, hierarquia, cultura empregada, politica, etc. Esses ativos
podem estar presentes ou não na empresa.


Necessidades para a implantação do serviço:
o Expectativas da empresa quanto a implementação do sistema.
o Quantidade de ramais necessária para implantação (atual) e continuidade (futura)
do sistema.
o Análise do volume de ligações que são realizadas utilizando as linhas externas e
das ligações realizadas entre os ramais.
o Definir estratégias a partir dos objetivos da organização, por exemplo, se o foco
será a redução de custos ou maior disponibilidade de comunicação, ou ambas.
o Manutenção, por exemplo, contratação de alguém que ficará responsável por fazer
a manutenção ou contratar o serviço de uma empresa especializada.



Topologia da rede: Tipo de topologia utilizada, estrutura da rede, pontos em que
possa ser feita a implementação do sistema VoIP (análise).



Link disponível: Velocidade do link disponível na empresa e/ou filiais.



Possível servidor de arquivos: Máquina dedicada para armazenamento de arquivo e
suas configurações.



Firewall: Regras que seguem uma política de segurança, proxy.



VPN: Configuração de uma rede privada virtual com possíveis filiais.



Estrutura do backbone: Conexão entre os switches, estrutura física dos enlaces.



Endereçamento: Máscara, endereçamento estático ou dinâmico, possibilidade de
aumento para abranger todas as máquinas do VoIP (Servidor, hardphones e ATAs)
etc.



Sistema de telefonia:
o Linhas externas: Quantidade de linhas (Atual e desejado).
o PBX: Capacidade de ramais, distribuição entre os setores, central telefônica (Se
existente).



Equipamentos disponíveis: computadores, telefones, nobreaks, placa Asterisk,
homogeneidade.

 Softwares: Softwares livres para o VoIP (Afim de não amarrar-se tecnologias
proprietárias).


Protocolo: definir um protocolo que será utilizado para a transmissão de voz (SIP,
H323, IAX etc.)

4. Topologia
Com inserção de novos equipamentos e softwares ocasionará consequentemente a
alteração da topologia de rede da empresa ou instituição. Com isso, abaixo na figura 1, é
apresentado um exemplo de uma topologia comum utilizada em várias empresas, onde
se nota a conexão com a internet, um servidor firewall para controle e políticas de
acesso e banda, distribuição se dar através de switches, e pôr fim a conexão com os
departamentos da empresa.

Figura 1. Topologia comum em uso nas empresas

Após a alocação dos equipamentos descritos na sessão anterior, um possível cenário é
apresentado na figura 2, onde nota-se além da topologia anterior a inserção de uma
central VoIP ligada ao firewall com telefones IP e adaptadores ATA em cada
departamento, para que se possa fazer a comunicação via VoIP.

Figura 2. Nova Topologia.

5. Conclusão
Este guia apresenta-se de forma inicial pois este projeto ainda encontra-se em fase de
desenvolvimento, tendo como objetivos a documentação de um guia de projeto para
implantação de VoIP em empresas e sua validação em uma empresa local. Espera-se ao
final do projeto, que este guia sirva de referência para qualquer empresa ou instituição
que queira implantar VoIP em seu âmbito.
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Abstract. This article presents an overview of advanced configuration of some
features of the OpenNebula, a tool that can be used to configure private cloud
infrastructures. The paper discusses the importance of studying tools for
managing virtualized environments, as well as addresses the configuration of
different OpenNebula views, which is quite useful in academic and corporative
environment.
Resumo. Este artigo apresenta uma visão geral da configuração de
funcionalidades avançadas da ferramenta OpenNebula, que pode ser utilizada
para configurar infraestruturas de nuvens privadas. O trabalho discute sobre
a importância de estudar ferramentas de gerenciamento de ambientes
virtualizados, bem como aborda a configuração de diferentes visões ao
trabalhar com o OpenNebula, que é bastante útil em ambiente acadêmico e
coorporativo.

1. Introdução
De acordo com Sousa, Moreira e Machado (2009), a nuvem é uma metáfora para a
Internet ou infraestrutura de comunicação entre os componentes arquiteturais, baseada
em uma abstração que oculta a complexidade de infraestrutura. Cada parte dessa
infraestrutura é provida como um serviço, que normalmente é alocado em datacenters,
que utilizam o hardware compartilhado para computação e armazenamento.
A crescente evolução da computação em nuvem proporcionou vantagens para o
uso dessa tecnologia, trazendo benefícios que vão do baixo custo financeiro com o
modelo de pagamento pelo uso, até à elasticidade rápida, uma característica que visa o
provisionamento de recursos de acordo com o uso [Loutas et al. 2011]. Os gerenciadores
de nuvens também acompanharam essa evolução, e a ferramenta OpenNebula se destaca
como um dos gerenciadores de código aberto mais utilizados.
O OpenNebula é um software de código aberto desenvolvido para gerenciar a
complexidade e heterogeneidade de grandes infraestruturas distribuídas, e pode ser
usado para a criação de nuvens públicas, privadas e híbridas. Ele é formado por um
conjunto de ferramentas e tem objetivo de fornecer uma camada de gerenciamento
flexível, aberta, e escalável para gerenciar o funcionamento dos centros de dados e
transformar a infraestrutura existente em uma nuvem IaaS [WEN et al. 2012]. Ele

permite a criação, modificação e gerenciamento de máquinas virtuais e suporta os
hipervisores KVM, Xen e VMware.
Este trabalho tem o objetivo de apresentar uma visão geral da configuração de
funcionalidades avançadas do OpenNebula para ambiente acadêmico. Na Seção 2, será
abordado o gerenciamento de ambientes virtuais com o OpenNebula, com foco nos
perfis de acesso e configurações de visões. A Seção 3 apresenta detalhes de estudo de
caso realizado para este artigo. Por fim, a Seção 4 apresenta a conclusão do trabalho.

2. Gerenciamento de Ambientes Virtualizados com OpenNebula
O OpenNebula é uma ferramenta de gerência de nuvem que permitir uma enorme
variedade de configurações, incluindo a configuração da interface da ferramenta e as
permissões de usuários e segurança. Dessa forma, é possível configurar perfis de acesso
para professores, alunos, diferentes turmas, além dos professores poderem compartilhar
máquinas virtuais com os alunos e definir cotas de recursos.
O Sunstone é o portal web que permite gerenciar facilmente todos os recursos do
OpenNebula. Ele é uma interface gráfica destinada a usuários administradores e
comuns, que simplifica as operações típicas de gestão em infraestruturas de nuvem
privada e híbrida. As visões são as interfaces dos usuários do OpenNebula. Elas são
totalmente customizáveis, onde pode-se habilitar ou desabilitar guias e botões de ação
do Sunstone. Cada visão define um conjunto de componentes de interface do usuário, de
modo que cada usuário só deve acessar e visualizar as partes relevantes da nuvem para o
seu papel.
2.1. Perfis de Acesso
O OpenNebula inclui um sistema completo de gerenciamento de usuário e grupo, onde é
possível criar, gerenciar e definir cotas para os usuários do sistema. As contas de usuário
dentro do sistema OpenNebula são geridas pelo administrador, e para criar ou deletar
usuários no sistema pode-se utilizar os comandos oneuser create e oneuser delete,
respectivamente. A Figura 1 mostra como criar e deletar usuário, bem como mudá-lo de
grupo.

Figura 1. Comandos para criar, deletar e mudar grupo de usuário.

O OpenNebula também permite que sejam criadas cotas de usuários. O sistema
de cotas permite que o administrador do sistema defina limites para o uso dos recursos
do sistema, como a capacidade de armazenamento para cada usuário, memória, CPU,
quantidade de máquinas virtuais, rede e imagens. Tais limites de cota podem ser
definidos para usuários e grupos. A Figura 2 mostra os comandos para criar cotas para
um usuário, cotas para vários usuários e cotas para um ou mais grupos.

Figura 2. Comando para criar cotas para um usuário ou vários usuários/grupos.

2.2. Visões do OpenNebula
Com sunstone é possível configurar visões para usuários do portal web do OpenNebula.
Ao utilizar os recursos do sunstone, é possível configurar tudo o que pode ser visto na
interface web, desde restrições de modificações de templates, até habilitar/desabilitar
acesso a determinadas funções, basta apenas adicionar as visões modificadas aos
usuários ou grupos que pretendem utilizá-las.
Com ele, pode-se criar perfis que concedem privilégios aos usuários, permitindo
que eles possam, por exemplo, compartilhar máquinas virtuais, definir regras e cotas de
recursos. Pode-se também criar uma nova visão, ao modificar os arquivos.yaml. O
conteúdo desses arquivos especifica as guias disponíveis no modo de exibição da
interface do portal. Cada guia pode ser ativada ou desativada. A Figura 4 apresenta um
exemplo de configuração do menu do sunstone, onde podemos ver que todas as opções
do menu estão habilitadas, exceto a linha equivalente à tabela de imagens.

Figura 3. Conteúdo de um arquivo de visão, enabled_tabs.

Uma vez criada a visão personalizada, é preciso configurar quais grupos e
usuários podem acessá-la, editando o arquivo sunstone-views.yaml.

3. Estudo de Caso
Para validar a utilização do OpenNebula em um ambiente acadêmico, um estudo de caso
foi desenvolvido. Foram configurados perfis de usuários em três níveis: professores,
alunos e monitores, cada um com níveis de permissão diferentes. Além disso, foi
configurado um grupo com cotas, e adicionados os estudantes e o professor.
Tal solução pode ser utilizada por professores para compartilhar máquinas
virtuais personalizadas com seus alunos, e também para permitir que os monitores e
alunos acessem a interface do OpenNebula, cada um com suas permissões específicas.
A Figura 4 mostra as visões personalizadas para cada perfil. Pode-se observar
que os alunos têm uma visão mais limitada da interface, podendo apenas criar máquinas
virtuais específicas (i.e., sem definir opções de rede, armazenamento, etc), bem como
modificar seu estado. Já professores e monitores tem um maior leque de opções,
podendo gerenciar usuários, criar MV’s, templates e o professor definir opções de
segurança, cotas para cada aluno, etc.

(a) Visão de aluno

(b) Visão de professor

(c) Visão de monitor
Figura 4. Visões configuradas para estudo de caso.

4. Conclusão
Este trabalho apresentou como a ferramenta OpenNebula pode ser utilizada em um
ambiente acadêmico, a fim de ajudar professores e alunos a terem acesso ao mesmo
ambiente virtualizado, mas com ampla configuração de papéis e visões. O sunstone
permite configurar inúmeros possibilidades de interface e perfis de acesso. Acreditamos
que tal ferramenta pode auxiliar no ensino, uma vez que possibilita a disseminação de
conhecimento através de aulas práticas e atividades em ambiente real.
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do Ceará do Campus de Quixadá
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Abstract. The implantation of a Continuous Integration Software at nucleus of
practice in computer of Federal University of Ceara is described in this paper.
It is done experimentally in a project where the SCRUM methodology was used
during software development. Moreover, the positive and negative experiences
learned are described as well.
Resumo. A implantação de uma ferramenta de integração contı́nua no núcleo
de práticas em informática da Universidade Federal do Ceará é descrita neste
artigo. Esta foi experimentalmente realizada em um projeto onde a metodologia
SCRUM foi utilizada durante o desenvolvimento do software. Além disso, as
experiências positivas e negativas também são descritas.

1. Introdução
Nas últimas décadas, as metologias ágeis atraı́ram uma grande atenção por parte das empresas desenvolvedoras de software. Isto deve-se muito à relação das metodologias ágeis
com o conjunto de boas práticas pertencentes a ela, que adicionam qualidade, controle e
garantia ao produto.
A Integração Contı́nua é uma dessas práticas, definida como uma ferramenta de
gestão de configuração, que auxilia os desenvolvedores e permite que as mudanças que
foram realizadas no software sejam imediatamente avaliadas, testadas e verificadas, de
modo a prover um feedback imediato para correção de possı́veis erros de integração.
Integrações, estas, que seriam verificadas apenas futuramente, posterior a problemas mais
complexos de integração.
Neste contexto, este trabalho propôs a implantação de uma ferramenta de
integração contı́nua no Núcleo de Práticas em Informática (NPI) da Universidade Federal do Ceará, do Campus de Quixadá.
O NPI é o ambiente onde estudantes que estão em fase de conclusão de curso
podem estagiar e aprimorar seus conhecimentos adquiridos no decorrer de sua vida
acadêmica, além de concluı́rem seus componentes curriculares obrigatórios. Este surgiu,
devido à pouca demanda de empresas de Tecnologia da Informação (TI) na região onde a
universidade se encontra e a crescente exigência por profissionais dotados de experiência
em desenvolvimento de software [Gonçalves et al. 2013].
Com a implantação será possı́vel identificar as principais dificuldades que ocorreram neste processo, afim de identificar pontos positivos, negativos e apontar possı́veis
melhorias.

2. Integração Contı́nua
Integração Contı́nua (IC) surgiu na comunidade Extreme Programming (XP), através de
um dos seus maiores apoiadores e disseminadores, Martin Fowler [Pereira et al. 2013].
Trata-se de uma prática de desenvolvimento de software onde os membros de uma
equipe integram seus trabalhos frequentemente. Cada pessoa deve integrar suas mudanças
no mı́nimo, uma vez ao dia, podendo haver ainda múltiplas integrações. Cada integração
seria verificada por uma build automatizada (incluindo testes) para detecção de erros de
integração mais rapidamente. Muitas equipes acham que esta abordagem conduz a uma
significante redução nos problemas de integração, permitindo assim que o time desenvolva software coeso mais rapidamente [Fowler 2006].
O processo de integração ocorre quando alguma mudança é identificada pelo sistema de controle de versão, que auxiliado por um servidor de integração contı́nua identificará a mudança e executará sua build privada [Mráz 2013].
A grande vantagem em utilizar uma ferramenta de integração contı́nua está em
seus benefı́cios, o que torna-se um importante papel dentro do XP são, de acordo com
[Duvall et al. 2007]:
• Redução de riscos: Através da detecção imediada de código quebrados, ou incorretos, reduz-se risco atrelados ao produto.
• Redução de processos manuais repetitivos: Um conjunto de tarefas são executadas automaticamente pela build privada do servidor de integração contı́nua.
• Permitir melhor visibilidade do projeto: Através da identificação de
informações inerentes ao desenvolvimento, como frequência de códigos defeituosos, módulos mais complexos, permitindo maior gerenciamento do projeto.
• Estabelecer uma maior confiança no produto do time de desenvolvimento:
Com as visualizações de mudanças bem sucedidas, os desenvolvedores sentem
maior confiança ao realizarem mudanças.

3. Processo de implantação
A construção do processo de implantação foi compostos por três etapas descritos nas
seções 3.1, 3.2 e 3.3.
3.1. Análise das atividades do NPI
Esta etapa teve como inı́cio, a avaliação das atividades executadas no NPI. Para tal, fora
realizado uma análise do processo 1 existente, somado à experiência do autor, pois este
é um membro do NPI. A avaliação destes dados serviu de entrada para escolha da ferramenta de integração contı́nua a ser implantada.
3.2. Escolha da Ferramenta
Nesta segunda etapa do trabalho, a ferramenta de integração escolhida fora baseada nas
informações coletadas na atividade anterior. A ferramenta escolhida foi o Jenkins, de
acordo com os seguintes critérios:
• Suporte a Linguagem: O Jenkins permite suporte a uma grande diversidade de
linguagens, tais como Java, PHP, Rails, Grails, Python, entre outras.
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• Suporte ao Sistema de Controle de Versão: O Jenkins consegue integrar-se
nativamente com os principais sistemas de controle de versão disponı́veis: CVS,
SVN, Mercurial, e o Git através da utilização de plugin.
• Segurança: A segurança do Jenkins é habilitada através de permissões e papéis,
onde a base de dados de usuários pode ser pela base interna do Jenkins, LDAP,
usuários do sistema operacional e também através do usuário vinculado ao
GitHub.
• Extensibilidade: Jenkins é extremamente flexı́vel e adaptável, permitindo assim
oferecer uma melhor atuação para diferentes propósitos através das centenas de
plugins disponı́veis. Plugins este que oferecem tudo, desde sistemas de controle
de versão, ferramentas de build, ferramentas de análise estática de código, notificadores de build, alterações de UI (User Interface), integração com sistemas
externos (Jira, Redmine).
• Usabilidade: ”Primeiramente, Jenkins é fácil de usar. A interface é simples e
intuitiva, e o Jenkins como um todo possui uma curva de aprendizado baixa”
[Smart 2011].
• Instalação e Configuração: Facilidade de instalação, diferentes ambiente de
operação, tais como sistemas operacionais, utilização de recursos. Documentação
clara e objetiva do processo de instalação informando dependência existentes.
3.3. Implantação
A terceira e última etapa consiste da implantação da ferramenta já definida em um projeto
piloto do NPI, o projeto de Gestão de Projetos Acadêmicos (GPA). O projeto GPA módulo
de pesquisa, trata da automação dos processos de divulgação, aceitação e validação dos
projetos da Universidade Federal do Ceará no Campus de Quixadá.
3.3.1. Pontos Positivos
• Máquina com boas configurações: A implantação ocorreu em uma máquina
com boas configurações para hospedagem. A execução da ferramenta não sofreu
engasgos ou problemas de lentidão devido a alta performance do hardware.
• Boa receptividade da equipe: Ao serem explanados de como a ferramenta atuava
e quais eram seus benefı́cios para o projeto e produto, os membros da equipe
não reagiram de maneira contrária à utilização da ferramenta, mesmo que esta
alterasse seu processo de trabalho.
• Fácil entendimento: A ferramenta forneceu uma interface amigável que permitia o bom entendimento das ações que estavam sendo executadas, facilitando a
interpretação dos dados por ela gerados.
• Coleta contı́nua de métricas: Através da integração do SonarQube como processo post-build do Jenkins, o resultados das análises serviram de insumo para
melhoria do código através de refatoração. Assim, uma alteração no processo do
NPI ocorreu, atividades de correção de issues fornecidas pelo SonarQube foram
adicionadas ao escopo da Sprint afim de melhorar a qualidade do sistema.
• Comunicação: Com a utilização da integração contı́nua percebeu-se que a
comunicação da equipe melhorou, pois as informações de falha de build foram
discutidas assim que informadas aos responsáveis, que priorizavam sua correção.

3.3.2. Pontos Negativos
• Ausência de um Gerente de Configuração: A ausência de um gerente de
configuração com experiência na equipe foi sentida durante problemas com o
repositório, gerando gastos no tempo da equipe e ociosidade na ferramenta.
• Problemas estruturais: A execução da ferramenta em uma máquina de um dos
laboratórios do NPI constantemente era desligada por algum funcionário da universidade, ou esta era desligada devido as constantes quedas de energia ocorridas,
sendo necessário a reinicialização manual.
• Ausência de testes automatizados: A ausência de testes automatizados no
projeto inviabilizou a valoração de um dos principais benefı́cios da integração
contı́nua, que trata-se da execução de testes em sua build privada para verificação
de problemas de integração.

4. Conclusão
O objetivo deste artigo foi descrever a implantação de uma ferramenta de integração
contı́nua no Núcleo de Práticas em Informática da Universidade Federal do Ceará do
Campus de Quixadá.
A implantação proposta foi construı́da baseada nas informações coletadas do processo do NPI e nas caracterı́sticas da ferramenta escolhida. A implantação ocorreu em
um projeto piloto com o intuito de identificar caracterı́sticas da implantação, através da
identificação de pontos positivos e negativos.
Este trabalho permitiu a criação de uma cultura de integração contı́nua no NPI,
possibilitando que os envolvidos pudessem visualizar o impacto que esta ferramenta exerce no desenvolvimento do software e relatar as lições aprendidas que poderão ser utilizadas em futuras implantações.
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Gonçalves, E. J. T., Bezerra, C. I. M., Almendra, C. C., Sampaio, A. L., and Vasconcelos,
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Abstract. Testing is one of the most important phases on software
development. Small-sized companies face barriers to implementing or
improving their testing processes due to various reasons. This article
describes the implementation of a simplified process test based on TMMi.
Resumo. Testar é uma das fases mais importantes do desenvolvimento de
software. Pequenas empresas enfrentam barreiras para implementar ou
melhorar seus processos de teste devido a diversos motivos. Este artigo
descreve a implantação de um processo de teste simplificado baseado no
TMMi, no Núcleo de Práticas da Universidade Federal do Ceará.

1. Introdução
As empresas tem investido fortemente nos sistemas de informação e, sabendo da
influência que a área de TI exerce atualmente, é imprescindível que a confiabilidade do
software seja garantida. Consequentemente, as atividades que garantam a qualidade do
produto devem estar presentes durante todo o processo de desenvolvimento do software.
Neste trabalho, priorizamos a fase de teste de software, que visa garantir um produto
com menor quantidade de defeitos e, portanto, mais confiável.
No entanto, pequenas empresas tem apresentado dificuldades para
implementar um processo de teste. Rodrigues, Pinheiro e Albuquerque (2010) apontam
diversas causas para o problema, mas enfatizam que a falta de proﬁssionais
especializados em teste; falta de recursos; falta de conhecimento para executar
adequadamente as atividades de teste e diﬁculdade em adaptar modelos de maturidade
em teste para o contexto especíﬁco da empresa são os principais motivos que dificultam
a implementação de um processo. É necessário, à vista disso, estabelecer um processo
de teste bem definido e adequá-lo à realidade da empresa, o que não é algo trivial devido
à diﬁculdade de adaptação dos modelos de referência existentes.
Segundo TMMi (2010), a forma que tem sido amplamente utilizada para
melhorar os processos de desenvolvimento é usar o modelo de referência Capability
Maturity Model. Afirma-se que “O Capability Maturity Model (CMM) e seu sucessor, o
Capability Maturity Model Integration (CMMI), são frequentemente considerados como
o padrão da indústria para a melhoria do processo de software”. É considerado também
que, apesar de pelo menos 30-40% dos custos totais do projeto serem de
responsabilidade da fase de testes, pouca atenção é voltada a esta nos vários modelos de
melhoria de processo de software, incluindo o CMM e o CMMI. Tendo consciência

disso, a resposta que a comunidade de testes encontrou fora criar os seus próprios
modelos de melhoria, dentre eles o TMMi (Modelo de Maturidade para Testes
Integrado).
Camargo (2013) identifica um subset (subconjunto) de práticas do TMMi
para estebelecer um processo de teste de software simplificado para pequenas e médias
empresas. Seu artigo descreve um survey aplicado a profissionais de teste de software,
estabelecendo um processo genérico que apresenta as práticas essenciais de um processo
bem definido, reduzindo em cerca de 60% o número de técnicas utilizadas no TMMi.
Justifica-se, uma vez que nem todas as práticas do TMMi são viáveis para todos os
tamanhos de empresas e equipes. Assim, é importante estar ciente de um conjunto
básico de práticas que, se não realizadas, podem comprometer a qualidade do processo
e, consequentemente, a qualidade do produto testado.
O objetivo principal deste trabalho é implantar um subset de práticas do TMMi
através de um estudo de caso real, no Núcleo de Práticas de Informática da Universidade
Federal do Ceará, no campus de Quixadá.

2. TMMi (Test Maturity Model Integration)
As empresas podem definir seus processos baseando-se em modelos de referência.
Modelos de referência indicam as melhores práticas que podem ser utilizadas na
elaboração de um processo, bem como fornecem diretrizes do que deve ser
implementado.
Complementar ao CMMI, o TMMi (TMMi Foundation, 2010) foca o esforço de
melhoria no processo de teste. O TMMi foi desenvolvido pela TMMi Foundation como
um guia e um framework para a melhoria de processos de teste. O TMMi é semelhante
ao CMMI em sua estrutura, pois possui níveis de maturidade para avaliação e melhoria
de processo.
Com exceção do nível 1, cada nível de maturidade do TMMi é composto de
algumas áreas de processos que indicam onde uma organização deve focar para
melhorar o seu processo de teste e, consequentemente, atingir o nível de maturidade
desejado. Áreas de processos identificam as questões que devem ser satisfeitas para que
se possa alcançar um nível de maturidade. Vale ressaltar que, para cada nível, todas as
áreas de processo devem ser satisfeitas e cada área de processo identifica um conjunto
de atividades de teste que devem ser realizadas.

3. Subset TMMi
Modelos de referência e frameworks, como o TMMi, apontam o que pode ser feito para
que o processo de teste possa ser melhorado, mas não indicam como fazê-lo. Apesar de
ser organizado em níveis como o CMMI, e ser implantado de maneira incremental
começando pelo nível mais baixo, o TMMi não indica quais áreas são prioritárias e
podem ser implantadas primeiro, ou mesmo quais áreas podem deixar de ser
implantadas caso o objetivo não seja obter a certificação.
Esta seção relata um estudo que foi realizado com o proposito de identificar
quais são as práticas mais importantes do TMMi e que devem ser realizadas
prioritariamente na execução de um processo de teste, segundo o ponto de vista de
pessoas que trabalham há pelo menos três anos com teste de software em empresas que
possuem um processo formal implantado. Acredita-se que existam atividades básicas

relacionadas a cada fase de um processo de teste que não devem ser deixadas de lado,
mesmo que o orçamento, tempo ou equipe sejam escassos, conforme figura 1 a seguir.

Figura 1, subset TMMi.

4. Procedimentos Metodológicos
A seguir são apresentadas as etapas para elaboração e implantação do modelo genérico
de processo de testes no Núcleo de Práticas em Informática da UFC.
4.1. Definição de estratégia
Primeiramente, o NPI foi escolhido por representar, de acordo com sua estrutura
organizacional e finalidade, uma organização de pequeno porte. A estratégia leva em
consideração o contexto da empresa utilizando como ponto de partida o conhecimento e
a prática existentes na empresa.
4.2. Diagnóstico do processo de testes atual
Para conhecer melhor o processo de teste que o NPI possui, um diagnóstico foi
realizado tendo como base de comparação o modelo genérico criado por Camargo
(2013), com o intuito de identiﬁcar quais das práticas essenciais definidas por ela estão
contempladas no processo atual da empresa e como são realizadas, e obter um
direcionamento inicial de quais delas devem ser implementadas. Também foram
identificados os papéis dos envolvidos e o tamanho da equipe de teste.
Durante o diagnóstico do processo de teste da empresa, com base no processo
desenhado pela própria empresa, identificou-se que algumas atividades que notadamente
eram realizadas não estavam representadas. De maneira geral, a empresa executa o
processo que estava modelado, porém não apresentava explicitamente todas as
atividades realizadas e não contemplava as atividades realizadas pelo Gerente de
Projeto, então foi necessário modelar o processo real da empresa.
Após uma análise crítica, viu-se que o processo atual real da empresa já
comtempla 8 das 33 práticas consideradas essenciais pelo survey. Sendo pelo menos 4
destas não registradas no processo atual modelado pela empresa.

4.3. Implantação do modelo genérico
Após a comparação entre o modelo de processo gerado pelo survey de Camargo (2013)
e o processo real da empresa, foi gerada uma proposta de processo com as atividades
considerada essenciais e ainda não realizadas, incluídas. A proposta do processo foi
entregue e analisada pelo Gerente de Projeto, que sugeriu alguns ajustes. Foi decidido
junto à gerência que somente as práticas das fases de Planejamento, Projeto e
Configuração de ambiente serão implementadas primeiro no projeto piloto.
Foram mantidas as atividades que já estão no processo atual da empresa que
correspondem a algumas das práticas do TMMi e inseridas as atividades relativas às
fases de Planejamento, Projeto e Configuração de ambiente, gerando desta forma um
processo mínimo que está de acordo com a realidade da empresa e causa baixo impacto
na cultura da empresa, uma vez que não serão necessárias mudanças na equipe e na
hierarquia atuais.
O processo sugerido contém quatro fases: Planejamento, Projeto, Configuração e
Execução, cada uma delas com suas respectivas atividades (tarefas) e passos. Considerase que este processo contém as atividades e tarefas necessárias para que se satisfaça o
conjunto mínimo de práticas do TMMi até a fase de Configuração de ambiente.

5. Considerações Finais
Apesar da redução de cerca de 60% das práticas do TMMi para implementar um
processo de teste simplificado, vale ressaltar que as outras práticas continuam
importantes, de forma que o modelo genérico representa uma maneira simplificada de
criar e melhorar processos de teste baseado em um modelo de referência importante e
reconhecido.
Este trabalho não está concluído, uma vez que a implantação ainda está em
andamento. Espera-se que, levando em conta a estratégia de implantação, o processo de
teste esteja de acordo com as necessidades e objetivos da empresa. E ainda, mesmo não
buscando por uma certificação, esteja sempre em busca de melhorias em seu processo.
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Resumo. Este artigo descreve a proposta de implantação do uso de Mapas
Mentais como ferramenta adicional no processo de engenharia de requisito do
núcleo de práticas em informática.
Sua finalidade está em preencher uma lacuna formada pela perda de
conhecimento de informações deixado pelas equipes anteriores ocasionadas
pela alta rotatividade dos membros da equipe.

1. Introdução
A Universidade Federal do Ceará (UFC) – Campus Quixadá conta com um ambiente de
desenvolvimento de software denominada Núcleo de Práticas em Informática (NPI).
Segundo Gonçalves et al. (2013), o NPI foi criado para suprir necessidades para uso
interno da UFC – Campus Quixadá. Ele oferece oportunidade aos estudantes dos cursos
de graduação do Campus Quixadá para que possam obter conhecimento de um ambiente
de trabalho. Assim, como um ambiente profissional, o NPI possui um processo de
desenvolvimento de software que utiliza a atividade de Engenharia de Requisitos (ER)
em seu contexto.
Em meio às atividades do processo de ER no NPI, um problema é encontrado. O
impasse está na perda do conhecimento e a falta de detalhamento de informações sobre
os requisitos elicitados pelos membros das equipes do NPI, necessários para os
membros futuros que darão continuidade ao projeto. Uma das causas geradoras desse
problema está na grande rotatividade das equipes em projetos extensos, que levam mais
de um ou dois anos em desenvolvimento.
Segundo Hermann (2005), o uso de Mapas Mentais (mind maps) apresenta uma
estrutura de organização e visualização mais simples, com baixo custo de análise e
menor período de tempo para entendimento daquilo que nele está representado. Com
isso, pode-se considerar dentro do ambiente de ER como uma proposta adicional a ser
utilizada durante a atividade de elicitação como forma de representação dos requisitos, a
fim de fornecer maior suporte aos novos membros que receberão tais informações.
O presente trabalho apresenta uma proposta para implantação do uso de Mapas
Mentais no processo de Engenharia de Requisitos do NPI, onde com o estabelecimento
do uso dos Mapas Mentais poderá levar a solução do presente problema em perda do
conhecimento gerado, fazendo com que novos membros possam obter de forma mais
clara e rápida a ideia central do projeto em andamento e suas características básicas para
que se possa dar continuidade ao sistema.

2. Mapas Mentais

De acordo com Hermann e Bovo (2006), os Mapas Mentais hierarquizam as
informações, tornando mais fáceis suas identificação e classificação. Para os autores, o
Mapa Mental é uma "técnica de registro visual e conceitual de informações".
Apesar de o mapeamento Mental ter raízes antigas, a técnica de notação (os
chamados "Mapas Mentais") foi primeiramente desenvolvida por Tony Buzan nos anos
sessenta. Mapeamento Mental incentiva as pessoas a pensar, organizar e representar a
informação dentro de uma hierarquia radial, localizando o conceito mais importante no
centro de um determinado diagrama e relacioná-la com outros conceitos (ou detalhes do
primeiro conceito, ou ambos) (BUZAN, 2014).
Buzan (2014) divide a construção do Mapa Mental em cinco passos: Passo 01.
Tente estruturar em tópicos os passos ou dessa forma: Buzan (2014) divide a construção
do Mapa Mental em cinco passos: (i) o passo 1 consiste em criar uma ideia central: o
objetivo é criar um ponto central na qual esteja contida a ideia principal; (ii) o Passo 2
consiste na criação dos ramos temos os temas-chaves, que são os ramos ligados
diretamente à ideia central; (iii) o passo 3 consiste m adicionar Palavras chaves em cada
ramo. A palavra-chave aciona conexões em seu cérebro e permite que você se lembrar
de uma quantidade maior de informações; (iv) passo 04 Adicionar cores aos Ramos: o
Mapa Mental busca aperfeiçoar o cérebro a obter informações de maneira mais rápida,
uma vez que estão apresentadas cores em seus ramos faz com que captura de
informações visuais ligadas a lógica do cérebro criem atalhos Mentais. As cores
permitem que o usuário possa classificar, destacar, analisar informações e identificar
mais informações que não foram previamente descobertas; (v) passo 05 Incluir imagens:
as imagens têm o poder de transmitir muito mais informações do que uma palavra, frase
ou até mesmo um texto. Elas são processadas imediatamente pelo cérebro e age como
estímulos visuais para recordar informação presentes.
Na Engenharia de Requisitos os Mapas Mentais podem ser utilizados como
ferramenta de representação das informações identificadas durante as atividades de
elicitação de requisitos, gerando um artefato visual, contendo as principais informações
e detalhamento dos dados coletados.

3. Análise processo de Requisitos do NPI
O processo do NPI apresenta a atividade de Requisitos, onde nesta atividade estão às
tarefas de Elicitar requisitos, Validar requisitos e criar o Backlog do produto. Em cada
tarefa é feito o refinamento um conjunto de documentos na qual os requisitos estão
especificados. Os documentos de especificação de requisitos de entrada e saída de cada
tarefa são: Documento de visão: artefato com objetivo de coletar, analisar e definir as
necessidades e funcionalidades gerais do projeto. Documento de Especificação de
Requisitos: documento onde devem estar contidos todos os requisitos identificados
durante o projeto. Será utilizado caso o nível de detalhamento do Documento de Visão
não seja suficiente para definir o Backlog do produto. Backlog do produto: no Backlog
do produto devem estar contidos todos os requisitos, uma breve descrição de cada um
deles, os requisitos selecionados para cada Sprint e os impedimentos. Documento de
especificação de Caso de Uso: cada caso de uso especificado na Sprint, devidamente
documentados no formato dos templates de Caso de Uso CRUD ou Relatório
Específico, onde deve gerar um documento de caso de uso específico.

No entanto o processo atual apresenta algumas atividades que ainda não estão
descritas formalmente, mas estão presentes nas equipes. Tais atividades com, por
exemplo, a Prototipação das telas após o momento que alguns requisitos são
especificados se torna cada vez mais presente.

4. Proposta de uso dos Mapas Mentais
Como proposta para implantação do uso de Mapas Mentais como uma ferramenta
adicional, alguns passos foram definidos para que se tenha a melhor dinâmica de
aplicação possível. O primeiro passo está em definir quais projetos em andamento será
aplicado o uso dos Mapas.
Durante as atividades de Elicitação de requisitos de cada projeto, um dos
especialistas da equipe de requisitos deve fazer o papel de escriba acompanhando todo
andamento do workshop coletando e representando, manualmente em uma folha de
papel, um Mapa Mental contendo as informações coletadas. Feito isso, terminado o
workshop, devesse revisa-lo e transcreve-lo em um formato digital, com apoio de uma
ferramenta, para que se possa ser apresentado aos membros que fizeram parte do
workshop e futuramente aos integrantes da equipe de desenvolvimento do projeto em
questão. Na figura 1 temos o exemplo de um Mapa Mental gerado de um dos projetos
do NPI.

Figura 1. Mapa Mental gerado de um dos projetos do NPI.
Com base na figura temos a ideia central, nome do projeto, diretamente ligadas a
palavras chaves, que são informações distintas ligadas diretamente ao projeto. Dentre
estas palavras chaves definimos: os Stakeholders, os principais interessados no projeto.
Dados, informações que darão entrada de informações no sistema. Documentos,
artefatos de entrada no sistema. Relatórios, artefatos de saída do sistema. Filtros,
mecanismos de filtragem dos dados gerados. Comunicação, meios de interação entre os

interessados do sistema. Além de das palavras chaves tempos as interligações, onde uma
subseção de uma determinada palavra chave pode estar diretamente ligada a outra
subseção de qualquer palavra chave declarada. Exemplo: o Stakeholder “Participante”
por “emitir” um Relatório de “atividades projeto”, onde “emitir” se torna uma ligação
entre subseções de palavras chaves distintas.

5. Conclusões
Com o uso dos Mapas Mentais no processo do NPI teremos um novo artefato de apoio
que servirá aos novos membros que futuramente farão parte de alguma equipe do NPI.
Naturalmente os novos membros terão que obter conhecimento daquilo que foi deixado
pelas equipes anteriores. Com os Mapas Mentais definidos previamente espera-se que os
novos integrantes possam absorver mais rapidamente e com um custo de tempo menor
as informações neles representadas, fazendo com que o tempo útil em dar continuidade
ao projeto seja maior. Como o período que as equipes passam no NPI é curto, um maior
aproveitamento deste tempo gerará maior índice de produtividade.
Como trabalhos futuros, podemos realizar o estudo para calcular o impacto que o
uso dos Mapas Mentais trouce ao processo de desenvolvimento do sistema, verificando
se o tempo gasto em obtenção dos artefatos gerados realmente diminuiu, gerando assim
mais tempo em atividades ocasionará progresso do projeto.
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Abstract. This paper describles the arquitecture and the operation of the
Aeronautics monitoring system and Self-Sustainability developed on Federal
University of Ceará – Quixadá Campus, specifying the research process and
development, beyond of capture methods, data processing, softwares and
system components.
Resumo. Este artigo descreve a arquitetura e o funcionamento do sistema de
Monitoração Aeronáutica e Auto-Sustentabilidade desenvolvido na
Universidade Federal do Ceará - Campus Quixadá, especificando processo de
pesquisa e desenvolvimento, além dos métodos de captura, processamento de
dados, softwares e componentes do sistema.

1. Introdução
O projeto de Atualização da Monitoração Aeronáutica e Auto-Sustentabilidade pretende
atualizar o parque tecnológico dos pequenos aeroportos no país e assim prover mais um
nível de informação e segurança para os seus sistemas. Tal atualização se dará através de
uma solução para a implantação do sistema ADS-B em pequenos aeroportos e nos
controles de aproximação. Este projeto irá buscar soluções inovadoras para baratear o
custo do sistema total, através da definição de uma plataforma enxuta (sistema
embarcado) para uso do sistema e da implementação e otimização de software embarcado
de código aberto nesse sistema para recepção, tratamento e atualização dos dados.

2. Introdução
O Automatic Dependant Surveillance - Broadcast ou ADS-B é um sistema de transmissão
de informações de aeronaves que envia dados em radiofrequência em 1090 MHz. O
sistema envia informações da aeronave (quando o avião está em pouso e em voo) como:
localização da aeronave utilizando o Global Positioning System (GPS), a altitude,
velocidade, inclinação, orientação, identificação internacional, rota e linha aérea.

3. Levantamento dos Objetivos e Componentes do Sistema
Especificações do servidor: Processador quad-core, 8GB de memória, disco de 250GB.
Sistema Operacional Linux Ubuntu Server.
Especificações da Rede: Enlace à Internet de 100Mbps, via fibra ótica. IP Fixo.
Após pesquisas sobre disponibilidade de plataformas embarcadas foi definido o uso de
PlugPC’s, disponíveis no mercado usando processadores ARM e dando suporte ao
Sistema Operacional Linux, rodando em um cartão microSD.

4. Análise do Sistema Legado
Parte do projeto (código) foi desenvolvida anteriormente pelas frentes de trabalho
anteriores, o código desenvolvido em Java estava armazenado em um sistema de Controle
de Versão online chamado BitBucket, consistia em um cliente TCP para o sistema
ADSBOX (Que obtém os dados do receptor, decodifica-os e envia pela porta TCP 30003,
tornando o PlugPC o servidor da conexão) que armazenava dos dados no banco de dados
e enviava para a interface web usando WebSocket. Estava contido no código uma
Interface Web em HTML e jQuery, que não estava completamente implementada.
Juntamente com o código foi entregue um receptor portátil, semelhante ao demonstrado
na figura abaixo.

Figura 1 – O receptor microADSB.

Haviam alguns problemas utilizando a arquitetura do sistema legado: O software
ADSBOX apresentava instabilidade no seu funcionamento e interrompia-se
abruptamente. A arquitetura anterior utilizava o ADSBOX (no PlugPC) como servidor
de conexão TCP e a (máquina) servidor como cliente de conexão para o ADSBOX, o que
poderia causar dificuldades de implantação, uma vez que os PlugPC’s não poderiam ser
instalados em redes locais. O funcionamento do ADSBOX com o receptor funcionava de
forma adaptada e consumia o poder de processamento do PlugPC ao fazer a decodificação
dos pacotes. O Servidor Web (Baseado em Java Tomcat, que dava suporte à Interface
Web) apresentava instabilidade em seu funcionamento.
Visto estes problemas uma nova arquitetura foi definida nesta nova frente de trabalho:
Utilizando Python em vez de Java, o que deixa o processo de desenvolvimento mais
rápido e simples. Tornando os dispositivos receptores clientes da conexão TCP, assim os
receptores podem se conectar também em redes locais. Criando um novo sistema de
decodificação de pacotes no lugar do ADSBOX, sem problemas de funcionamento; E
passando o processamento das informações recebidas para o servidor Apenas o código da
Interface Web desenvolvido anteriormente foi reutilizado como base para a nova
implementação.
5. Analise das especificações e funcionamento dos Receptores
5.1. Especificações e funcionamento do receptor
O receptor recebido (microADSB) recebe transmissões em tempo real vindas de aviões
comerciais, captando analogicamente pela frequência utilizada no sistema ADS-B usando
o circuito de captação de rádio frequência e decodificando essas informações utilizando
um microcontrolador PIC18F2550, após isso, envia dos dados por conexão serial

suportada pelo microcontrolador. O receptor acompanha um CD com todos os manuais
do dispositivo e documentação sobre o sistema ADS-B, uma parte da documentação foi
utilizada para estudo sobre o sistema.
5.2. Análise dos sistemas de comunicação
O receptor funciona por comunicação serial adaptada à USB. No Windows, é possível
acessar a via de comunicação serial pelas portas COM (alguns outros dispositivos
funcionam pela serial utilizando outras formas, por software, isto varia em cada tipo de
receptor), funcionando com um baudrate (taxa de envio de dados) de 115200. O envio de
dados se dá por strings hexadecimais com o seguinte formato:
*[ Timestamp em Hexadecimal ] + [ pacote ADS-B ];
Exemplo: *00002268C7585DE47E68825167;
5.3. Desenvolvimento da biblioteca de comunicação
Após o levantamento do funcionamento, do formato da informação e da forma de envio
de dados do receptor para o computador, foi desenvolvido um script de base para suporte
deste receptor. Cada receptor com o funcionamento e arquitetura diferente deste deverá
ter uma biblioteca diferente.
6. Arquitetura e descrição do Sistema
O Sistema possui uma arquitetura simples que possibilita o suporte e adaptação a vários
modelos de receptores e interfaces de comunicação.

Figura 2. Modelo da Arquitetura do Sistema.

O software para o PlugPC é composto por dois scripts, o primeiro (pode ser substituído
dependendo do modelo do dispositivo receptor) para a captação de dados e
armazenamento no banco de dados temporário. O segundo script faz a conexão ao
servidor e o envio de dados do banco temporário em formato JSON, caso não consiga
conectar-se ao servidor, ele tentará fazer uma nova conexão a cada 10 segundos. Paralelo
ao desenvolvimento do sistema, foi desenvolvido a Biblioteca PyADSBDecoder que
recebe strings hexadecimais ADS-B e obtém informações do voo e da aeronave, de
acordo com o modelo desenvolvido no sistema ADS-B.
O servidor é composto por um RawSocket Server, que aguarda as conexões dos receptores
e recebe os dados pela porta 5000, após isso os dados recebidos são processados pelo
PyADSBDecoder e armazenados no Banco de Dados. Composto também por um
WebSocket Server que processa as requisições da Interface Web, obtém os dados inseridos
no banco de dados e envia como resposta à requisição da Interface.
A interface web e o servidor HTTP estão implantados na mesma máquina com o
RawSocket Server e WebClient Server. Utilizando o WebSocket para se comunicar com o
servidor para obter dados dos voos próximos. As informações são processadas em
JavaScript e exibidas em um mapa utilizando o Google Maps API Client Javascript.

7. Disponibilização do Código-Fonte
Todo o código fonte do projeto está
https://github.com/phellipeh/ADSB-Controllers

disponibilizado

no

GitHub

em:

8. Resultados
O sistema obtém a posição em tempo real de aeronaves em um raio de 50 a 70km. Esta
distância, é muito menor do que a obtida por antenas ADS-B de uso dos aeroportos, isso
se deve a antena e ao terreno da região que é composto por montanhas e monólitos.
Mesmo com esta limitação o sistema consegue obter de forma precisa a localização (GPS)
da aeronave, além de obter dados como o registro internacional da aeronave, altitude, o
nome do voo (callsign), linha aérea, velocidade, orientação, inclinação.
O custo do sistema foi reduzido tendo em comparação alguns modelos de receptores
importados que podem custar aproximadamente dois mil reais (Não incluído valores de
frete e impostos), o receptor utilizado no projeto teve um custo aproximado de duzentos
e onze reais. O custo do PlugPC ficou em torno de cento e trinta e cinco reais.
No próximo ciclo de desenvolvimento, serão utilizados receptores baseados em SDR
(Software Defined Radio), que possuem custo substancialmente mais baixo. Entre 15 e
40 reais (Com frete grátis e sem impostos).
9. Próximos passo do projeto
Fazer um levantamento de outros PlugPC’s mais baratos e de outros receptores. E
posteriormente fazer aquisição destes equipamentos e desenvolver bibliotecas de suporte
para seu funcionamento. Aprimorar a interface gráfica do sistema e adicionar suporte a
informações especificas enviadas nos pacotes ADS-B e ainda não implementadas no
sistema. Utilizar os dados obtidos no sistema para integrar um software de previsão e
detecção de incidentes aeronáuticos, que será desenvolvido futuramente.
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Abstract:
This summary will present an analysis of data collected from a survey that aims to propose actions in
conjunction with the teachers who will promote the integration of the NPI with the subjects taught on
campus-Quixadá. And, with this integration is intended to make the campus more disciplines practices
and thus lowering evasion in this UFC.

Resumo:
O presente resumo irá apresentar uma análise dos dados colhidos de uma pesquisa parte de um projeto
que visa propor ações em conjunto com os professores para promover a integração do NPI com as
disciplinas ministradas no campus-Quixadá. Com essa integração, objetiva-se tornar as disciplinas mais
práticas e assim motivar os alunos, implicando inclusive na redução da evasão.

Introdução:
O NPI-UFC foi criado no ano de 2009, com objetivo de suprir as necessidades de sistemas para uso
interno do Campus da UFC em Quixadá. Porém, com sua evolução percebeu-se outras possibilidades para
este, como o provimento de estágio para estudantes dos cursos de graduação. Como principal motivação
para o crescimento do Núcleo de Práticas, pode-se destacar: (I) a baixa absorção dos alunos de graduação
no mercado de desenvolvimento de software da cidade de Quixadá, devido a poucas empresas de TI
instaladas na região e (II) o crescimento da demanda de software por parte dos parceiros do Núcleo de
Práticas.
Essa pesquisa faz parte de um programa de interesse do campus que objetiva integrar o NPI com os
cursos de graduação existente atualmente nesta unidade. Os cursos presentes no campus da UFC na
cidade de Quixadá estão todos englobados na área de tecnologia da informação. Existem disciplinas de
conhecimentos gerais como as de programação, como Fundamentos de Programação, Estrutura de Dados,
Estrutura de dados Avançadas, Análise de Algoritmos, e as de conhecimento específico, como disciplinas
de banco de dados, redes de computadores, engenharia de software, interação humano-computador, etc. É
importante ressaltar que por causa da existência do Bacharelado em Engenharia de Software, existem
muitas disciplinas específicas dessa área, como: Análise de Requisitos, Teste, Verificação e Validação,
Qualidade de Software, Processos de Desenvolvimento de Sistemas, etc. Existem ainda disciplinas de
base matemática como, Matemática Básica, Matemática Discreta, Probabilidade e Estatística, Lógica para
Computação, etc. Com o objetivo de deixar essas cadeiras mais práticas e com isso diminuir a evasão,
uma pesquisa está sendo feita juntamente com os professores do campus-Quixadá com o objetivo de
coletar dados sobre o conhecimento do mesmo sobre o NPI e com isso, propor ações que façam as
disciplinas ofertadas no campus serem portas para a construção de produtos de software, Usando o NPI
como ponte de integração para que esse objetivo se torne real.

Bibliografia:
A área de Interação Humano-Computador (IHC) oferece técnicas de coleta de opiniões sobre assuntos
específicos Uma dessas técnicas é a entrevista que se trata de uma conversa guiada por um roteiro de

perguntas ou tópicos, na qual um entrevistador busca obter informação de um entrevistado (Seidman,
1998). Há diversos tipos de entrevista, dependendo das suas limitações e necessidades.
As entrevistas podem ser classificadas em estruturadas, não estruturadas e semiestruturadas. Em uma
entrevista estruturada, o entrevistador se mantém fiel a um roteiro, fazendo as perguntas previamente
definidas na ordem especificada. Em geral, essa entrevista é composta na sua maioria de respostas
fechadas. Em contrapartida em uma entrevista não estruturada, o entrevistador realiza perguntas de modo
bastante flexível, usando perguntas abertas e se aprofundando mais em alguns tópicos. Nesse tipo de
entrevista o único comprometimento do entrevistador é com o tópico abordado. Nas entrevistas
semiestruturadas o roteiro é composto dos tópicos ou perguntas (geralmente abertas) que devem ser
endereçados na entrevista, em uma ordem lógica. Nesse tipo de entrevista o entrevistador tem liberdade
para explorar em maior profundidade as respostas fornecidas pelo entrevistado e até mesmo modificar a
ordem dos tópicos abordados, mas mantendo o foco nos objetivos da pesquisa (Barbosa, 2010). Os dados
colhidos na pesquisa proposta foram coletados por meio de uma entrevista semiestruturada.

Metodologia:
O objetivo da pesquisa é colher a opinião dos professores do campus sobre como integrar suas disciplinas
com o Núcleo de Práticas em Informática. O que eles acham sobre usar o NPI para deixar suas disciplinas
mais práticas?
O roteiro da entrevista está dividido em três tópicos principais: (I) dados básicos do professor, (II)
conhecimento do professor sobre o NPI e (III) sugestões do professor no propósito de promover o uso do
NPI dentro do Campus Quixadá.
Seguem as perguntas usadas no roteiro da pesquisa:
1-Qual sua área?
2-Quais disciplinas você ministra?
3-há quanto tempo você está na UFC?
4-você sabe o que é NPI?
5-Você conhece algum projeto do NPI?
6-Você tem alguma sugestão de ações que integrem o NPI com as disciplinas ministradas no campus?
7-Você conhece o site do NPI?
8-Você tem alguma sugestão acerca do site?
9-Você tem alguma sugestão para divulgação do NPI na UFC?

Análise de dados:
O critério de seleção para a entrevista era que o participante fosse professor da UFC CampusQuixadá. Dentre eles selecionamos veteranos e novatos.
Para colher os dados que serão apresentados a seguir foram analizadas entrevistas com doze professores.
Dos doze professores entrevistados somente3 sabiam o que era o NPI e desses três somente dois
conheciam algum projeto do NPI. Vale ressaltar que desses 12 entrevistados somente cinco eram recémchegados.
É importante ressaltar que os dois coordenadores do NPI não foram entrevistados ainda.

Das propostas apresentadas pelos 12 professores acerca das ações que a UFC pode fazer para integrar as
disciplinas ministradas com O NPI, apresentamos a seguir uma versão inicial da análise das opiniões
desses professores:
- Um professor entrevistado propôs que o NPI deve promover uma apresentação dos projetos ao corpo
docente no mínimo Uma vez por ano, Para que com isso os mesmos possam adequar seu plano de aula
semestral e anual para integrar suas disciplinas com o NPI adequadamente.
-Um professor sugeriu que o NPI deve organizar-se em Pilares e dentro desses pilares criar um voltado
para redes e infraestrutura, para que as cadeiras do curso de redes e as demais cadeiras dessa área,
oferecida aos cursos do campus, possam ter no que trabalhar objetivando a integração e o fornecimento de
ajuda ao NPI.
-5 professores disseram que era importante que o NPI promovesse workshops com o tema manutenção e
gerência de laboratórios para apresentar aos alunos e aos professores o funcionamento dos repositórios de
projetos como GITHUB e outros.
-3 professores sugeriram que o NPI promovesse juntamente com a UFC uma apresentação anual para
apresentar aos alunos o que é e como funciona o NPI na UFC.
Foram colhidas também informações acerca do Site do NPI, sobre o qual apenas 1 professor tinha
conhecimento da existência . As sugestões apresentadas estão descritas a seguir:
-1 professor sugeriu criar uma Logomarca para o NPI;
-1 professor apresentou a ideia de se ter presente no site do NPI um diagrama que descreva o
funcionamento interno do núcleo detalhando quem e o que faz cada pessoa que está integrado ao NPI;
-1 professor ressaltou a importância de se melhorar o contraste das informações no site, pois segundo o
mesmo as cores estão bastante claras e assim algumas informações ficam invisíveis para possíveis
usuários com problemas de visão.

Conclusão:
O que podemos concluir com os resultados colhidos é que, O NPI é pouco conhecido pela maioria dos
professores e que é preciso ampliar a divulgação perante a comunidade do campus-Quixadá. Dificultando
assim um planejamento de integração do mesmo com as disciplinas que é o objetivo principal dessa
pesquisa. Para que isso seja mudado e o objetivo seja alcançado primeiramente é proposto uma
apresentação dos projetos aos professores para que os mesmos proponham possíveis ações que integrem
atividades e trabalhos de suas disciplinas utilizando do NPI como laboratório e repositório para essas
atividades.
De maneira geral todos os professores entrevistados gostaram da ideia de integrar o NPI com suas
respectivas disciplinas e se comprometeram a colaborar no que fosse necessário para que isso venha a
acontecer.
Foi apontado por um professor de uma área específica, sobre a necessidade de criar atividades dentro do
NPI que envolvessem esta área. Talvez, a princípio, nem todas as disciplinas possam ser aplicadas em
projetos do NPI, entretanto, há possibilidade de se criar projetos novos envolvendo outras áreas.
O próximo passo dessa pesquisa é entrevistar os coordenadores do NPI com enfoque para colher
informação sobre ações existentes e futuras no sentido de promover a integração entre as disciplinas do
campus e o núcleo.
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Resumo.
Esse artigo é uma visão sobre jogos sérios, seus objetivos e impactos em processos de
fisioterapia de suas diversas formas, contando com uma abordagem de diferentes visões e
opiniões sobre a utilização da ferramenta kinect.

1.Introdução
Hoje os jogos possuem um alcance nunca visto em todos os setores da sociedade. Com esse contexto
mais amplo e com o surgimento de novas tecnologias, diversas categorias de jogos apareceram e uma
delas são os jogos sérios.
Jogos sérios possuem um propósito um pouco diferenciado dos jogos comuns do mercado,
tendo como um dos objetivos principais o ensinamento e ou a prática de uma atividade instrutiva para o
jogador. “Jogos Sérios são jogos que além de se voltar para o entretenimento, intencionalmente
transmitem algum conhecimento ao jogador simulando práticas, a fim de propiciar melhorias em
decisões críticas de pessoas e treinamento profissional (MACHADO et al., 2011)”.
As diversas formas de interação com os jogos virtuais tem tornado o uso mais comum em
processo de recuperação de pacientes das diversas áreas da saúde, desde traumas neurológicos a
fisioterapias para reabilitação motora, usados em clínicas de fisioterapia para estimular a reabilitação de
pacientes que necessitam do tratamento. “O processo de reabilitação dos pacientes tende a ser
desestimulante por conter exercícios que, em sua maioria, são repetitivos e tediosos, findando por
tornar o tratamento falho (BALISTA, 2013)”.
Esse trabalho apresenta casos de sucesso no desenvolvimento de jogos sérios para a
reabilitação motora de pacientes com o uso da plataforma kinect.

2.Objetivo
O objetivo do artigo é evidenciar a importância do acompanhamento em um processo fisioterapêutico
junto com a participação de um jogo sério, mostrando resultados encontrados nos projetos
apresentados e descrevendo como esses modelos apresentaram melhorias na qualidade da fisioterapia
e no processo de recuperação do paciente.
A aplicação de um jogo sério no acompanhamento do paciente, pode melhorar a qualidade da
fisioterapia, além da avaliação sobre o paciente com os dados gerados pelos programas, logo o
feedback ao fisioterapeuta sobre o andar da fisioterapia é mais efetivo.

3.Trabalhos Relacionados
Essa seção, apresenta os trabalhos que ultilizam a plataforma kinect para o desenvolvimento de jogos
para o auxilio na reabilitação motora.
3.1 Reabilitação Motora de Membros Superiores:
Luiz José Schirmer Silva(2012) desenvolveu um jogo utilizando o sensor de movimento kinect usado
como exercício para pacientes com distúrbios de movimentação do braço, com o objetivo de oferecer
suporte ao tratamento convencional de lesões através do dinamismo gerado pelos jogos. O jogo é a
implementação de um puzzle onde cada paciente é estimulado a realizar algum dos movimentos feitos
em sessões de fisioterapia relacionadas à sua condição(Figura 1).

Figura 1: Versão final de jogo para pacientes hemiplégicos

3.2 MoVER (Movement in Virtual Environment for Rehabilitation):
Valdir D. S. Junior(2013) criou o MoVER que tem como objetivo estimular o paciente a realizar os
exercícios voltados à reabilitação motora de membros superiores de forma lúdica. Sua utilização pode
ser indicada para enfermidades que demandem fisioterapia para membros superiores, desde que o
paciente tenha capacidade cognitiva para compreensão da tarefa.. Uma das contribuições deste
trabalho é o uso e avaliação de Interfaces Naturais que permite a personalização, em tempo real, dos
movimentos a serem realizados pelo paciente durante a sessão de fisioterapia.
3.3 PhysioJoy:
Vania Gabriella Balista(2013) desenvolveu um projeto de pesquisa sobre jogos sérios e sua utilização
em áreas da saúde, no caso desenvolvendo um jogo serio chamado PhysioJoy para pacientes em
reabilitação de déficit motor e neurológico. O projeto vem com a ideia da criação de três jogos sérios
específicos um para cada tipo de lesão corporal ou cerebral.
Um dos jogos finalizados chamado “A Marcha com Obstáculos”(figura 2). O game trabalha o
equilíbrio e a coordenação motora do paciente nos membros inferiores. Ele coloca o jogador em uma

caminhada no parque, seguindo por uma pista linear de tamanho variável, com obstáculos a serem
evitados pelo caminho e estrelas a serem coletadas. O objetivo é chegar ao final do percurso coletando
o maior número de estrelas possível.
A Marcha com Obstáculos foi o mais amplamente testado nesse trabalho e uma das informações
mais importantes constatadas no experimento é a habilidade por parte do fisioterapeuta poder
customizar o jogo de acordo com o paciente e o movimento que seria exercitado. Tais experimentos
mostraram o quanto os pacientes submetidos aos jogos estavam mais satisfeitos em realizar os
exercícios.

Figura 2: “A Marcha com Obstáculos”, PhysioJoy.

4.Kinect
O Kinect é um multisensor de entrada de dados, desenvolvido pela Microsoft para o console de
videogame Xbox 360. O aparelho tem cerca de vinte e três centímetros de comprimento horizontal e
permite aos usuários controlar e interagir com a aplicação sem a necessidade de tocar em um controle
ou parte física do videogame, acionandoo através de uma interface natural usando gestos e comandos
de voz.
Sendo composto de diversos dispositivos como câmera RGB (Red, Green, Blue) que permite
o reconhecimento facial perfeito da pessoa que está em frente do console, Sensor de profundidade, que
permite que o acessório escaneie o ambiente a sua volta em três dimensões, Microfone embutido, alem
de detectar 48 pontos de articulação do nosso corpo.

5.Conclusão
Os trabalhos apresentados aqui mostram o quanto pode ser produtivo a criação de um jogo sério para
um processo de fisioterapia, trazendo uma série de vantagens para os pacientes, deixando os mesmos

mais estimulados e satisfeitos durante os tratamentos, além de proporcionar avaliações mais seguras
para os fisioterapias através dos dados coletados pelas diversas formas pelos jogos.
Jogos sérios podem ser uma importante ferramenta no desenvolvimento de fisioterapias de
diversas formas e para diversos propósitos, logo investir tempo e esforço no desenvolvimento pode
reverter um cenário de indisposição e desanimo dos pacientes logo melhorando a qualidade das
atividades e da própria reabilitação.

Referências
Silva, Luiz. Sistema de Reabilitação Fisioterapêutica baseado em Jogos com Interfaces Naturais: ano
2012. Disponivel em:
http://sbgames.org/sbgames2012/proceedings/papers/computacao/compshort_16.pdf Acesso em
Outubro/2014.
Valdir D. S. Junior. MoVER : Movement in Virtual Environment for Rehabilitation: ano 2013.
Disponivel em: http://www.lbd.dcc.ufmg.br/colecoes/wim/2013/0016.pdf . Acesso em Outubro/2014.

Vania Gabriella Balista. PhysioJoy : Sistema de Realidade Virtual para Avaliação e Reabilitação de
Déficit Motor: ano 2013. Disponivel em:
http://www.sbgames.org/sbgames2013/proceedings/workshop/WorkshopVAR6_Full.pdf. Acesso em
Outubro/2014.
Vários autores. Kinect, disponivel em: http://www.microsoft.com/enus/kinectforwindows/, Acesso em
Outubro/2014.
MACHADO, L. S.; MORAES, R. M.; NUNES, F. L. S.; COSTA, R. M. E. M. Serious Game
Baseados
em
Realidade
Virtual
para
Educação
Médica,
Disponivel
em:
http://www.scielo.br/pdf/rbem/v35n2/15.pdf. Acesso em Outubro/2014.

Manutenção do Projeto de Gamificação da Disciplina de
Empreendedorismo
João Marcos Epifânio da Silva1, Paulyne Jucá1
1

Universidade Federal do Ceará (UFC) – Quixadá – Ceará – Brasil
j.marcos.ico@gmail.com, paulyne@ufc.br

Resumo. Manutenção de software é fundamental para amenizar a
depreciação de um produto de software. O proposto artigo descreve a
experiência de manutenção em um sistema utilizado para dinamizar a
disciplina de empreendedorismo no campus.
Palavras-chave: Manutenção. Gerência de Configuração. Controle de
Mudanças.

1. Introdução
A Engenharia de Software oferece um leque de alternativas de especialização, porém
existe uma grande possibilidade dos usuários preferirem a carreia de desenvolvedor de
software. Recém-egressos do mercado podem ser enquadrados em uma equipe que tem
como responsabilidade manter um software desenvolvido por outras pessoas. A grande
dificuldade encontrada por equipes de manutenção e que foi citada por Pressman (2011)
é que provavelmente a equipe de desenvolvedores primitiva não esteja por perto.
A atividade de manutenção aglutina melhorias no software e, segundo
Sommerville (2011), pode implicar em mudanças para corrigir defeitos de código ou
mudanças de especificação. Segundo a Lei da Mudança Contínua de 1974, proposta por
Manny Lehman e descrita por Pressman (2011), produtos de software devem ser
adaptados continuamente ou perderão seu valor de uso.
Esse artigo relata a experiência de realizar a manutenção evolutiva em um
sistema gamificado para o ensino da disciplina de empreendedorismo desenvolvido e
utilizado na UFC Quixadá. A manutenção está atualmente na fase de desenvolvimento e
testes.

2. Objetivos
A finalidade deste trabalho é utilizar da ação de manutenção em um sistema gamificado
utilizado na disciplina de empreendedorismo.
As melhorias para o sistema
implicariam em um melhor aprimoramento da usabilidade do software bem como
adicionar funcionalidade que automatizassem algumas tarefas que eram feitas
manualmente pela professora e alunos da disciplina.

3. Conceitos-chave
Esta seção apresenta a breve revisão bibliográfica que compõe o trabalho. Inicialmente
será exposto o conceito de manutenção de software, em seguida serão abordados os
conceitos de Gerência de Configuração e de Controle de Mudanças.

3.1. Manutenção
A manutenção envolve mudanças no sistema que podem estar relacionadas a correção
de erros de codificações que podem ser baratos, erros de projetos que pode ser
necessário reescrever componentes do programa e problemas relacionados a requisitos
que são em sua maioria os mais difíceis de serem corrigidos.
Ajustes ambientais são necessários quando, por exemplo, o hardware ou
software sofre alguma mudança. Nesse contexto a aplicação devera ser modificada para
essa alteração de ambiente. A manutenção que envolve a adição de funcionalidades é
feita quando ocorre uma mudança dos requisitos. O esforço necessário para adicionar ou
alterar funcionalidades é muito maior do que para corrigir um defeito ou adaptar o
sistema a um determinado ambiente.
No caso do sistema atual, nenhuma adaptação foi necessária. As funcionalidades
que seriam adicionadas no sistema não necessitaram de mudanças no ambiente uma vez
que o sistema operacional e o hardware foram mantidos.

3.2. Gerência de Configuração
O processo de gerência de configuração é a área responsável pela evolução de um
software. O Softex (2013) descreve esse processo como uma metodologia que
estabelece e mantém a integridade dos itens de configuração.

3.2.1 Controle de Versão
Um sistema de controle de versão tem como objetivo guardar todas as versões dos
artefatos inerentes ao projeto. Esses artefatos podem ser os documentos de requisitos, o
código fonte, o PGC (Plano de gerência de configuração), e basicamente tudo o que é
vercionável e importante para o projeto. O sistema de controle de versão tem como
objetivo armazenar informações sobre o autor das alterações.
O controle de versão é fundamental uma vez que sua ausência torna a
manutenção impossível, essa ferramenta garante que sempre haverá uma versão
funcional do sistema tornando possível reverte-lo a um estado anterior em caso de falha.

3.2.1 Controle de Mudança
Todo software está propenso a mudanças. "O controle de mudança combina
procedimentos humanos e ferramentas automatizadas para proporcionar um mecanismo
de controle de mudança" (PRESSMAN, 2011). Um sistema de controle de mudanças
registra as issues (solicitações de mudanças) e encarrega alguém para resolvê-las.
Sem a adesão do controle de mudanças as modificações no software ocorreriam
de forma não documentada o que dificultaria a manutenção.

4. Metodologia
Inicialmente foi necessária uma compreensão a cerca das tecnologias presentes no
projeto. A tecnologia hibernate auxilia na criação de tabelas para o banco de dados por
meio do mapeamento dos objetos, tornando-o mais simples a configuração de ambiente
do sistema. Outras tecnologias presentes eram Java Server Faces que é um framework
MCV e o Primefaces que contém elementos para criação de interface do usuário.
Após o estudo das tecnologias foi feita uma análise para entender do que se
tratava o sistema e qual o papel da gamificação presente nele. A análise dos requisitos e

o levantamento das solicitações de mudança foram feitas através de entrevistas com
stakeholders.
Após o entendimento dos requisitos, o próximo passo foi ter acesso ao
repositório remoto que continha o projeto. Ele estava hospedado no repositório do
Google, usando o GoogleCode como sistema de controle de mudanças e o Subversion
como sistema de controle de versão, foi tomada a decisão de exportar o projeto para
outro sistema de controle mudanças, chamado GitHub que utiliza o git como controle de
versão, por possuir uma mehor curva de aprendizagem e melhor integração com outras
ferramentas. Baixado e configurado o ambiente, foi realizada a análise do código para
entender todas as responsabilidades das classes e o impacto que causariam caso fossem
alteradas. A primeira etapa de análise foi concluída e atualmente está acontecendo a
etapa de testes e implementação.

5. Dificuldades
Durante a execução, existiram algumas dificuldades no entendimento dos requisitos em
virtude da ausência dos stakeholders e falta da documentação que trata a respeito das
funcionalidades e fluxos de execução. Outro problema encontrado está relacionado ao
papel da gamificação no projeto. Porém, o maior desafio foi, sem dúvida, a
interpretação do código, pois o sistema possuía várias classes e para cada uma delas era
necessária esclarecer suas responsabilidades e analisar seu nível de impacto.
Mesmo o código seguindo padrões de nomeclatura e o sistema seguindo o
modelo de arquitetura MVC(Model-View_Controller), em poucos segundos era fácil
perder o rastro de uma funcionalidade ou fazer alterações que bloqueavam o sistema.

6. Conclusão
Esse artigo apresentou os conceitos principais da manutenção de software e os
principais desafios encontrados pelo novo bolsista do projeto para dar continuidade ao
trabalho de desenvolvimento quando ocorreu a troca de equipe.
A tarefa de manutenção é difícil, pois deve-se entender o sistema que está mantendo e as
tecnologias usadas nele, mas essa curva de aprendizado pode ser reduzida utilizando
uma boa documentação, bons padrões e modelos de projetos. Normalmente tende-se a
acompanhar o padrão em que o código está seguindo e a documentação ajuda no
entendimento do sistema e fluxos de tarefas.
Paralelo a isso ter controle dos arquivos inerentes ao projeto é essencial, pois garante
maior segurança e adiciona muitas possibilidades de automação de processos.
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Resumo. Este trabalho aborda os componentes curriculares do curso de Sistema
de Informação da Universidade Federal do Cear, Campus de Quixadá, e os
compara com dados providos de currículos de diferentes instituições que detêm o
mesmo curso, mas que atingiram nota máxima na avaliação do MEC. Ainda, tenta
estabelecer relações entre as disciplinas de administração do currículo da UFC e
das demais instituições pesquisadas.

1. Introdução
As Diretrizes Curriculares Nacionais (DCN) do Ministério da Educação (MEC) indicam
aos cursos de bacharelado em Ciência da Computação, em Sistemas de Informação,
Engenharia de Computação, Engenharia de Software e licenciatura em Computação os
princípios, recomendações, linhas de formação e nomenclaturas a serem adotados pelas
Instituições de Educação Superior (IES). Tais recomendações são importantes na busca de
currículos de excelência e podem impactar nas avaliações oficiais desses cursos de
graduação. Particularmente aos cursos de Sistemas de Informação ou Sistema de
Informação (SI), as diretrizes curriculares do MEC indicam componentes da área de
Administração, pois para usar os sistemas de informação com eficiência, é preciso entender
as dimensões organizacionais, humana e tecnológica que os formam. (NOGUEIRA, 2010).
Além disso, esta área lida com sistemas complexos que requerem conhecimentos técnicos e
organizacionais para serem projetados, desenvolvidos e gerenciados, que afetam tanto as
operações como as estratégias das organizações (MEC, 1998).
Diante do exposto, o propósito do trabalho foi investigar como os cursos de
referência de Sistemas de Informação estão traduzindo as indicações do MEC para a
área de Administração. O trabalho consistiu em coletar dados de cursos que obtiveram
nota 5 no Conceito Preliminar de Curso (CPC) ou no último Exame Nacional de
Desempenho dos Estudantes (Enade), foram dados sobre a grade curricular, ementas das
disciplinas e datas de reconhecimento do curso, visando a comparação com as disciplinas
da grade curricular do curso de Sistemas de Informação da Universidade Federal do Ceará
(Campus – Quixadá).
Os resultados do trabalho serão apresentados ao Núcleo Docente Estruturante de SI
da instituição, NDE que zela pelo currículo do curso e delibera sobre a inclusão de
disciplinas da área de Administração com o propósito de atender as demandas de alunos,

coordenadores e professores, possibilitando a indicação de ajustes na grade curricular,
inclusão ou exclusão de disciplinas ou quebra de pré-requisitos. O presente trabalho inicia
com um breve referencial teórico centrado na pertinência da formação em Administração
nos currículos de Sistemas de Informação, depois explicita os métodos de pesquisa
empregados, analisa os dados e apresenta os resultados, finalizando com as considerações
finais.

2. Referencial Teórico
Segundo Stair (2008), um sistema de informação é um conjunto de componentes interrelacionados que coletam, manipulam e disseminam dados e informações para proporcionar
um mecanismo de realimentação para atingir um objetivo. De acordo com Albuquerque et
al. (2014), a definição de um Sistema de Informação justifica justaposição de aspectos da
Computação e da Administração e indica que a formação dos egressos em SI deve capacitar
quanto à soluções tecnológicas para automatização de processos organizacionais, através
da análise de cenários, aquisição, desenvolvimento e gerenciamento de serviços e recursos
da tecnologia de informação, fornecendo apoio ao processo decisório e definição e
implementação de novas estratégias organizacionais.
Albuquerque et al. (2014) levantou uma amostra de 50 cursos de SI de relevância
regional e/ou nacional comprovada por indicadores de qualidade oferecidos por IES do
país. Uma das principais constatações deste trabalho é a de que as matrizes curriculares dos
cursos de SI no Brasil diferem largamente das diretrizes definidas e é observada pouca
ênfase em disciplinas relacionadas à formação específica na área de SI, o que aponta para
certa indefinição na identidade desses cursos no Brasil. Para os autores, diferentemente dos
sistemas universitários de alguns países anglo-saxônicos e da Europa Ocidental em que o
curso de graduação em SI está atrelado aos departamentos de Administração (Business
Schools), no ensino superior brasileiro os cursos de BSI estão, via de regra, vinculados tão
somente aos departamentos de Ciência da Computação. Tal resultado evidencia a
necessidade de manter uma ampla discussão acerca da identidade e da formação específica
e sua tradução em termos de disciplinas dos cursos de Sistemas de Informação.

3. Procedimentos metodológicos
Ao propor uma análise das abordagens curriculares dos cursos de SI em IES brasileiras,
esta pesquisa constitui um estudo exploratório, sobretudo, devido à escassez de pesquisas
no campo do saber (COOPER et al., 2003). A pesquisa ainda está em andamento, porém
apresentam-se as etapas já realizadas.
Este trabalho foi realizado baseando-se em cursos reconhecidos pelo MEC com CPC
igual a 5 e ENADE igual a 5. A busca pelos cursos de Sistemas de Informação foi
realizada no portal E-MEC em agosto de 2014, nessa busca foi utilizado o filtro por
CPC igual a 5 e filtro nota ENADE igual a 5. Foram relacionados 13 cursos, contudo só
foi possível colher as informações de 6 (seis). Tendo a relação dos cursos
correspondentes, foi realizada a coleta de dados sobre as disciplinas de cada curso. Em
seguida as disciplinas e as ementas disponíveis foram separadas em alguns tipos de
visualização, como por exemplo, uma relação contendo a frequência das disciplinas,
depois passou pela fase de análise onde também é feita a comparação com as disciplinas
da UFC Campus Quixadá.

Os dados sobre os currículos foram agrupados e listados quanto a: tipo de IES, data
de reconhecimento ou da última avaliação do curso, listagem das disciplinas com ementas
e da grade curricular por semestre. O levantamento foi feito em planilha eletrônica. A
busca foi realizada nos sites dos cursos e das IES. Na segunda fase da pesquisa, as
coordenações de cursos serão consultadas para preencher lacunas, especialmente sobre as
ementas das disciplinas e pré-requisitos, que não estavam disponíveis na fase inicial da
pesquisa. Realizou-se a seleção das disciplinas da área de Administração e, para o presente
estudo, as disciplinas de outras áreas não foram analisadas.

4. Análise dos Dados e Considerações
Finais
Os resultados estão apresentados em duas partes. A primeira apresenta-se os dados do
curso de SI da UFC-Quixadá, data do currículo, a relação das disciplinas da área de
administração e a disposição por semestre. Na segunda parte, o recorte dos dados
relativos ao levantamento dos cursos de referência para as disciplinas de Administração é
apresentado.
A inauguração do Campus de Quixadá ocorreu no dia 17 de setembro de 2007 com
aula inaugural dia 18, marcou o início do 1º semestre letivo do curso de sistemas de
informação, o primeiro a ser ofertado. A última avaliação para reconhecimento do curso
foi em 24 de agosto de 2012 e obteve a nota 4, em uma escala de 0 a 5. A tabela 01 mostra
as disciplinas da área de administração que fazem parte da grade curricular do
curso de Sistemas de Informação da UFC – Campus Quixadá e sua distribuição por
semestre.
Tabela 01. Disciplinas administrativas e seus respectivos semestres.
Disciplina

Semestre

TGA

1º

TGS

2º

Funções Empresariais

3º

Gestão da informação e dos Sistemas de Informação

4º

Empreendedorismo

5º

Contabilidade e Custos; Economia e Finanças

6º

Gestão Estratégica e TI

7º
Fonte: Elaborado pelos autores.

Como resultados das pesquisas, análises e comparações podemos demonstrar que
algumas disciplinas coincidem em relação a forma de distribuição em determinado
semestre. Disciplina como Introdução ao curso, pertence em todos os casos ao primeiro
semestre, já outras como Fundamentos de programação e Teoria da Administração chegam
em segundo lugar pertencendo em cerca de 66,7% também no primeiro semestre dos
cursos de sistemas de informação. Calculo Diferencial e Integral aparece apenas uma única
vez no primeiro semestre, porém em todas as outras instituições é possível visualizar no
segundo semestre do curso.

Tabela 02. Frequência de algumas disciplinas
Disciplinas

Frequência

TGA; Cálculo I; Introdução ao curso; Arquitetura de
computadores; Banco de Dados; Probabilidade e
Estatística; Engenharia de Software.

Seis

TGS; Contabilidade; Estrutura de Dados II; Lógica.

Cinco

Fonte: Elaborado pelos autores.

Existem disciplinas que foram detectadas na maioria das universidades
independentes de qual semestre a mesma está alocada. Logo as mesmas podem ser
consideradas como padrão para o curso de sistemas de informações, pois esses
dados vieram de universidades onde o conceito preliminar do curso é o máximo (nota 5).
Porém outras disciplinas foram encontradas pouquíssimas vezes, deixando a duvida se ela
está mesmo de acordo com o que o curso precisa para ser considerado adequado em
relação a definições e exigências do MEC, como é o exemplo de Inglês, matemática básica
e geometria analítica, foram encontradas em apenas 50% das universidades pesquisadas.
Entre as 6 universidades, foi possível observar que temos disciplinas que estão
contidas apenas na UFC, como E-Business e Pre-cálculo, porém o que é necessário levar
mais em consideração são as disciplinas que encontramos nas universidades com nota
máxima de avaliação e que não existe na grade curricular do curso Sistemas de Informação
na UFC – Campus Quixadá, algumas delas estão até relacionada a parte
administrativa como Funções Empresariais e Administração de Recursos Humanos,
também na parte geral do curso como leitura e produção de texto e Robótica móvel.
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Abstract. In recent decades, the continuous increase in computing has
generated a large increase in the data stream. And with the emergence and
growing popularity of social networks, new information is generated at the
speed of the facts of the event. To follow this great mass of data can be a
differential for organizations wishing to obtain information quickly from that
is published, facilitating the identification of such information in real time. In
this context, this work aims to show how to use the Text Mining to collect, to
process and to classify texts extracted from social networks, to create a news
portal from data extracted from Twitter.
Keywords: Classification algorithm, Text mining, Social network.
Resumo. Nas ultimas décadas, o aumento contínuo computacional tem gerado
um grande aumento no fluxo de dados. E com o surgimento e crescente
popularização das redes sociais, novas informações são geradas na
velocidade do acontecimento dos fatos. Acompanhar essa grande massa de
dados pode ser um diferencial para as organizações que desejam obter
informações rápidas a partir do que se é publicado, facilitando a identificação
dessas informações em tempo real. Neste contexto, este trabalho tem como
objetivo mostrar como utilizar a Mineração de Textos para coletar, processar
e classificar textos extraídos das redes sociais para fazer um portal de
notícias a partir de dados extraídos do Twitter.
Palavras-chave: Algoritmo de classificação, Mineração de texto, Redes
sociais.

1. Introdução
Nas ultimas décadas, o aumento contínuo computacional tem gerado um grande
aumento no fluxo de dados. De acordo com Wu et al. (2013), a cada dia, 2.5 quintilhões
de bytes de dados são criados e 90% dos dados no mundo hoje foram produzidos no
últimos dois anos. Como exemplo dessa enorme geração de dados, temos uma imagem
que demostra o efeito do que acontece na Internet em um período de um minuto.
Um dos problemas que se encontra quando se realiza a extração de dados do
Twitter é que ela é feita, normalmente, em todo o conteúdo de um usuário ou da rede
social. As ferramentas existentes hoje não dispõem de uma opção para classificar os
textos publicados em assuntos específicos.

Figura 1. O que acontece na internet em um minuto
Fonte: IBM (2013)

Figueiredo e Garcia (2011) relatam que um dos perfis dos usuários do Twitter é
o de buscar informações. Tendo isso em vista, este trabalho busca apresentar conceitos
sobre a técnica de mineração de textos e sobre o algoritmo de classificação Naive
Bayes. Um exemplo simples da importância de uma aplicação que disponibiliza esses
tweets em categorias específicas, seria a coleta dessas informações, separando-as em
categorias pré-definidas, para gerar conhecimento para a população que está conectada
com a rede.
Na seção 2, 3 e 4, serão apresentadas as metodologias seguidas para a realização
deste trabalho. Na seção 5, é apresentada a conclusão.

2. Twitter
Barbosa et al (2012) definiram o Twitter como uma rede social que induz os usuários a
compartilhar e expressar de forma contínua as suas opiniões e sentimentos de forma
rápida e curta, com o objetivo de compartilhar conteúdos postados por usuários para a
rede social em geral ou para os seus amigos o que o usuário em questão está sentindo
sobre um determinado assunto.
O Twitter permite ao usuário criar conteúdos diversos, pois uma de suas
funcionalidades é a de realizar uma pergunta simples e direta na página inicial do
sistema: “O que está acontecendo?”. Com essa simples pergunta, o Twitter gera,
diariamente, um grande volume de informações, pois ele “possibilita os usuários
transmitirem seus pensamentos em mensagens curtas de 140 caracteres”, Russel (2013),
e essas respostas são chamadas, na rede social, de tweet.
De acordo com Sousa (2012), o Twitter possui duas APIs: Twitter search API,
que pode recuperar as postagens mais recentes, entre seis e nove dias antes da consulta,
de usuários a partir de requisições HTTP, e a Twitter Streaming API que permite buscas
atualizadas em tempo real. Essas duas APIs podem ser utilizadas em conjunto para se
auxiliarem entre si (Sousa, 2012).
Este trabalho irá utilizar as APIs fornecidas pelo Twitter para realizar a coleta
dos tweets dos usuários, buscando tanto armazenar tweets recentes como os tweets que
estão sendo realizados em tempo real, para aloca-los em suas respectivas categorias.

A coleta dos tweets será armazenada em categorias pré-definidas, que serão:
esportes, política e religião.

3. Mineração de Texto (Text Mining)
Mineração de textos, ou text mining, é definido por Morais e Ambrósio (2007) como
uma técnica de análise e extração de dados a partir de textos, frases ou apenas palavras,
com o objetivo de identificar informações úteis e implícitas, contidas nos dados
armazenados em formato não estruturado.
De acordo com Dorre, Gerstl e Seiffert (1999), o formato de armazenamento de
dados não estruturado expressam uma vasta quantidade de informação, pois
provavelmente cerca de 90% do conjunto de dados de uma empresa está armazenado
nesse formato. Por mais que a sua extração seja bastante codificada e complicada de se
obter elas não podem deixar de ser realizadas. Kao e Poteet (2010) citam que essas
informações englobam tanto Recuperação de Informação quanto Classificação ou
Clusterização de documentos textuais.
A prática da mineração de textos pode ser realizada em qualquer domínio que
utilize textos, normalmente contidos em documentos, com o intuito de coletar as
informações contidas no formato de dados não estruturados.

4. Geração do Modelo de Classificação usando Naive Bayes
De acordo com Tan, Steinbach e Kumar (2005), os algoritmos de classificação são
usados para delegar uma tarefa de atribuição de objetos a uma das categorias prédefinidas.
Para a geração do modelo de classificação dos tweets será utilizado o algoritmo
de classificação de textos Naive Bayes, que será utilizado como uma biblioteca do
Apache Mahout. De acordo com Singh e Husain (2013), o classificador Naive Bayes é
baseado na probabilidade de instrução que lhe foi dado por Bayes. Este teorema fornece
uma probabilidade condicional de ocorrência no evento E1 onde E2 já ocorreu. O caso
contrário também pode ser calculado através da formula:

𝑷(𝑪|𝑨) =

𝑷(𝑨|𝑪). 𝑷(𝑪)
𝑷(𝑨)

Tendo o exemplo acima do algoritmo de classificação Naive Bayes genérico,
podemos simular o algoritmo passando uma hashtag do Twitter com a categoria
esporte:

𝑷(𝒆𝒔𝒑𝒐𝒓𝒕𝒆|#𝒇𝒖𝒕𝒆𝒃𝒐𝒍) =

𝑷(#𝒇𝒖𝒕𝒆𝒃𝒐𝒍|𝒆𝒔𝒑𝒐𝒓𝒕𝒆). 𝑷(𝒆𝒔𝒑𝒐𝒓𝒕𝒆)
𝑷(#𝒇𝒖𝒕𝒆𝒃𝒐𝒍)

Após aplicar o algoritmo de classificação Naive Bayes serão gerados dois tipos
de grupos de tweets, o conjunto de treino e o conjunto de teste. O conjunto de treino
será utilizado para criar um modelo de classificação dos tweets para aloca-los em cada
categoria pré-definida. Em seguida, utiliza-se o modelo criado no treino e o valida para
o conjunto de teste, verificando a taxa de erro do modelo gerado.

5. Considerações Finais
Espera-se que a aplicação final possa também auxiliar os desenvolvedores a realizar a
mineração de texto no Twitter de forma mais fácil, disponibilizando para eles os dados
(tweets) filtrados em categorias específicas.
A coleta dos tweets já foi iniciada e armazenada em categorias pré-definidas,
que foram: esportes, política e religião. Para isto, um script na linguagem Python foi
utilizado para a extração dos tweets. Para a coleta, foi utilizado um dicionário de
palavras que coincide com a categoria que foi selecionada. Uma limpeza dos dados foi
feita para a remoção dos tweets repetidos utilizando o programa Microsoft Excel que
excluiu as colunas repetidas. Um estudo utilizando o Mahout com Hadoop foi
executado, configurando uma máquina Linux para realizar o experimento que coincide
com o que será feito, posteriormente, neste trabalho.
Este artigo apresentou um estudo sobre mineração de texto e técnicas de
classificação, destacando o Twitter como fonte para realizar a extração de dados.
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Abstract. Important events cause strong repercussions in the social networks
where users share intensively their opinions and feelings. The analysis of this
information is presented as an alternative for the extraction of knowledge.
However, this data analysis of non-automated fashion can be a nontrivial
problem. In this context, the article will describe the partial results and future
directions of ongoing research that shows how the process of text mining was
used to collect, organize and analyze users' Twitter posts (tweets) related to
presidential debates for 2014 elections in Brazil, thus extracting important
information that allows us to identify and monitor the opinion of the online
population.
Resumo. Importantes acontecimentos acarretam em forte repercussão nas
redes sociais, onde os usuários compartilham de forma intensa suas opiniões
e sentimentos. A análise dessas informações se apresenta como uma
alternativa para a extração de conhecimento. No entanto, a análise desses
dados de forma não automatizada pode ser um problema não trivial. Neste
contexto, descreveremos no artigo os resultados parciais e as direções futuras
de uma pesquisa em andamento que mostra como o processo de mineração de
texto foi utilizado para coletar, estruturar e analisar as postagens dos
usuários do Twitter (tweets) referentes aos debates presidenciais para as
Eleições de 2014 no Brasil, extraindo assim importantes informações que nos
permitem identificar e monitorar a opinião da população online.

1. Introdução
É evidente o crescente uso das redes sociais nos últimos anos. Consequentemente, o
volume de informações que circula dentro delas também vem aumentando de maneira
intensa. Apenas no Twitter, são mais de 270 milhões de contas ativas e uma média de
290 milhões de tweets por dia [1]. Dessa maneira, nos é apresentada uma nova maneira
de participação da sociedade. Rodrigues Barbosa et al (2012) [2] afirmam que o modelo
de interação do Twitter induz os usuários a compartilhar e expressar continuamente suas
opiniões e sentimentos, que são propagados de maneira rápida e em tempo real para
seus respectivos seguidores.
Neste contexto, a Mineração de Textos, considerada uma evolução da área de
Recuperação de Informações, apresenta um conjunto de técnicas de análise e extração
de dados a partir de textos, frases ou apenas palavras [3]. Essas técnicas nos permitem

automatizar o processo de coleta e estruturação de informações e, junto com a Análise
de Sentimento identificar informações úteis e implícitas, que normalmente não
poderiam ser recuperadas utilizando métodos tradicionais de consulta, pois a informação
contida nestes textos não pode ser obtida de forma direta (por exemplo, qual candidato
das Eleições Presidenciais no Brasil que tem mais tweets positivos referentes a sua
campanha?), uma vez que, em geral, estão armazenadas em formato não estruturado.
Considerando os benefícios da Mineração de Textos aliada a Análise de Sentimento
online, referenciados em [Diakopoulos & Shamma 2010][Chew & Eysenbach
2010][Jansen et al. 2009] e [Silva et al. 2011], e o potencial dos softwares sociais como
fonte de conteúdo opinativo, neste artigo, são descritos os resultados obtidos em um
estudo de caso que buscou analisar o sentimento da população online no contexto dos
debates ocorridos para as Eleições Presidenciais no Brasil em 2014.

2. Metodologias
A metodologia utilizada é composta de 4 etapas : coleta de dados, pré-processamento de
texto, mineração de texto e análise de sentimento. As etapas serão descritas a seguir.
2.1. Coleta de Dados
Para coletar os tweets foi utilizado um script existente escrito na linguagem Python, que
recebe como parâmetro hashtags, e retorna tweets marcados com essas hashtags. Esses
tweets são em seguida armazenados em um arquivo com valores separados por vírgula.
Foram coletados 20.000 tweets para cada debate a partir das hashtags #debatedaBAND,
#debatenoSBT e #debateAparecida.
2.2. Pré-processamento de Texto
Nesta etapa ocorre a estruturação dos textos coletados através da remoção dos
stopwords, uma técnica de Processamento de Linguagem Natural. Stopwords são, em
regra, termos de elevada recorrência em qualquer texto. São os pronomes, verbos,
advérbios, artigos e outros termos dotados de pouco valor semântico e irrelevantes por
não serem palavras que expressam algum sentimento. Foram descartados também links
e caracteres não alfabéticos, com excessão do caractere ‘#’, que é utilizado marcar uma
palavra como hashtag.
2.3. Mineração de Texto
Para esta etapa foram utilizadas duas ferramentas como auxílio, o NodeXL e o Wordle.
O NodeXL é um plugin de licença livre para análise exploratória das redes desenhado
para funcionar a partir de planilhas Excel. Com ele foi possível mapear as contas com
maior indegree (mais citadas) durante os debates. O Wordle é uma ferramenta que
permite criar nuvens de palavras a partir de um determinado texto, dando maior
proeminência as palavras que ocorrem com maior frequência no texto. Uma vez que os
tweets já foram pré-processados, foi possível usar esta ferramenta para visualizar as
palavras que foram mais citadas durante os debates.
2.4. Análise de Sentimento
Nesta última etapa é realizada uma análise dos fatos que ocorreram no período da coleta
em relação aos dados obtidos na etapa de mineração. Desta forma é possível observar e

comparar a presença e expressividade do candidato no debate com o número de citações
que o mesmo teve pelos usuários do twitter. São também analisados os assuntos
levantados, polêmicas e respostas em comparação com as nuvens de palavras que
permitem visualizar o que mais foi falado pelos usuários da rede.

3. Resultados Preliminares
Tabela 1. Contas com maior indegree dentre os tweets coletados
Debate na Band
26/08/14
@dilmabr-

2352 menções

Debate no SBT

01/09/14

Debate TV Aparecida 16/09/14

@dilmabr-

1922menções

@jornaloglobo -

958 menções

@diimabr (bolada)1597menções

@silva_marina-

1875 menções

@lucianagenro -

832tmenções

@silva_marina-

@diimabr -

1298 menções

@aecioneves -

698 menções

@jeanwyllys_real- 826menções

@aecioneves -

953 menções

@diimabr -

581 menções

@aecioneves -

@aecioblog-

422 menções

@eduardojorge43 - 516 menções

1451menções

791 menções

Como apresentado na Tabela 1, a candidata Dilma teve um expressivo número de
menções pelos usuários do Twitter no debate da BAND, muitas dessas menções
acompanhadas de duras críticas. Na nuvem de palavras do debate apresentada na Figura
1 pode-se observar a expressividade que a hashtag ‘ForaPT’ teve em detrimento das
outras palavras citadas.

Figura 1. Palavras mais frequentes no debate da BAND, 26/08/2014

Na nuvem de palavras do debate no SBT, apresentada na Figura 2, nota-se que um
grande número de palavras referem-se a candidata Marina, em ascensão nas pesquisas, e
a candidata a reeleição Dilma. As duas candidatas também foram as que obtiveram
maiores menções dos usuários do Twitter, como mostrado na Tabela 1. No dia seguinte
ao debate os jornalistas Germano Oliveira e Julianna Granjeia publicaram no site o
GLOBO um artigo de opinião intitulado “Dilma e Marina polarizam e deixam Aécio de
lado em debate no SBT” [4].

Figura 2. Palavras mais frequentes no debate do SBT, 01/09/2014

No debate da Tv Aparecida é interessante observar que é a primeira vez entre os dados
dos debates coletados em que Luciana Genro aparece com maior expressividade tanto
em menções quanto nas citações observadas na nuvem de palavras mostradas na Figura
3. Isso pelo fato de no debate ela ter confrontado o candidato Aécio com temas
polêmicos como corrupção. O candidato tucano também se destaca no número de
menções do referido debate e tem bastante representatividade na nuvem de palavras.

Figura 3. Palavras mais frequentes no debate da TV Aparecida, 16/09/2014

4. Conclusões e Trabalhos Futuros
Os resultados apresentados reforçam a eficácia do uso das hashtags como um recurso
promissor para monitorar o sentimento da população online. Como etapas posteriores,
esse trabalho ainda prevê a análise detalhada do debate que ocorrerá na Globo no dia 03
de outubro. Vale ressaltar que, este tipo de aplicação tem se tornado cada vez mais útil
para usuários interessados em acompanhar o sentimento da população online sobre
determinados acontecimentos, sobretudo, para aqueles usuários ou órgãos responsáveis
por tomadas de decisão em relação ao assunto sobre o qual o sentimento está sendo
monitorado.
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Abstract. This work aims to present a new gamification proposal for the
Livros Sociais system . At first we will talk about the concept of
gamification , and then present some of their techniques and how they are
used in the context of Livros Sociais system.
Resumo. Este trabalho tem por objetivo apresentar uma nova proposta de
gamificação para o sistema Livros Sociais. Em um primeiro momento
falaremos sobre o conceito de gamificação, e em seguida apresentaremos
algumas das suas técnicas e como serão usadas no contexto do sistema
Livros Sociais.
Palavraschave: Gamificação, Redes Sociais, Livros Sociais.

1.

Introdução

O projeto Livros Sociais tem por objetivo criar uma rede social que conecta pessoas e
materiais de estudo (livros, artigos, revistas) além de proporcionar um meio para que os
usuários possam identificar quais os melhores materiais para estudar determinado assunto.
Durante o desenvolvimento, surgiu a necessidade de que a rede social contasse com
gamificação (termo usado para aplicação de design de jogos em contextos diversos não
relacionados a jogos).
As técnicas, elementos e dinâmicas de jogos tem sido muito usadas atualmente em
contextos diversos. Gabrielle Navarro (2013) cita dois casos para o uso de conceitos de jogos
no mundo real que são interessantes no contexto deste artigo: A escola Quest to Learn onde a
rotina da escola foi concebida como um grande jogo com metas e regras bem definidas, e o
usuário de redes sociais que analisa o conteúdo produzido pelos amigos podendo curtir
(sinalização de aprovação do conteúdo), comentar ou compartilhar.
Nos casos citados acima, os conceitos de jogos foram aplicados com objetivos
distintos. No primeiro caso, o objetivo é estimular a necessidade de aprender do aluno,
segundo Navarro (2013):
“A escola pública de Nova York, chamada Quest to learn, tem
como proposta estruturar o funcionamento das aulas presenciais em

missões para os alunos,[...] O estudante é inserido em uma realidade de
desafios, tendo como pano de fundo o conhecimento visto durante as
aulas[...]”.

No segundo caso, as
amigos, sendo assim, essas
pontuação. As publicações
estimular os usuários da
publicações ruins.

pessoas podem curtir ou compartilhar as publicações dos seus
interações entre os usuários são uma forma de atribuição de
interessantes tendem a ter mais curtidas e assim é possível
rede social a fazer publicações interessantes e desestimular

Analisando os casos citados podemos perceber o quão poderosa é a gamificação no
sentido de estimular ou desencorajar certos comportamentos. Sendo assim, ela será utilizada
no projeto Livros Sociais para estimular os usuários a participarem continuamente e utilizarem
todos os recursos, permanecendo engajados no uso da rede social.

2.

Gamificação

O fenômeno chamado gamificação é a utilização da mecânica e o pensamento dos
games em contextos que não são de jogos, com finalidade de engajar pessoas e resolver
problemas. A técnica se utiliza de conceitos e dinâmicas de jogos aplicados em sites, serviços,
redes corporativas, conteúdos ou campanhas, com o intuito de melhorar a experiência e
aumentar a participação.
É o uso de técnicas de design de jogos que utilizam mecânicas de jogos e pensamentos
orientados a jogos para enriquecer contextos diversos normalmente não relacionados. A
técnica pode encorajar pessoas a realizar tarefas que normalmente consideram entediantes,
como responder pesquisas, comprar, preencher formulários fiscais ou ler websites1 .

3.

O Sistema de Gamificação Proposto

Um sistema de gamificação para o sistema Livros Sociais já foi proposto anteriormente
por Erick Silva (2013) e tinha o objetivo de fazer com que os estudantes utilizem os livros da
biblioteca atribuindo pontos a realizações de empréstimos e renovações bem como estimular o
uso do sistema através de atribuição de pontuação para avaliações e recomendações de livros
feitas no sistema.
O sistema de gamificação a ser apresentado neste trabalho se baseia não só em
recompensar quem usa constantemente o sistema, mas também desafiar os usuários a explorar
todos os recursos disponíveis. Para isso, adotaremos uma mistura de técnicas de gamificação
sendo a principal o sistema desafios e missões.
O sistema de desafios e missões consiste em oferecer recompensas caso o jogador
consiga realizar ações pré determinadas. Dessa forma é possível estimular o usuário a usar
todos recursos do sistema, por exemplo, o usuário ganha 10 pontos caso uma análise sua
receba 10 comentários ou, o usuário ganha 20 pontos caso ele faça 5 comentários no mesmo

1

Disponível em: http://pt.wikipedia.org/wiki/Ludifica%C3%A7%C3%A3o

dia. Para recompensar o usuário pelas missões realizadas iremos oferecer badges em vez de
pontos.
Badges são distintivos ou medalhas que os usuários podem colecionar e exibir para
outros no sistema. Um dos exemplos mais populares é o foursquare, que atribui medalhas por
determinadas ações. Os badges são um tipo de recompensa além de um item de status.
Figura 1: exemplo de badge.

Em paralelo ao uso sistema de desafios com badges utilizaremos também o sistema de
pontuação com leaderboard, com o objetivo de fazer com que os usuários façam uso
constanste do sistema Livros Sociais e se sintam recompensados por isso. Leaderboard é um
mecanismo para dar visibilidade aos melhores jogadores. Ele consiste em uma lista com os 10
jogadores com maior pontuação durante a semana que será exibida no sistema para todos os
usuários. Os pontos serão adquiridos para cada ação efetuada dentro do sistema, por exemplo,
avaliar livro, recomendar e comentar.
Figura 2: exemplo de leaderboard.

3.

Considerações Finais

Se antes o jogo era visto apenas como forma de distração para as horas de ócio, hoje, é
notória a sua inserção em diferentes momentos da rotina do indivíduo, misturandose às demandas e às
tarefas instituídas pela escola, pelo trabalho e pelo convívio social.
A nova proposta de gamificação para o projeto Livros Sociais busca mesclar várias técnicas.
Consiste em apresentar desafios que encorajam o uso das funcionalidades do sistema e ao completar
determinado desafio o usuário ganha badges que podem ser exibidos no seu perfil. Os usuários também
ganham pontos por ações efetuadas no sistema podendo assim ter seus nomes expostos no
leaderboard. Esperase que a gamificação venha pra tornar a experiência dos usuários mais produtiva e
agradável, representando uma forma melhor de se usar uma rede social.
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Abstract. This article presents the research methodology Survey as a recommended
proposal for population-sampling. Exposes a study of the development process of
this method through a literature review with emphasis on the types of field research
and existing sampling, verifying which would meet the objectives of the research.
With this, we analyzed what technique of data collection would be used. And finally
we have the indication of a target population and the justifications of the type of
field research and sampling, and what technique collected data would be best
recommended for a completion of coursework, you want to explore how a given
population are using technology.
Resumo. Este artigo apresenta a metodologia de pesquisa Survey como uma
proposta recomendável para pesquisas de amostragem populacional. Expõe um
estudo do processo de desenvolvimento deste método através de levantamento
bibliográfico com ênfase nos tipos de pesquisa de campo e amostragem existentes,
verificando-se qual atenderia aos objetivos da pesquisa. Com isso, analisou-se qual
técnica de coleta de dados seria usada, dentre. E por fim teremos a indicação de
uma população alvo e as justificativas do tipo de pesquisa de campo e amostragem,
qual técnica de coletada de dados seria melhor recomendada para uma pesquisa
universitária de trabalho de conclusão de curso, que pretende explorar como uma
determinada população está usando tecnologias.

1. Introdução
À medida que as Tecnologias de Informação e Comunicação (TICs) tem evoluído e os
computadores, os celulares, os tablets, dentre outros dispositivos tecnológicos, tem se tornado
mais acessíveis e presentes no dia-a-dia das pessoas, cada vez mais há necessidade de prover
sistemas computacionais de maior interatividade e facilidade de uso, que se adéqüe a pessoas
de formação, idade e capacidades físicas e intelectuais bastantes heterogenias. A Interação
Humano - Computador (IHC) é uma área da computação que surgiu com esta necessidade.
Ela objetiva prover e dar suporte ao desenvolvimento de sistemas de informações de forma
que eles se tornem mais interativos, Para isso é preciso estudar maneiras que proporcionem a
criação de sistemas de informação mais usuais, acessíveis e flexíveis. Seu objetivo principal é
estudar todos os aspectos relacionados ao processo de interação entre usuário e os diversos
tipos de dispositivos tecnológicos.

De acordo com o PNAD (2010), 9,7% de brasileiros correspondendo a 14,1 milhões são
analfabetos (não sabem ler nem escrever) e um em cada cinco (20,3%) dos brasileiros ainda
são analfabetos funcionais, ou seja, pessoas com 15 ou mais anos de idade e com menos que
quatro anos de estudo completo, em geral apenas lêem e escrevem frases simples, não
conseguindo realizar interpretação de textos. A divulgação destaca também que na região
nordeste essa taxa é mais elevada chegando a 30,8%, aproximadamente 10,5% maior que a
media nacional. Considerando os excluídos digitalmente no Brasil, ou seja, cidadãos que não
são usuários ativos de computador e internet, a CETIC (2010) registra que 56% de brasileiros
fazem parte deste grupo.
Estes dados do PNAD e da CETIC nos demonstram o quanto pode ser rico estudar de forma
exploratória como uma determinada população dentre todas suas diferenças sociais,
econômicas e intelectuais estão usando tecnologias.
É interessante conhecer de forma mais abrangente: quais tecnologias estão sendo mais
usadas? Quais as principais dificuldades no uso destas tecnologias? Quais as características
demográficas e grau de experiência de uso dessas pessoas? E o que gostaria de aprender a
usar? Utilizam internet por algum destes dispositivos tecnológicos? As diferenças sociais,
econômicas e intelectuais tem algum impacto nas dificuldades e desafios com o uso das
tecnologias? Para respondermos estas perguntas é necessário fazermos uma pesquisa.
Neste âmbito, este artigo tem como objetivo geral apresentar a metodologia de pesquisa
Survey como uma proposta viável e recomendável, para se verificar como uma determinada
população está usando tecnologias. Para atingir estes objetivos, foi feito um estudo
bibliográfico sobre os tipos de pesquisa de campo e amostragem existentes, verificando-se
qual atenderia aos objetivos da pesquisa. Analisou-se qual técnica de coleta de dados seria
usada, dentre: questionário, entrevista, formulário e outras. E por final teremos a indicação de
uma população alvo e as justificativas do tipo de pesquisa de campo e amostragem, qual
técnica de coletada de dados seria melhor recomendada para uma pesquisa universitária de
trabalho de conclusão de curso.

2. A metodologia survey
Aborda-se aqui, especificamente, o método de pesquisa survey, principalmente via
formulário, questionário ou guia de entrevista. Serão enfocadas as características gerais desse
método e alguns aspectos relacionados a amostragem, elaboração do instrumento e estratégia
de aplicação, bem como a questão da validade e confiabilidade.
2.1 Definições e Características Gerais
A pesquisa survey pode ser descrita como a obtenção de dados ou informações sobre
características, ações ou opiniões de determinado grupo de pessoas, indicado como
representante de uma população-alvo, por meio de um instrumento de pesquisa, normalmente
um questionário (Pinsonneault & Kraemer, 1993). De acordo com Freitas, oliveira, Saccol e
Moscarola (2000) apud Fink (1995a; 1995c) este método tem como principais características
o interesse em produzir descrições quantitativas de uma população; e faz uso de um
instrumento predefinido.
Freitas, Oliveira, Saccol e Moscarola (2000) dizem que a survey só é apropriado como
método de pesquisa quando:
•

Se deseja responder questões do tipo “o quê?”, “por que?”, “como” e “quanto”, ou
seja, quando o foco de interesse é sobre “o que está acontecendo” ou “como e porque
isso está acontecendo”;

•

Não se tem interesse ou não é possível controlar as variáveis dependes e
independentes;

•

O ambiente natural é a melhor situação para estudar o fenômeno de interesse;

•

O objeto de interesse ocorre no presente ou no passado.

A pesquisa survey quanto ao seu propósito é classificada por Pisonneault & Kraemer (1993)
da seguinte forma:
•

Descritiva: busca identificar quais situações, eventos, atitudes ou opiniões estão
manifestas em uma população; descreve a distribuição de algum fenômeno na
população ou entre os subgrupos da população ou, ainda, faz uma comparação entre
essas distribuições. Neste tipo de survey a hipótese não é casual, mas tem o propósito
de verificar se a percepção dos fatos está ou não de acordo com a realidade. Marconi
& Lakatos (1996) dizem que este tipo se trata de uma investigação empírica, com o
objetivo de conferir hipóteses, delineamentos de um problema, análise de um fato,
avaliação de um programa e isolamento de variáveis principais. Em outras palavras se
trata de uma pesquisa quantitativa.

•

Exploratória: tem por objetivo familiarizar-se com o tópico ou identificar os conceitos
iniciais sobre um tópico, dar ênfase na determinação de quais conceitos devem ser
medidos e como devem ser medidos, buscar descobrir novas possibilidades e
dimensões da população interesse.

•

Explanatória:tem como objetivo testar uma teoria (hipótese) e as relações causais (tipo
causa-efeito); estabelece a existência de relações causais, mas também questiona por
que a relação existe. Segundo Marconi & Lakatos (1996), Esse tipo de estudo utiliza
projetos experimentais que incluem os seguintes fatores: grupo de controle, seleção da
amostra probabilística e manipulação de variáveis independentes com o objetivo de
controlar ao máximo os fatores pertinentes.

De acordo com Freitas, Oliveira, Saccol e Moscarola (2000), podemos classificar em dois
tipos o design de um Survey:
•

Cross sectional (Corte-Transversal): Neste tipo de estudo, os participantes são
perguntados sobre pontos especificos para a obtenção de informações referentes
aquele momento. Por exemplo, pode-se consultar todos os membros de uma
organização que fazem parte de um determinado projeto de desenvolvimento de
software, às 10 horas de uma segunda-feira, para descobrir quais as actividades que
estão sendo efetuadas naquela manhã. Esta informação nos dá ideia sobre o que está
acontecendo na organização.

•

Longitudinal: Este tipo de estudo é voltado para o futuro, nos fornece informações
sobre mudanças em uma determinada população ao longo do tempo. Existem duas
variantes principais de design longitudinal, você pode estudar as mesmas pessoas em
cada periodo de tempo ou você pode examinar pessoas diferentes.

2.2 Tipos de Amostras
Antes de citar qual amostra escolhida para a realização da pesquisa, é necessário descrever os
tipos existentes. Uma amostra pode ser probabilística (casual), quando a escolha dos
elementos da amostra é aleatória, ou não probabilística (não casual), quando a escolha dos
elementos não é feita aleatoriamente.
2.2.1 Amostras não aleatórias
Na amostra não aleatória, não se pode aplicar inferência estatística, mas pode-se utilizar a
estatística descritiva. As amostras não aleatórias podem ser:

•

Acidental: o pesquisador escolhe o elemento que lhe convém (exemplo: estar no local
da entrevista, etc.) (LEVIN, 1987; MATTAR, 1996).

•

Intencionais: a amostra é escolhida intencionalmente pelo pesquisador (MARCONI &
LAKATOS, 1996; OLIVEIRA, 1997).

•

Por “Juris”: é a seleção de um grupo específico, representativo da população, para
fazer várias perguntas (exemplo: renda familiar) (MARCONI & LAKATOS, 1996).

•

Julgamento (proposital, tipicidade) é a escolha de um grupo, que tenha característica
que represente a população (MARCONI & LAKATOS, 1996; LEVIN, 1987).

•

Por quota: conhecendo as características de uma população, o pesquisador pode
montar amostras proporcionais em cima destas características.

Vale ressaltar que Perrien, Chéron & Zins (1984) consideram que o processo de amostragem é
composto pela definição da população alvo, pelo contexto de amostragem, pela unidade de
amostragem, pelo método de amostragem, pelo tamanho da amostra e pela seleção da amostra
ou pela execução do processo de amostragem.
2.2.2 Amostras aleatórias
Para realizar esta amostra, é necessário conhecer todos os elementos da população estudada
(nomes, endereços, etc.) e definir um número para cada elemento, para que eles sejam
selecionados, com o uso de uma tabela de números aleatórios. Segundo LEVIN (1987) a
amostragem aleatória, pode ser:
•

Aleatória simples (ou casual simples): os elementos da amostra são escolhidas, através
do uso de uma tabela de números aleatórios.

•

Sistemática: a amostra é determinada por intervalos fixos. Por exemplo: numa
população de 100 elementos, escolhe-se uma amostra selecionando cada décimo
elemento da lista (LEVIN, 1987).

•

Estratificada: a população é dividida em grupos, extrai-se então uma amostra aleatória
de cada grupo, conforme a sua proporção na população.

•

Método de conglomerados: Um conglomerado é uma unidade, onde se pode
concentrar parte de uma população (escola, igreja, etc.), ele tem que ser representativo
da população. Conforme a pesquisa, a amostra pode ser definida de várias formas
como pelo sorteio aleatório dos conglomerados (MARCONI & LAKATOS, 1996).

3. Técnicas de Coleta de Dados
Numa pesquisa exploratória podem ser utilizados formulários, questionários, entrevistas,
observação de participante e análise de conteúdos, etc.. Segundo OLIVEIRA (1997), a
escolha do método e técnica utilizada, depende do objetivo da pesquisa, dos recursos
financeiros disponíveis, da equipe e elementos no campo da investigação. Como o objetivo
desta pesquisa tende a ter um publico alvo mais abrangente foi selecionado três técnicas, que
poderiam ser usadas separadamente ou em conjunto para atender os objetivos do estudo:
entrevista,
questionário,
formulário.
É importante expor que na utilização de quaisquer técnicas de coletas de dados que envolvem
pessoas, ou seja participantes que irão contribuir com as pesquisas, deve se está atento as
questões éticas. Para isto, Preece e co-autoras propõem um conjunto de diretrizes (2008, p.
373), dos quais relatarei a seguir dando ênfase aos mais importantes:
•

Informar aos participantes os objetivos do estudo que será realizado e explicar
exatamente como deverá ser a participação deles. Deve-se deixar claro o processo de

teste, o tempo aproximado do teste, o tipo de dados que serão coletados e ainda como
os dados serão analisados e utilizados.
•

Deixar claro que os participantes terão uma participação de forma anônima onde seus
dados demográficos e biográficos de forma alguma serão divulgados. Alem disso deve
ser especificado se o processo avaliativo com o participante fará uso de gravação de
áudio ou vídeo.

•

Certificar-se de que os usuários entenderam de forma concisa que eles têm total poder
de abandonar ou interromper o teste caso sintam algum desconforto, incômodo ou
qualquer outra coisa que leve ele a ter o desejo de não continuar mais com o teste.

•

Após ter realizado algum teste com usuários deve se precaver de que os dados
coletados permitam a identificação do participante, como também analisar se qualquer
trecho de depoimento ou descrição não está de fato anônimo não possibilitando
identificação.

•

Caso necessite o uso de dados reais, deve-se deixar claro ao usuário e requisitar uma
autorização prévia e o que for divulgado com identificação deve ser antes relatado ao
participante.

3.1 Formulários
Os formulários consistem em um conjunto de questões que são perguntadas e anotadas por
um entrevistador durante uma entrevista face a face (MARCONI & LAKATOS,1996). Pode–
se concluir que ele é, um questionário usado para realizar a entrevista pessoal. BOYD &
WETFALL (1964) classificam o questionário pelos métodos de comunicação usados:
entrevista pessoal, por telefone ou pelo correio. MATTAR (1996), entretanto, classifica não o
questionário, mas o método da comunicação, como entrevista pessoal, por telefone e
questionário auto-preenchido. Deste modo, o fato de uma lista de questões ser chamada de
formulário, vai depender do método da comunicação utilizado.
3.2 Entrevista
O método da entrevista se caracteriza pela existência de um entrevistador, que fará perguntas
ao entrevistado anotando as suas respostas. A entrevista pode ser feita individualmente, em
grupo, por telefone ou pessoalmente (MATTAR, 1996). Segundo MARCONI & LAKATOS
(1996) a entrevista pode ser de três tipos:
a) Padronizadas (estruturadas): os formulários costuma-se usar questões fechadas e o
entrevistador não pode alterar a ordem das questões, ou criar novas questões.
b) Despadronizado (não estruturados): os formulários usam questões abertas e o entrevistador
tem liberdade de formular novas questões, conduzindo a entrevista.
c) Painel: as entrevistas são repetidas de tempos em tempos com os mesmos elementos da
amostra, para avaliar a evolução das opiniões das pessoas. Segundo BOYD & WETFALL
(1964), os formulários usados nas entrevistas podem ser disfarçados ou não disfarçados.
No caso de formulários não disfarçados, o entrevistador sabe qual é o objetivo da pesquisa,
enquanto que nos disfarçados ele não sabe. Dentre as vantagens do método das entrevistas
podem ser citados (BOYD & WETFALL, 1964; MARCONI & LAKATOS, 1996; MATTAR,
1996): o entrevistador pode tirar dúvidas, explicar as questões, permite também identificar as
discordâncias. Além disso, a entrevista permite um bom controle da amostra com alto índice
de respostas gerando uma grande quantidade de dados. O método das entrevistas pode
apresentar as seguintes desvantagens (MARCONI & LAKATOS, 1996; MATTAR, 1996):
ocorrer problemas de comunicação entre o entrevistador e entrevistado, a entrevista consome
muito tempo, gera alto custo o que leva a utiliza normalmente de amostras pequenas. Além

disso, a presença do entrevistador e a não garantia de anonimato pode influenciar na resposta.
Existe ainda o risco de o entrevistador interpretar as respostas em questões abertas. As
entrevistas por telefone têm menor custo e são mais rápidas de serem aplicadas que as
entrevistas pessoais, o que permite trabalhar com uma maior amostra (MATTAR,1996).
3.3 Questionário
O questionário é um conjunto de perguntas, que a pessoa lê e responde sem a presença de um
entrevistador. Ele pode ser enviado via correio, fax, Internet, etc., sendo devolvido,
geralmente, pelo correio. Os questionários podem ser de quatro tipos diferentes:
•

Estruturado não disfarçado: o respondente sabe qual é o objetivo da pesquisa, e o
questionário é padronizado, usando principalmente questões fechadas.

•

Não estruturado: não disfarçado, neste caso usa-se mais questões abertas e o
respondente sabe qual é o objetivo da pesquisa.

•

Não estruturado disfarçado: usa técnicas projetivas (completar sentenças, etc.) para
conseguir as informações, sem que o respondente saiba a finalidade da pesquisa
(BOYD J.& WETFALL, 1964).

•

Estruturado disfarçado: tenta através da tabulação e cruzamento de informações,
descobrir a importância de um assunto para a pessoa, indiretamente (MATTAR,1996).

As vantagens do uso do método do questionário em relação às entrevistas são (MARCONI &
LAKATOS, 1996; MATTAR, 1996): utiliza-se menos pessoas para ser executado e
proporciona economia de custo, tempo, viagens, com obtenção de uma amostra maior e não
sofre influência do entrevistador. Dentre as desvantagens pode ser citadas (MARCONI &
LAKATOS, 1996; MATTAR, 1996): baixo índice de devolução, grande quantidade de
perguntas em branco; dificuldade de conferir a confiabilidade das respostas; demora na
devolução do questionário e a impossibilidade do respondente tirar dúvidas sobre as questões
o que pode levar a respostas equivocadas.

4. Etapas para Elaboração do Formulário
Instrumento deste tipo de pesquisa geralmente são questionários, e eles são desenvolvidos
usando os seguintes passos:
•

Pesquisar a literatura relevante.

•

Construir um instrumento.

•

Avaliar o instrumento.

•

Documento do instrumento.

4.1 Pesquisando na literatura
Como acontece com qualquer bom estudo investigativo, devemos começar o nosso trabalho,
olhando através da literatura. Precisamos de tais pesquisas para:
•

Identificar o que outros estudos têm feito sobre o tema.

•

Determinar como os pesquisadores dos estudos anteriores recolhiam seus dados. Em
particular, queremos descobrir como questionários ou outros mecanismos de coleta de
dados foram utilizados.

Há muitas razões para saber como foi feito antes. É bom deixar claro que, nós não queremos
copiar pesquisas de outras pessoas. Em segundo lugar, queremos aprender e melhorar em

estudos anteriores. Por exemplo, se os estudos anteriores têm desenvolvido instrumentos
validados relevantes ou perguntas que podemos adotar, torna a nossa própria pesquisa mais
fácil de administrar e validar. Da mesma forma, se outros pesquisadores tiveram problemas
com as taxas de resposta, vamos estar cientes da necessidade de adotar medidas para resolver
este problema. Finalmente, outros estudos podem nos dar idéias sobre variáveis e questões
que precisamos considerar na concepção de nossos próprios estudos.
4.2 Criando ou Reutilizando um Instrumento
Em engenharia de software, muitas vezes começar do zero, construindo modelos de um
problema e elaboração de instrumentos de pesquisa especificamente para o problema em
questão. No entanto, em outras disciplinas, é raro para desenvolver um novo instrumento de
pesquisa. Os pesquisadores geralmente contam com a utilização de instrumentos existentes,
talvez ligeiramente adaptados para acomodar variações sobre um tema comum. Esta
dependência de instrumentação padrão tem duas vantagens importantes.
•

Os instrumentos existentes já foram avaliados quanto à validade e confiabilidade.

•

Usando instrumentos comuns, é fácil comparar os novos resultados com os resultados
de outros estudos.

Quando os pesquisadores de outras disciplinas não podem utilizar um instrumento já
existente, eles são muitas vezes capazes de alterar os instrumentos existentes. Um instrumento
pode ser alterado se:
•

É muito tempo para ser usado em conjunto.

•

A população diferente está sendo estudada a partir daquele para o qual o original
instrumento foi concebido.

•

Ele precisa ser traduzido.

•

O método de coleta de dados é diferente de alguma forma a partir do original do
instrumento coleta de dados.

No entanto, devemos ter cuidado quando se considera alterar um instrumento. Nossa mudança
pode apresentar complicações que tornam a pesquisa mais difícil. Como por exemplo:
•

Se o título original é protegido por direitos autorais, nós podemos precisar de
permissão para alterá-lo.

•

Temos que repetir o teste piloto do instrumento.

•

O novo instrumento deve ser avaliado quanto à validade e confiabilidade.

Infelizmente, porque a maioria dos instrumentos de pesquisa em pesquisa de engenharia de
software são desenvolvidos a partir do zero, apresentamos muitos problemas práticos. Em
particular, instrumentos de pesquisa de engenharia de software raramente são devidamente
validados.
4.3 Criando um novo questionário
Um survey solicita aos entrevistados a resolução de algumas perguntas por uma razão,
portanto, o ponto de partida na concepção do instrumento deve ser sempre o propósito da
pesquisa e seus objetivos. No entanto, simplesmente converter uma lista de objetivos em um
conjunto de perguntas raramente leva a um instrumento de pesquisa bem sucedido. O tipo de
pergunta e redação das perguntas e respostas precisa ser cuidadosamente projetado.
Tipos de pergunta: Ao formular perguntas para um instrumento de pesquisa, você pode
expressá-los de duas formas: aberta ou fechada. A questão é aberta quando os entrevistados
são convidados a enquadrar a sua própria resposta. Por outro lado, a questão é fechada quando

os entrevistados são solicitados a selecionar uma resposta a partir de uma lista de opções prédefinidas.
Há vantagens e desvantagens de cada tipo de questão. As perguntas abertas evitam a
imposição de quaisquer restrições sobre o entrevistado. No entanto, existe muitas maneiras
diferentes de um participante responder a uma pergunta. Além disso, não importa o quão
cuidadosamente, fazemos nossas perguntas, quando se trata de uma resposta abertas haverá
espaço para interpretação e fornecimento de uma resposta irrelevante ou confusa. Assim, as
questões abertas podem ser difíceis de codificar e analisar.
Projetando Perguntas: Uma vez que temos uma idéia do que queremos medir, temos de
pensar um pouco sobre como queremos colocar as questões. Questões precisam ser mais
precisas, sem ambigüidades e compreensíveis para os respondentes. A fim de conseguir isso é
preciso garantir que:
•

A linguagem utilizada é adequada para os respondentes pretendidos e quaisquer
possíveis termos ambíguos são totalmente definidos.

•

Usar a gramático padrão, pontuação e ortografia.

•

Cada pergunta expressa um e somente um conceito por isso precisamos manter as
perguntas curtas.

•

Use perguntas com negação, bem como questões positivas, mas evite simplesmente
negar a pergunta ou usar uma dupla negação.

•

Evite pergunta sobre os eventos que ocorreram há muito tempo no passado.

•

Evite fazer perguntas muito invasivas que ao entrevistado.

Também é importante certificar-se que os entrevistados têm conhecimento suficiente para
responda às perguntas. Pode ser extremamente frustrante e constragedor ser perguntado algo
que não está em posição de responder.
Projetando respostas às perguntas: As respostas são geralmente de um dos quatro tipos:
•

Valores numéricos (por exemplo, idade)

•

Categorias de resposta (por exemplo, tipo de trabalho)

•

Respostas sim / não

•

Escalas ordinais.

Os valores numéricos são geralmente simples, mas outros tipos de resposta podem causar
dificuldades. Categorias de respostas exigem que todos os entrevistados escolham um
conjunto de possíveis categorias. Elas devem ser:
•

Exaustiva, mas não tão longas

•

Mutuamente exclusivo

•

Permitir várias seleções se necessário

•

Incluir uma categoria "Outros" se as categorias não são conhecidas por ser exaustiva

Quando a questão precisar de uma resposta escalar. Geralmente é melhor usar uma escala
ordinal de atitudes e preferências, por exemplo:
•

Acordo, por exemplo, a escolha da resposta do formulário: Discordo Totalmente,
Discordo, Não Concordo nem Discordo, Concordo, Concordo Plenamente.

•

Freqüência, por exemplo, a escolha da resposta do formulário: Nunca, Raramente,
Dificilmente, As Vezes, Quase Sempre, Sempre.

•

Avaliação, por exemplo, a escolha da resposta do formulário: Péssimo, Ruim,
Razoável, Bom, Excelente.

Medir conceitos complexos: Como categorias de resposta, escalas ordinais precisam ser
exaustiva, mas não por muito tempo. Os pesquisadores geralmente limitam em sete opções.
Uma escala contendo vários itens melhora a confiabilidade por reduzindo a chance de
entrevistados cometerem erros em sua resposta e aumenta a precisão com que um conceito é
medido.
4.4 Formato do Questionário
Para o questionário é importante considerar o seu formato. Para formatar questionários, use a
seguinte lista de verificação:
•

Use espaço entre as perguntas.

•

Utilize o formato vertical, espaços, caixas, setas, etc, para maximizar a clareza das
perguntas.

•

Considere o uso de um formato de livreto.

•

Tenha um bom contraste entre a impressão e o papel.

•

Atenha-se um tamanho de fonte de 10-12.

•

Use uma fonte que é fácil de ler.

•

Evite itálico.

•

Use negrito, sublinhado ou itálico criteriosamente e de forma consistente para dar
ênfase e instruções.

A ordem em que as questões são colocadas é um fator importante. Bourque e Fielder (1995)
recomendam que as perguntas devam seguir uma ordem lógica, começando pelo mais fácil e
seguir de forma crescente. No entanto, embora a maioria dos questionários inclua perguntas
sobre dados demográficos (isto é, as questões que descrevem o entrevistado) na parte da
frente, Bourque e Fielder sugerem colocá-los no final. Eles apontam que dados demográficos
podem ser desanimador no início do questionário e assim pode desencorajar os pesquisados.

5. Justificativas Finais
Para concluir esta pesquisa selecionei que meu público-alvo, seria a população do Sertão
Central Cearense. Analisando o desenvolvimento de estudo tipo survey, percebemos que ele
nos dá uma enorme quantidade de informações importantes que podemos utilizar para
conhecer como as pessoas da região do Sertão Central Cearenses estariam utilizando
tecnologias. Para isso eu utilizaria o modelo exploratório como propósito de pesquisa, o tipo
transversal de design e o tipo de amostra séria aleatória, pois assim teríamos como explorar
melhor a heterogeneidade da população e não necessitaríamos de uma equipe moderada de
pesquisadores. Como instrumento de pesquisa optaria por uso de formulários administrados
por um entrevistador (pesquisador) que seria preenchido com as respostas do entrevistado
(respondente). Entre os principais fatores que explicam estas escolhas estão: o fato de o
público-alvo representar uma necessidade de amostragem de pequeno porte, pela
disponibilidade moderada de recursos humanos para aplicação dos formulários, pelo
moderado espaço de tempo para a realização. A pesquisa também define que para a
amostragem ser válida é necessário a definição de ambientes onde serão realizado as
pesquisas como, por exemplo, praças, nas calçadas de banco, em escolas, e demais locais que
representam uma grande variedade populacional e que garanta uma maior possibilidade em

pesquisar pessoas das demais classes sociais, econômicas e intelectuais do público-alvo
determinado.
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Abstract. This article describes how to use the technology impacts the questions
about the safe use of paper-money and presents alternatives that make use of it
to impose new methods of circulation figures. In addition to explaining these
alternatives, he suggests an alternative, the QR$. Even though not much
explained their impact, the QR$ can become a source of exciting research for
the emergence of a new "monetary system". And finally, he explains how
difficult impose a confident change, a means of representation that prevails the
centuries, as in the case of paper-money.
Resumo. Este artigo descreve como uso da tecnologia impacta os
questionamentos sobre o uso seguro do papel-moeda e apresenta alternativas
que fazem o uso dela para impor novos métodos de circulação de valores. Além
de explanar essas alternativas existentes, ele sugere uma alternativa, o QR$.
Mesmo que não muito explanados seus impactos, o QR$ pode vir a ser uma
fonte de pesquisa instigante para o surgimento de um novo “sistema
monetário”. E, finalmente, ele explana o quão difícil impor uma mudança
confiante, a um meio de representação que prevalece à séculos, como no caso
do papel-moeda

1. Introdução
O dinheiro se torna mais intangível a cada dia que se passa. A insegurança e os custos de
transporte e manuseio do dinheiro, em espécie, puseram em questão o quão viável, nos
dias de hoje, é manter o papel-moeda como símbolo do valor real das coisas. Em resposta
a essa questão vieram soluções alternativas, geralmente baseadas em Tecnologia da
Informação, para solucionar os problemas que envolvem todo o contexto do dinheiro em
espécie.
Assim como no clico de vida do papel-moeda, o clico de vida da informação
também requer muitos cuidados com a segurança. As alternativas dispostas aqui dedicam,
sim, um cuidado especial ao tratamento de problemas e causas de incidentes à informação
(nesse caso, o dinheiro). Para isso, fazem o uso de mecanismo para garantir a segurança
da informação, como Certificados Digitais.
O objetivo deste artigo é fazer um levantamento sobre as alternativas digitais, que
se propõem a substituir o dinheiro em papel-moeda; e realizar uma discussão sobre os
seus impactos sociais e econômicos. Além disso, propomos a nossa própria solução,
baseada em certificados digitais, chamado de QR$.

2. Fundamentação Teórica
2.1 Requisitos de Segurança
Toda aplicação ou sistema que manipule informações deve obedecer a regras para se
qualificar e oferecer o mínimo de segurança à informação. Requisitos de segurança têm
como objetivo, aumentar a segurança de um recurso. De acordo com a norma X.800, que
é arquitetura de segurança para Interconexão de Sistemas Abertos, os requisitos de
segurança podem ser divididos em áreas: Confidencialidade, Autenticação,
Autorização, Integridade, Não Repúdio, Disponibilidade e Legalidade (Não está
incluída no padrão). Todos esses requisitos são de suma importância para a aplicabilidade
dos meios eletrônicos e tecnológicos para movimentações financeiras e comercias.
2.2. Assinatura Digital
Muitos dos requisitos apresentados são implementáveis graças à criptografia. Quando um
remetente deseja comprovar a autoria inequívoca de uma mensagem, ele criptografa a
mensagem sua chave privada (um dos parâmetros de definição da criptografia). Esse
processo é também conhecido como assinatura digital. Assim como na assinatura
manual em papel, onde, idealmente, somente o autor tem aquela assinatura, na assinatura
digital, somente o remetente tem sua chave privada. “E o que acontece quando alguém
copia a assinatura?”, que em comparação ao processo de assinatura, é quando alguém
“assina” a mensagem em nome de outra entidade: os Certificados Digitais podem
responder.
2.3. Certificados Digitais
O Certificado Digital nada mais é do que um documento, assim como seu Registro de
Nascimento, só que digital eletrônico. Este Documento Eletrônico contém dados sobre a
pessoa ou empresa que o utiliza para comprovação mútua de autenticidade. Funciona
como uma carteira de identidade eletrônica, permitindo que uma transação realizada via
Internet torne-se perfeitamente segura, já que as partes envolvidas deverão apresentar
mutuamente suas credenciais, comprovando as suas identidades.
Em comparação ao cartório que autentifica os Registros de Nascimento, existe a
Autoridade Certificadora, um terceiro membro da transação entre duas entidades, que é
a organização responsável, e confiada pelas entidades, por autenticar os Certificados
Digitais. Autenticidade do Certificado Digital se dá através da Assinatura Digital desta
autoridade. Em termos técnicos, os certificados digitais e Autoridades Certificadoras,
garante a propriedade de uma chave pública à uma entidade.

3. Impactos Sociais e Econômicos da Implantação de Uma Nova Forma de
Dinheiro
Um dos principais pontos a ser discutido é a aceitação de novas alternativas baseadas em
soluções não tangíveis para o sistema monetário. Apesar da grande maioria das pessoas
hoje já terem contato com algum tipo de tecnologia, e provavelmente, ficarem a favor

desta “nova era do dinheiro”, ainda existe um grande número de pessoas que preferem o
dinheiro como ele é hoje. Pessoas leigas em tecnologia sentiriam uma grande dificuldade
de adaptação à nova forma de fazer as coisas, outras talvez, nem conseguiriam. Uma boa
alternativa para resolver este problema, seria o uso do QR$ (proposto neste artigo), que se
utiliza das facilidades e das comodidades dos smartphones, que é talvez, o meio
tecnológico mais aceitado dos últimos tempos: segundo ao site Teleco
(www.teleco.com.br), no ano de 2013, o número de smartphones vendidos no mundo
ultrapassou a quantia de um bilhão de unidades, um crescimento de 38,5% em relação ao
ano anterior.
Algumas pessoas não são adeptas à ideia do fim do papel-moeda por medo de
algum tipo de falha de segurança nos meios digitais. Justifica-se esse medo pelo fato de,
infelizmente, ainda existem muitos ataques que podem comprometer sistemas digitais.
No entanto, o uso do papel-moeda também tem grandes falhas de segurança (por
exemplo: o dinheiro pode ser roubado mais facilmente, rasgado, perdido, etc.). Em suma,
apesar dos riscos, os meios digitais oferecem mais mecanismos de segurança (como o
certificado digital, citado neste resumo) do que o papel-moeda.
Outra vantagem da moeda-escritural seria o controle contra a sonegação de
imposto. Por exemplo, existem pessoas que não pagam seus impostos por desobediência
civil, o que poderia ser resolvido se os impostos fossem debitados automaticamente, ou,
no mínimo, seria mais difícil de alguém esconder seu dinheiro, devido à rastreabilidade
dele. No entanto, caso o papel-moeda realmente desapareça, e a moeda escritural se
transforme na principal forma de dinheiro existente, quem ficaria responsável por esse
novo sistema monetário? Ou seja, quem emitiria a moeda escritural? Esta seria uma
decisão muito difícil, pois qualquer entidade (seja ela o governo, uma empresa, etc.) que
ficasse responsável por tal tarefa, o poder seria muito centralizado. Este é um dos
problemas a serem resolvidos para a extinção do papel-moeda.

4. Alternativas ao papel-moeda
4.1. Cartão de Crédito
Surgido na década de 50, os atuais cartões de crédito possuem avançadas tecnologias que
garantem a segurança e a comodidade dos portadores. Basicamente, o cliente consume
um serviço ou realiza uma compra, a operadora do cartão paga aos prestadores de
serviços e comerciantes, e o cliente paga a operadora. O Certificado Digital é utilizado na
criptografia das chamadas de serviços entre a maquineta ou site (nos casos de compras
online) e os webservices da operadora. Essa alternativa não se desfaz totalmente do
papel-moeda, pois os pagamentos entre cliente e operadora, possivelmente, vai envolvêlo.
4.2. Bitcoin
É uma moeda passível de criptografia que é independente de qualquer autoridade central.
Um bitcoin pode ser transferido por um computador sem recurso a uma instituição
financeira intermediária. Nasceu em 2008 como “Sistema de Pagamento Eletrônico Peerto-Peer”. A bitcoin usa um banco de dados distribuídos espalhados pelos nós da rede
peer-to-peer para registrar as transações, e usa criptografia para prover funções básicas de

segurança. O Certificado Digital entra no processo através das transações que se utilizam
de criptografia de chave pública.

5. Proposta
A proposta surge como uma alternativa em tese para formas seguras de pagamento. Os
usuários fazem uso do sistema QR$ através de um smartphone, no qual o aplicativo do
sistema esteja instalado. No cenário de uso, o cliente realiza a leitura, através do
aplicativo, de um QRCode gerado pelo estabelecimento, que representa a compra. Este
QRCode é a representação dos dados da compra como: valor, identificador do
estabelecimento, data de geração, etc. Após a leitura, é solicitado o identificador do
cliente (senha ou impressão digital), como forma de autenticação.
Após a coleta de dados, a aplicação estabelece uma conexão com o servidor do
sistema para efetuar a compra de fato, debitando os .qr$ (nome dado a moeda do sistema)
da conta do cliente. O Certificado Digital participaria no sistema para garantir a
comunicação seguro entre a aplicação do cliente, que deverá conter um certificado, em
forma de token, cedido por alguma autoridade certificadora vinculada ao ICP-Brasil, e o
servidor, autentificando ambos. Graças à criptografia utilizada na comunicação, todas as
transações são efetuadas de forma confidencial.

6. Conclusão
Todas essas informações nos dão uma base para avaliar qual a melhor alternativa:
continuar com papel-moeda ou passar apenas para moeda-escritural. No entanto, depois
de todas as vantagens apresentadas a favor do fim do papel-moeda, é inevitável pensar
que isso acontecerá. Apesar de algumas desvantagens e problemas para implementação
do novo modelo de sistema monetário, as necessidades tanto de praticidade, quanto de
segurança tendem a influenciar nesta mudança, onde provavelmente todos terão que se
adaptar a essa nova forma de lidar com o dinheiro.
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Abstract. This paper presents the activity developed in the initiation
scholarship teaching that is intended to assist in learning the fundamentals
main database through a Web, Open learnign Database (OLDB) tool. The tool
aims to introduce and teach simple, logical and objective manner, with
practical examples and interactive.
Resumo. Este artigo apresenta a atividade desenvolvida na bolsa de iniciação
a docência que pretende auxiliar na aprendizagem dos principais fundamentos
de banco de dados, por meio de uma ferramenta Web, Open Learnign
Database (OLDB). A ferramenta tem como objetivo introduzir e ensinar de
forma simples, lógica e objetiva, com exemplos práticos e interativos.

1. Introdução
A aprendizagem dos fundamentos teóricos e conceituais podem ter um nível elevado de
dificuldade de acordo com a aprendizagem de cada aluno. Tendo em vista esse cenário de
limitação, foi desenvolvida uma solução chamada Open Learning Database (OLDB) para
auxiliar o ensino em sala de aula dos principais conceitos de Banco de Dados.
Este artigo trata do desenvolvimento da aplicação Web Open Learning Database
(OLDB). Como citado por (GUIMARAES; MURRAY, 2008), alguns conceitos podem ser
melhor absorvidos se contarem com materiais didáticos ou animações de software, por
exemplo. Assim, por meio de um ambiente virtual, a ferramenta oferece uma nova abordagem
para estimular uma compreensão mais introdutória de Banco de Dados acerca do conteúdo
ministrado em sala. O aluno consegue exercitar todo conhecimento adquirido, através das
questões que envolvem o seu cotidiano, e podem ser facilmente respondidas associandoas
com as diversas situações vividas.
Este artigo está organizado da seguinte forma: a seção 2 apresenta os trabalhos
relacionados com ferramentas de aprendizagem de banco de dados. A seção 3 descreve a
metodologia adotada na pesquisa deste artigo. A seção 4 traz a forma como a aplicação será
avaliada e validada. A conclusão e os trabalhos futuros são descritos na seção 5.

2. Trabalhos Relacionados
O ADBC (GUIMARAES; MURRAY, 2008) é uma ferramenta que tem como
objetivo ensinar os fundamentos teóricos e conceituais de banco de dados levando em
consideração o paradigma LiçõesConstrutorAnalisador (LCA) proposto por (MURRAY;
GUIMARAES, 2009). Neste paradigma, as atividades são divididas em 3 grupos: (i) lições,
onde uma introdução ao assunto é apresentada ao aluno, juntamente com uma série de

exercícios; (ii) construtor, onde o aluno tem um minimundo ou um simulador para praticar e
desenvolver habilidades relacionadas às lições apresentadas; (iii) analisador, responsável pela
avaliação da aprendizagem realizada através do uso das lições e do construtor. Com essa
estrutura ele interage com o aluno oferecendo cenários do cotidiano e fazendo com que o
aluno pratique o assunto aprendido em cursos de Banco de Dados.
Este trabalho baseiase na ferramenta de aprendizagem de Banco de Dados ADBC e
busca aprimorála e adaptála a tecnologias mais recentes, bem como a uma melhor
interatividade com o usuário. O ADBC possui algumas tecnologias diferentes e que estão
caindo em desuso, como Flash e Applets Java, que serão substituídas por tecnologias mais
recentes como HTML5, CSS3, JavaScript e PHP5. Atualmente o OLDB vem sendo
inserido no âmbito acadêmico dos alunos da disciplina de Banco de Dados da Universidade
Federal do Ceará no campus de Quixadá. O seu código fonte está disponível sob licença livre
através do endereço https://github.com/ygorreis/OLDB, possibilitando seu aprimoramento ou
adaptação a outros projetos educativos.

3. Metodologia
Inicialmente foi realizado um estudo da ferramenta ADBC para verificar se a mesma oferecia
suporte para atender aos critérios da ferramenta que está em desenvolvimento. O ADBC está
dividido em seções. Seções são módulos que possuem conteúdos a cerca da disciplina de
Banco de Dados. O OLBD implementou a seção Database Design que engloba temas
relacionados a projetos de Banco de Dados. Para o escopo do OLDB, apenas quatro
subseções dos conteúdos foram úteis: ER Notations, Scenario to ER, ER to Tables e
Dependencies. Inicialmente foi criada a seção Notações ER, onde são mostrados os tipos de
diagramas existentes além dos seus componentes. Em Cenário para ER são mostrados
exemplos de como o cotidiano pode ser representado através de Diagramas de
EntidadeRelacionamento. Na seção de ER para Tabelas, é mostrado como o Cenário,
convertido em diagrama, se torna uma tabela legível para o banco de dados. Por último, a
seção de Dependências mostra como as tabelas devem se comportar e quais as ligações
entre elas. As quatro seções citadas anteriormente são ilustradas através da Figura 1.

Figura 1. Algumas funcionalidades do OLBD relacionadas ao Projeto de Banco de Dados

A principal motivação para criação de uma ferramenta Web voltada para facilitar o
entendimento de conceitos de banco de dados de modo mais prático e próximo da realidade
dos usuários foi a vontade de distribuir a aplicação e fazer com que mais pessoas, além dos
alunos do Campus Quixadá possam usála. A escolha das tecnologias usadas no
desenvolvimento foi baseada na rapidez e dinâmica que a ferramenta deveria ter, além de
atender aos padrões da Internet, sem exigir tanto desempenho do hardware e com a
capacidade de ser multiplataforma. Com isso em mente optouse pelas linguagens HTML,
CSS e JavaScript no lado frontend e PHP no backend.
O modelo de arquitetura de software escolhido foi o ModeloVisãoControlador
(MVC), "ele ajuda na tarefa de separar as responsabilidades, promovendo um baixo
acoplamento e alta coesão, tornando o sistema escalável" (BAPTISTELLA, 2014). O motivo
da escolha do padrão foi que, além da experiência dos desenvolvedores do OLBD com o uso
do MVC, ele ainda é um padrão aplicável nas mais variadas aplicações, principalmente em
aplicações Web como demonstrado por (BAPTISTELLA, 2014). A implementação da
interface com o usuário, foi necessária para tornála mais objetiva ao aluno. A seguir a Figura
2 exemplifica uma tela da aplicação onde é apresentado um cenário e baseado no mesmo o
aluno deve determinar qual diagrama entidaderelacionamento melhor descreve o modelo de
dados.

4. Avaliação
A ferramenta OLBD ainda está em fase de desenvolvimento de suas principais
funcionalidades. Assim, que uma versão inicial dessas funcionalidades estiverem concluídas, O
OLBD será avaliado pelos alunos das disciplinas de Bancos de Dados do Campus Quixadá
da UFC. Além disso, pretendese disponibilizar a ferramenta para acesso público via Web
para que diversos usuários possam se beneficiar e também avaliar o OLDB através da seção
"Fale Conosco". Essas avaliações são fundamentais para o aprimoramento do OLBD.

Figura 2. Exemplo de questão apresentada na ferramenta.

5. Conclusão e Trabalhos Futuros
Este artigo apresentou a ferramenta OLDB cuja implementação encontrase em andamento.
Os módulos relacionados ao projeto de banco de dados já encontramse implementados e os
módulos referentes à linguagem SQL e informações gerais do projeto encontramse em fase
de implementação.
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Resumo. O presente artigo descreve o levantamento de práticas e desafios da
elicitação de requisitos existentes na literatura ou já descoberto por outros
trabalhos. Realizou-se um estudo na literatura para identificação das práticas
e desafios da elicitação de requisitos existentes e posteriormente foram
organizados esses dados para descobrir segundo a literatura como se
encontra a elicitação nos pontos citados.

1. Introdução
A cada dia o mercado de software se torna mais importante, exigente e complexo,
aumentando a necessidade de maior qualidade e tendo-se que investir nos processos de
construção de software. Um dos aspectos essenciais na construção de um software é
entender as necessidades dos usuários e transformá-las em funcionalidades úteis dentro
do sistema. Wiegers (2003) aponta que muitos problemas encontrados em software são
originados em deficiências na forma como as pessoas coletam, documentam, entram em
acordo ou modificam requisitos de produtos.
Garantir essa comunicação efetiva entre usuários e desenvolvedores inicia-se pelas
atividades de elicitação de requisitos, que segundo Wiegers (2003) podem ser
consideradas “talvez o aspecto mais difícil, mais crítico, mais propenso a erros, e mais
intensivo de comunicação do desenvolvimento de software”.
A elicitação de requisitos é a etapa de descoberta, classificação e organização,
priorização e negociação, e especificação dos requisitos (SOMMERVILLE, 2011). Essa
atividade costuma envolver uma combinação de técnicas para que a definição dos
requisitos seja executada de forma completa. A definição de quais técnicas serão
utilizadas depende de diferentes fatores, como o domínio do negócio, a cultura e o
ambiente do negócio, as habilidades do analista e quais tipos de entregáveis de
requisitos devem ser criados (BABOK, 2011).
No contexto das práticas de Elicitação de Requisitos, Wiegers (2003) destaca que os
requisitos de um sistema podem ser coletados em diferentes fontes e em momentos
diferentes durante o projeto, têm diferentes públicos e finalidades, e precisam ser
documentados de maneiras diferentes.
Este artigo tem como objetivo mostrar alguns desafios e práticas da elicitação dos
requisitos encontrados na literatura, a fim de melhor esclarecer estes temas o mesmo
será dividido em quatro seções: Introdução, Práticas da Elecitação de Requisitos,
Desafios da Elecitação de Requisitos e a Conclusão.

2. Práticas de Elicitação de Requisitos
Através dessa revisão foram identificadas algumas práticas e desafios, sendo que dentre
as inúmeras técnicas existentes, pode-se citar entrevista, workshop de requisitos,
prototipação, questionário, análise documental e JAD.

A fim de se melhorar o processo de elicitação de requisitos Wiegers (2003) sugere 11
boas práticas para a elicitação de requisitos, sendo elas:











Definir um processo de desenvolvimento de requisitos;
Escrever um documento de visão e escopo;
Identificar classes de usuário e suas características;
Selecionar um campeão de produto para cada classe de usuário;
Estabelecer grupos foco de usuários típicos;
Trabalho com representantes dos usuários para identificar os casos de uso;
Identificar os eventos do sistema e as respostas;
Realizar workshop de elicitação facilitados;
Observar usuários realizar seus trabalhos;
Examinar os relatórios de problemas dos sistemas atuais para ter ideia de
requisitos;
 Reutilizar os requisitos em projetos.
Foram identificados dois trabalhos nacionais similares, sendo um deles o de Ossada e
Martins (2010), que realizaram um levantamento do estado da prática em empresas de
desenvolvimento de softwares embarcados do estado de São Paulo com foco na
elicitação de requisitos.
O estudo de Ossada e Martins (2010) descobriu que atualmente os profissionais que
atuam no desenvolvimento de Sistemas Embarcados (SE) são, na maioria, pessoas com
formação em Engenharia e são profissionais com boa formação em instrumentação
(mecânica ou eletrônica), teoria de controle, modelagem matemática e projetos com
ênfase em hardware. Segundo a pesquisa tem-se um desafio de como oferecer uma boa
educação em Engenharia de Requisitos para os profissionais que atuam no
desenvolvimento de sistemas embarcados. Por mais que existam várias iniciativas
sugerindo a utilização de técnicas, métodos e ferramentas consolidadas da ES para o
desenvolvimento de SE, ainda possui poucos de processos e técnicas consistentes para
apoiar a Engenharia de Requisitos em SE (OSSADA e MARTINS, 2010).
O segundo foi Alves (2008) que realizou uma avaliação prática de como a engenharia
de requisitos tem sido conduzida por empresas desenvolvedoras de software.
O trabalho de Alves (2008) realizado em Recife, Brasil, apresenta um estudo empírico
sobre as principais práticas e desafios enfrentados por empresas desenvolvedoras de
produtos de software. Seu trabalho contribui com a realização de uma avaliação prática
de como a engenharia de requisitos têm sido conduzida por empresas desenvolvedoras
de software. A maioria das empresas entrevistadas reconhece a importância de se ter um
processo de engenharia de requisitos bem definido, porém a maioria afirma que não
possuem um processo de requisitos bem definido e institucionalizado.
Outros trabalhos internacionais similares foram identificados, um no Chile (QUISPE et
al., 2010), esta pesquisa identificou que as especificações do projeto são normalmente
atendidas, mas o cliente muitas vezes considera solução insatisfatória, o que leva à
conclusão de que problemas de comunicação com os clientes causam especificações
incompletas. Outro problema das pequenas empresas é que estão cientes dos benefícios
das práticas de ER, mas não é certo que se aplicam no seu contexto (QUISPE et al.,
2010).
Outro na Finlândia (NIKULA, SAJANIEMI e KÄLVIÄINEN, 2000). O qual revela que
as necessidades fundamentais para o desenvolvimento da indústria são: (1) o
desenvolvimento de adaptações próprias do processo de ER, (2) melhoria de processos

de ER, e (3) automação de práticas de ER (NIKULA, SAJANIEMI e KÄLVIÄINEN,
2000).
E um terceiro na Alemanha (ADAM, DOERR e EISENBARTH, 2010). Este estudo
teve como um dos principais esclarecimentos adicionais que embora a necessidade de
práticas "básicas" de engenharia de requisitos ainda é um desafio para a maioria das
empresas do setor a necessidade de mais experiência e conhecimentos sobre como
implementar as práticas. Um dos principais obstáculos que foi mencionado ser
enfrentado pela indústria é identificar as necessidades de adaptação e as modificações
necessárias no contexto organizacional dado. O estado da arte atual das técnicas ainda
necessita de significativa adaptação e experiência anterior de aplicação (ADAM,
DOERR e EISENBARTH, 2010).

3. Desafios da Elicitação de Requisitos
Foram encontrados na literatura os principais desafios da elicitação de requisitos, no
qual podem ser separados em diferentes naturezas: comunicação e relacionamento
interpessoal, dificuldades de entendimento, influência da metodologia, questões
relacionados ao processo de desenvolvimento, e obstáculos organizacionais
(SERRANO et al., 2009). Alguns desses desafios podem ser observados na tabela 1.
Tabela 1. Desafios da Elicitação de Requisitos
Imprecisão e ambiguidade dos requisitos
Falta de entendimento dos requisitos por parte dos analistas
Falta de entendimento dos requisitos por parte dos usuários
Utilização de fontes indiretas de requisitos
Natureza dinâmica/volátil dos requisitos
Dificuldade de escolha da melhor técnica de elicitação
Falta de uma maneira sistemática para elicitação de requisitos
Formalismo excessivo da metodologia de elicitação de requisitos
Metodologias difíceis de serem utilizadas na prática
Falta de conhecimento do estado da arte em elicitação
Observando esses desafios temos que ao utilizar as boas práticas sugeridas por Wiegers
(2003) pode-se resolver ou evitar os mesmos.

4. Conclusão
Assim observando-se as práticas e desafios da elicitação encontrados na literatura podese afirmar que a tarefa de elicitação de requisitos ainda tem muito para ser aprimorada,
já que temos vários desafios que dificultam o bom entendimento das necessidades dos
clientes.
As boas práticas levantadas por Wiegers (2003) tornam bastantes óbvias que precisam
ser realizadas para se ter uma boa elicitação de requisitos, porém com base nos desafios,
pode-se afirmar que muitas vezes não são postas em práticas.

As técnicas de elicitação devem ser utilizadas da forma correta, pois a má escolha da
mesma para um determinado projeto pode acarretar em um levantamento imcompleto
ou incorreto dos requisitos.
Tendo esse levantamento das práticas e desafios da elicitação se abrem oportunidades
de trabalhos futuros. A partir desse levantamento será feita uma pesquisa utilizando a
técnica de questionário do tipo aberto para se realizar um levantamento do estado da
prática de elicitação de requisitos em empresas de software de pequeno/médio porte do
Ceará.
Ainda podem ser realizados trabalhos com outras técnicas de obtenção de dados (grupos
de foco, entrevistas, etc), pesquisas com foco em outra etapa da Engenharia de
Requisitos ou em outra parte da elicitação que não práticas e desafios e vários outros
tipos de pesquisas.
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Resumo. É essencial para o sucesso de um projeto o emprego de técnicas de
gerenciamento. O artigo proposto tem como objetivo aplicar uma metodologia
para gerenciar riscos em ambientes de desenvolvimento de pequeno porte no
Núcleo de Práticas em Informática da Universidade Federal do Ceará em
Quixadá para que seja possível identificar riscos existentes em seus projetos
de software e posteriormente sejam tomadas medidas para contenção e
controle.
Gerência de Risco. Gerenciamento de Projeto. Projeto de Software.

1. Introdução
Projetos de Software são em sua maioria complexos e por vezes pode ser difícil lidar
com eles, devido a esse fator, é essencial que o projeto esteja bem fundamentado para
que não ocorram problemas que ponham em risco sua sobrevivência ou afetem a
qualidade do produto. Riscos estão constantemente presentes nos ambientes de
desenvolvimento de software e Sommerville (2004) destaca que eles podem surgir pela
inconsistência dos requisitos, dificuldade de estipular prazos, custo e recursos
necessários para o desenvolvimento do software.
Dentre as melhores práticas para se gerenciar um projeto, descrita pelo PMBOK,
pode-se encontrar uma área que trabalha com o intuito de identificar problemas
potenciais antes que eles ocorram, o Gerenciamento de Risco.
Infelizmente, gerenciar riscos não é uma atividade simples, uma vez que exige
pessoas altamente preparadas para lidar com os erros que possam surgir dispondo da
melhor solução para contorná-los, como citado por Christine (1995). As empresas
necessitam de custo e tempo, fatores que geralmente os ambientes de micro e pequeno
porte, não possuem ou não querem dispor. Tendo em vista essas limitações, Andrade
(2007) resolveu criar um processo simples para Gerenciamento de Riscos que pode ser
utilizado em micro e pequenas empresas baseado em pesquisas exploratórias.

2. Objetivos
A finalidade deste trabalho é utilizar a metodologia proposta por Andrade (2007) para
implementar um processo simples de Gerenciamento de Projetos no Núcleo de Práticas

em Informática (NPI) da UFC em Quixadá. Com a aplicação desse método, espera-se
identificar os riscos que possam acontecer nesse setor de desenvolvimento de software
do Campus.
Com a aplicação do processo será possível diagnosticar o atual cenário da área
de Gerenciamento de Risco bem como fazer identificação dos problemas e a áreas do
projeto que mais ameaçam a sua continuidade ou qualidade do produto. A intenção é
fomentar que as atividades do NPI tenham qualidade e não sejam afetadas com fatores
de riscos que possam estar vinculados ao projeto.

3. Conceitos-chave
Esta seção apresenta a breve revisão bibliográfica que compõe o trabalho. Inicialmente
será exposto o conceito de projeto de software, logo após é apresentada a fase de
Gerenciamento de Projetos (GP), importante para controlar as atividades e garantir a
conformidade das mesmas. Dessa área de GP será descrito o Gerenciamento de Risco
que possui atividades voltadas para a eliminação de áreas de perigo no projeto.
3.1. Projeto de Software
Segundo PMBOK (2008), o conceito de projeto implica em um esforço temporário com
a finalidade de criar um produto, serviço ou resultado exclusivo. Projetos são
empreendimentos que possuem começo e fim bem estabelecidos, e por isso possuem um
ciclo de vida bem definido.
As fases para elaboração de um projeto de software são: iniciação, onde as
necessidades são definidas, no planejamento são elaboradas estratégias para atingir o
escopo, na fase de desenvolvimento as atividades determinadas são executadas e o
encerramento é a fase em que o projeto alcançou seu escopo e o produto gerado nele
poderá ser entregue.

3.2. Gerenciamento de Projetos de Software
Gerenciar projetos implica em se preocupar com todas as atividades que acontecem no
projeto e que, segundo o PMBOK (2008), inclui identificar requisitos, balancear escopo,
qualidade, cronograma, orçamento, recursos e riscos inerentes ao projeto.
Na etapa de planejamento do gerenciamento será decidido, por exemplo, se o
projeto é viável com como a estimativa de recursos humanos, hardware e software,
elaboração de cronograma e estimativa de custo.

3.3. Gerenciamento de Risco
Segundo o PMBOK (2008), gerenciar riscos é uma atividade que busca reduzir o
impacto negativo de riscos no projeto.
Sommerville (2007) destaca que o risco é algo inoportuno que pode acontecer
sem que o usuário queira. Riscos não se limitam a uma só fase do projeto de software, e
por isso podem estar relacionados com uma tecnologia desconhecida ou inapropriada,
desenvolvedores mal preparados ou sem motivação, ambientes sem estrutura adequada
ao desenvolvimento do produto, requisitos mal definidos e estimativas mal ponderadas
de orçamento e recursos.

O processo de gerenciar risco envolvem etapas de planejamento, onde se é
esboçado a metodologia, papeis, orçamento e prazo. Na identificação ocorre o
levantamento dos riscos que afetam a qualidade e posteriormente irão ser analisados
quanto ao grau de ocorrência e impacto. O planejamento de resposta desenvolve ações
para lidar com os riscos que serão posteriormente monitorados e controlados.

3.4. Metodologia
Esta seção apresenta como a implantação do processo de gerenciamento de risco em
pequenas empresas proposto por Andrade (2007) foi realizado. Este trabalho trata-se de
um estudo de caso que é definido por Yin (2001) como uma estratégia de pesquisa que
compreende um método que abrange tudo em abordagens especificas de coletas e
analise de dados.
Inicialmente foi realizada uma alteração do checklist, desenvolvido pela autora,
que auxilia na identificação dos riscos. Normalmente a etapa de identificação é muito
complexa por que exige do profissional uma boa experiência de vida em ambientes de
desenvolvimento. No NPI os envolvidos, em sua maioria, são estagiários oriundos da
própria universidade que alguns ainda não concluíram sua graduação e por isso não
possuem tanto conhecimento para constatar potenciais riscos no ambiente de trabalho.
Foi realizada uma conversa informal com os envolvidos nos projetos a fim de
identificar como era feito o Gerenciamento de Risco. Os membros alegaram que a
alternativa para controle de riscos era feita na medida em que os mesmo surgiam e que
isso não era catalogado em nenhum documento para eventualidades futuras. O gerente
de projeto ou líder técnico atuava quando solicitados para resolver problemas relativos
ao projeto, porém isso não excluía a probabilidade dos próprios estagiários tomarem
medidas para contenção de riscos que precisavam de soluções no momento em que eram
detectados.
A análise dos checklists revelou fatores de riscos presente em dois projetos que
foram priorizados para esse processo. Ambos apresentam problemas similares e que
foram causados, além de características do projeto, por dificuldade que afetam a
empresa em si. Entre os problemas comumente citados estava um relacionado à falta de
compromisso do cliente que é um fator de risco relevante e, na maioria das vezes, faz
com que membros do projeto solucionem suas próprias dúvidas, com relação ao produto
desenvolvido, entre si. Esse é um fato que pode gerar riscos de retrabalho quando a
solução desenvolvida não era a esperada pelo cliente, além de cancelamento do projeto
em casos extremos de total incompatibilidade uma vez que o cliente não compareceu a
nenhuma das reuniões solicitadas pelos responsáveis do projeto. Outro fator observado
foi a mudança continua de requisitos que pode demonstrar a falta de um gerenciamento
de requisito adequado. Desenvolver um produto de software tem um aspecto evolutivo e
isso pode ser refletido na mudança dos requisitos, gerencia-los não implica apenas
traduzir as necessidades do cliente. Controlar mudanças é uma atividade importante.
A identificação dos riscos foi importante para descoberta da área do projeto que
mais oferecia riscos. Em um dos projetos 46% dos riscos estão relacionados a área de
Recursos Humanos, em outro, 50% estão voltados para a área de recursos humanos e
organização.

6. Conclusão
O estudo permitiu perceber que ambos os projetos apresentam a maioria dos problemas
voltados principalmente para área de recursos humanos e organização. Isso mostra que a
alocação de pessoas não está sendo a mais adequada e a equipe necessita de mais
treinamento para melhor adaptação ao projeto. Foi possível perceber também as
diferenças entre os projetos. Enquanto o projeto GAL apresentou, como grande
problema, o envolvimento de novas tecnologias, o GPA tinha a equipe que não era
familiarizada com as ferramentas e o cliente indisponível. Os problemas de tecnologia e
desconhecimento de ferramenta ocorrem principalmente por estarem associados à
equipe que como mencionada não vivenciou antes um ambiente profissional que lida
com projetos reais.
As respostas geradas para os riscos envolviam treinamento e autos estudos,
mistura de membros das equipes, checagem de perfil do estagiário, revisão de
documentos do projeto bem como correção do planejamento realizado, realocação de
tarefas, criação de um protocolo de avaliação de ferramentas e base de conhecimento,
entre outros. Depois de catalogadas, as respostas foram encaminhadas para o gerente de
projeto para futuras ações.
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Abstract: This paper aims to present a proposal for home automation using the
platform open-source Arduino electronics prototyping. It presents a design for
lighting control, opening and closing doors, appliances control and security
camera of a fictitious residence.
Through the android application, developed by the Java language, the user will
choose the command you want to run that sent the Arduino microprocessor,
perform the given action.
Resumo: O presente trabalho tem como objetivo apresentar uma proposta de
automação residencial, utilizando a plataforma de prototipagem eletrônica
open-source Arduino. Trata-se de um projeto para controle de iluminação,
abertura e fechamento de portas, controle de eletrodomésticos e de câmera de
segurança de uma residência fictícia. Por intermédio da aplicação android,
desenvolvida através da linguagem Java, o usuário poderá escolher o comando
que deseja executar que, enviados ao Microprocessador Arduino, executará a
ação determinada.

1. Introdução
Nos últimos anos se tem visto que a automação está cada vez mais presente em
ambientes domiciliares, proporcionando maior comodidade, segurança e confiabilidade.
Isso, consequentemente, levou ao surgimento de uma nova área da automação, a
domótica. A domótica é uma tecnologia em que um sistema integrado é capaz de
controlar a temperatura, luminosidade, nível de som, sistemas de segurança, entre
outros, por meio de uma central de controle (BOLZANI, 2004).
Normalmente uma nova tecnologia possui custo mais elevado. Neste sentido
diversas empresas buscam minimizar esse impacto sobre seus produtos através do uso
de tecnologias open source, ou seja, cujas licenças são distribuídas de forma gratuita.
Este é o caso da plataforma de prototipagem eletrônica Arduino.
O objetivo deste trabalho é desenvolver um sistema de automação residencial
com algumas funções básicas baseado na plataforma de prototipagem eletrônica
Arduino. Para atingir este objetivo geral, são propostos os seguintes objetivos
específicos:
 Identificar as potencialidades do Arduino para a automação residencial;
 Identificar os principais modelos e possibilidades de automação residencial;
 Propor uma aplicação android para acesso ao sistema;
 Propor a programação da plataforma de prototipagem eletrônica Arduino;
O desenvolvimento desse trabalho justifica-se pela identificação de um novo
nicho do mercado de automação residencial. Como já citado, os sistemas já existentes
possuem alto valor econômico, portanto se deseja verificar se é possível prover sistemas
de automação através da plataforma Arduino, o que poderia reduzir este custo.

Deste modo, este trabalho apresenta a seguinte estrutura: a primeira seção trata
da introdução, a segunda seção apresenta a revisão teórica que fundamenta o trabalho, a
terceira seção apresenta os aspectos metodológicos utilizados na pesquisa, a quarta
seção apresenta os resultados e sua discussão e a quinta, ultima seção, apresenta as
considerações finais e trabalhos futuros.

2. Revisão Teórica
2.1 Domótica
O termo domótica deriva da junção da palavra em latim domus, que significa casa e a
palavra robótica, ou seja, domótica torna possível controlar de forma automática uma
residência. (FERREIRA, 2008).
O conceito de domótica segundo Bolzani:
É a ciência moderna de engenharia das instalações em sistemas
prediais. A Domótica é uma ciência multidisciplinar que estuda a
relação entre homem e casa. A imersão de pessoas em ambientes
computacionalmente ativos revelou a necessidade do uso de técnicas
mais sutis que gerenciassem a complexidade e o dinamismo das
interações dos moderadores com o ambiente residencial saturado de
diminutos dispositivos eletrônicos interligados a rede. (BOLZANI,
2010, p. 31).
2.2 Arduino
O Arduino é uma pequena placa de circuito impresso (6,8 x 5,5 x 1,0 cm), sendo
indicado para criação de protótipos de eletrônica. Ele é baseado nas filosofias de
software e hardware livres, ou open sources. Isso confere ao Arduino um diferencial
que não se encontra em outras plataformas de desenvolvimento, a de permitir ao usuário
montar seu próprio Arduino, bastando seguir os esquemas eletrônicos disponíveis no
site oficial do projeto.
2.3 Módulo Ethernet W5100
O módulo ethernet W5100 é compatível com o Uno Arduino e Mega, ele permite que o
Arduino acesse a Internet como servidor ou cliente, através de um cabo RJ45.Sua
conexão se dá pelo barramento SPI (Serial Peripheral Interface), através das saídas
digitais 11, 12 e 13.Ele é baseado no chip ethernet W5100 Wiznet, que é responsável
por fornecer pilha TCP ou UDP.
2.4 Câmera IP
A câmera IP é um dispositivo que pode ser controlado e acessado através de um
endereço IP. Ela possui um servidor interno, capaz de armazenar as imagens filmadas.
Através de qualquer navegador Web ou dispositivo com acesso a internet é possível
acessar as imagens e áudio, que são transmitidos online.
2.5 Tecnologias para desenvolvimento do servidor WEB
Para o desenvolvimento e disponibilização da aplicação android do projeto, serão
utilizadas as seguintes ferramentas: servidor Web Apache, servidor de banco de dados
PostgreSQL e linguagem de programação PHP (Hypertext Preprocessor).
As três operam de forma integrada, da seguinte maneira: quando o usuário
solicitar na aplicação android uma determinada função, o servidor Apache solicita ao

pré-processador PHP que execute a solicitação, se na página houver comandos que
abrem conexão com banco de dados, o PHP irá interpretar a chamada SQL e extrair as
informações do banco. Em seguida, o PostgreSQL enviará a resposta e resultados ao
interpretador PHP e, por fim, o Apache enviará a resposta colhida pelo PHP de volta a
app. Enfim os dados serão apresentados ao usuário. Dessa forma, é possível interagir
com o banco de dados e as aplicações existentes no servidor de forma segura, pois o
código não está sendo exposto para o cliente.
2.5.1 PHP
PHP (Hypertext Preprocessor) é uma linguagem de programação voltada para o
desenvolvimento Web. Segundo CHOI e outros (2001), em termos técnicos, PHP é uma
linguagem de script da Web, rodando em um servidor multiplataforma (ou seja, em
quaisquer sistemas operacionais).
2.5.2 Apache
Para tornar possível o acesso à página Web desenvolvida em PHP (Hypertext
Preprocessor), será utilizado o servidor Web Apache. O Apache será responsável por
receber as requisições enviadas pela aplicação android, e por sua vez responder às
solicitações que serão interpretados pelo aplicativo.
2.5.3 PostgreSQL
O banco de dados eu será utilizado no desenvolvimento da interface Web do projeto,
será o PostgreSQL, devido ao fato de ser um sistema de gerenciamento de banco de
dados gratuito e de interface simples. O PostgreSQL é um banco de dados do tipo
relacional, ou seja, é composto por tabelas e colunas que se relacionam entre si,
relacionamento que é baseado em uma chave contida em alguma coluna.

3. Metodologia
Para conclusão desse trabalho, foi implementado um projeto teórico, para melhor
visualização e aplicação dos conceitos já citados anteriormente. Tem-se por objetivo
futuro torna-lo um sistema prático, mas a princípio será utilizado somente para
planejamento.
O objetivo é desenvolver um sistema capaz de controlar uma casa, através de
qualquer dispositivo com acesso à Internet e com a aplicação devidamente instalada.
O sistema possui uma interface simples de operar, sendo que qualquer pessoa é
capaz de utilizá-lo, sem a necessidade de um treinamento prévio. Integra todas as
ferramentas de desenvolvimento e componentes físicos citados ao decorrer desse
trabalho.
Primeiramente foi projetado a planta de uma residência de nove cômodos, sendo
três quartos, uma sala, ante-sala, cozinha e três banheiros. A ferramenta utilizada para
construção da planta foi o AutoDesk, uma ferramenta online e gratuita para esse
proposito.
Toda a aplicação android irá ser desenvolvida na linguagem de programação Java.
Tornando assim possível o acesso através de qualquer dispositivo com acesso à Internet
e com o aplicativo instalado. A ferramenta usada para prototipação da aplicação android
foi o Balsamiq Mockups. O sistema proposto deverá possuir as seguintes funções:
 Controles de iluminação

Deverá apresentar a planta da casa com pontos pretos e amarelos aos quais representam
as luzes apagadas e acessas, respectivamente. Para mudar o estado da lâmpada basta
clicar no ponto.
 Controle de eletrodomésticos
Deverá apresentar a planta da casa com pontos pretos e amarelos aos quais
representam as saídas de energias dentro da casa, sendo os pontos pretos representando
a falta de energia naquele ponto e os pontos amarelos representam que a energia fluindo
naquele ponto e que qualquer aparelho conectado a ele será ligado. Para mudar o estado
da energia basta clicar no ponto.
Controle de vigilância

O sistema apresenta as imagens fornecidas pelas câmeras instaladas dentro da
residência.
 Controle de abertura e fechamento de portas
O sistema apresenta as portas na planta da residência com opções de travar e destravar.

4. Conclusão e trabalhos futuros
Esse documento apresentou um pouco do universo da domótica, uma nova tecnologia
que está em fase de grande crescimento no Brasil. Verificaram-se os sistemas de
domótica já existentes, quais suas características, benefícios proporcionados, mercado
de consumidores, entre outros fatores. O que se notou de mais relevante foi o alto custo
dessa tecnologia, portanto, o presente trabalho apresentou uma nova forma de
automatizar residências, com uma tecnologia de código aberto, o que pode deixar o
sistema com custo muito inferior aos existentes no mercado.
Dessa forma, realizou-se o desenvolvimento de uma proposta de um sistema de
automação residencial, que integra diversas tecnologias de grande reconhecimento no
mercado, como a linguagem de programação Java, servidor Web Apache, banco de
dados PostgresSQL e a plataforma Arduino, desenvolvida a poucos anos, mas não
menos reconhecida.
Os resultados do desenvolvimento do projeto tornou-se possível aprofundar
conhecimento em diversas tecnologias, pois foi necessário aprender na prática como
configurar um servidor Web, configurar roteadores, desenvolver sistemas e
principalmente sobre programação e configurações do Arduino, que sempre despertou
grande curiosidade.
Ao fim deste trabalho, verifica-se que é sim possível ter no mercado sistemas de
automação, cujo desenvolvimento é simples, rápido e com tecnologias livres. Através
desse trabalho, pode-se desmistificar a ideia que desenvolver sistemas de controle,
como o que foi apresentado é algo complicado e, possivelmente despertar o interesse
acadêmico em uma área tão pouco difundida no país.
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Abstract. The work presented in this article intends to contribute to the
development of other software for this a proposal to develop a server that will
provide data from Federal University of Ceará application will be presented Quixadá for use by other application types. To build this server was used some
of the approaches defined by the Software Engineering, Cloud Computing and
Web Service.
Resumo O trabalho apresentado neste artigo tem como pretensão contribuir
com o desenvolvimento de outros softwares, para isto será apresentado uma
proposta de desenvolvimento de uma aplicação servidora que disponibilizará
dados referentes a Universidade Federal do Ceará – Quixadá para serem
utilizados por outros tipos de aplicação. Para construção deste servidor foi
utilizado algumas das abordagens definidas pela Engenharia de Software,
Computação em Nuvem e Web Service.

1. Informações Gerais
As constantes evoluções e crescentes demandas de acesso que uma aplicação passa ao
longo de sua vida útil, exige o uso de metodologias que auxiliem no suporte ao melhor
desenvolvimento do software.
Diante deste cenário, o presente artigo pretende sintetizar uma proposta de
desenvolvimento de uma aplicação servidora que tem como objetivo disponibilizar
dados referentes a Universidade Federal do Ceará – Quixadá para eventual consumo.
A proposta de desenvolvimento que será apresentada utilizou como base de
conhecimento algumas das abordagens expostas pela Engenharia de Software,
Computação em Nuvem e Web Service para conseguir um melhor plano de construção
do software. Assim na seção 2 é apresentada uma revisão dos conceitos sobre as
metodologias a serem utilizadas. Na seção 3 é apresentado a aplicação, como ela está
sendo projetada seguindo os conceitos apresentados na seção anterior. Na seção 4 é
apresentado as principais conclusões e trabalhos futuros.

2. Revisão de Conceito
2.1. Engenharia de Software
“Engenharia de Software é a criação e a utilização de sólidos princípios de engenharia a
fim de obter um software de maneira econômica, que seja confiável e que trabalhe em
máquinas reais” (Friendrich Ludwing Bauer).
2.2. Computação em Nuvem
Computação em Nuvem ou Cloud Computing é um novo modelo de computação que
permite ao usuário final acessar uma grande quantidade de aplicações e serviços em
qualquer lugar e independentemente da plataforma, bastando para isto ter um terminal
conectado a “nuvem” [1].
A Computação em Nuvem tem algumas características, são algumas elas:


Elasticidade e Escalonamento: Os recursos adicionais possam ser providos,
possivelmente de forma automática, quando ocorre o aumento da demanda e
retidos, no caso da diminuição desta demanda. [2]



Faturamento e Medição por uso: Nuvens devem implementar recursos que
garantem um eficiente comércio de serviços, tais como tarifação adequada,
contabilidade, faturamento, monitoramento e otimização de uso. [2]



Amplo acesso à Rede: Os recursos devem estar disponíveis através da rede e
acessado através mecanismos padrões. [3]

2.3. Web Services
“Web Services são aplicações modulares que podem ser descritas, publicadas e
invocadas sobre uma rede, geralmente a Web. Ou seja, é uma interface que descreve
uma coleção de operações que são acessíveis pela rede através de
mensagens
em
determinados formatos padronizados. Permitem uma integração de serviços de maneira
rápida e eficiente” (Heather Kreger).
Na Figura 1 contém uma breve descrição da representação das interações em
aplicações Web Services.

Figura 1: Web Service Papéis, Operações E Artefatos [Kreger 2001]

3. Processo de desenvolvimento da aplicação
3.1. Criação do Documento relacionado aos requisitos da aplicação
Para este projeto foi criado um documento que define o escopo do programa, neste está
alguns pontos importantes, que serão divididos para melhor apresentação.
3.1.1. Descrição do Problema
Foi descrito no documento que a aplicação vem a ser construída para sanar o problema
onde os alunos da Universidade Federal do Ceará – Quixadá encontram empecilhos para
desenvolver softwares voltados ao contexto da sua universidade, devido a um processo
de coleta de dados que tende a ser demorado.
3.1.2. Sentença de Posição do Produto
Foi descrito no documento que a aplicação é para outros tipos de softwares que
procuram consumir dados relacionas à Universidade Federal do Ceará – Campus
Quixadá.
3.1.3. Requisitos
Foi descrito no documento os requisitos da aplicação, abaixo alguns deles:


Estimular o desenvolvimento de software para Universidade Federal.



A aplicação deve suportar a uma demanda de acesso crescente.



A aplicação deve ter seus recursos disponíveis quando for acessada através da
rede por algum mecanismo padrão de acesso.

O primeiro requisito exemplificado tem como virtude criar formas de estimular
os alunos e outras pessoas a desenvolver aplicações voltadas para o Campus de
Quixadá.
O segundo requisito exemplificado tem como virtude a capacidade da aplicação
em suportar uma quantidade de requisições demasiadamente maior ao que é de seu
normal, estando disponível ao usuário quando ocorrer uma demanda de acesso grande
em uma determinada ocasião. Assim a aplicação deverá ter um serviço sob demanda que
proporciona escalabilidade e elasticidade, um conceito abordado na Computação em
Nuvem, conseguindo então alocar recursos de acordo com a quantidade de requisições
feitas.
O terceiro requisito exemplificado tem como virtude a capacidade de os recursos
oferecidos pela aplicação estarem disponíveis para uso quando forem requisitados por
algum dispositivo que tenha acesso à internet. Este requisito foi descrito abordando o
conceito da Computação em Nuvem de acesso via rede e disponibilidade da aplicação.

3.2. Modelagem da aplicação

Figura 2: Modelagem da Aplicação

Na Figura 2 foi descrito a Modelagem da Aplicação, que também pode ser
entendida como a troca de mensagens entre os componentes do programa. Na Figura 2
temos descrito os componentes “requisicao”, “Gerenciador” e o Banco de Dados. O
componente “requisicao” representa todos os arquivos que receberão as requisições
feitas pela URL por meio de dispositivos padrões de acesso à rede, os arquivos deste
componente processaram possíveis dados passados pela URL, afim de repassa-los ao
responsável por realizar a tarefa solicitada. O componente “Gerenciador” representa
todos as entidades que oferecem serviços, os arquivos participantes do componente
“requisicao” solicitarão esses serviços, as entidades do componente “Gerenciador” se
comunicarão com o Banco de Dados para buscar os dados requisitados para conclusão
do serviço.
3.2. Implementação e Implantação
Para implementação da aplicação foi escolhido a utilização linguagem PHP, por esta
oferecer suporte ao paradigma da Orientação a Objetos e por ser bastante difundida e
utilizada na comunidade de desenvolvedores, o que se torna importante para o processo
de construção.
A arquitetura Web Service escolhida foi a RESTful, que segue os princípios
REST, são alguns princípios: arquitetura cliente/servidor, não armazenar estado,
utilização de métodos HTTP (GET, POST, DELETE, PUT). O formato de dados
escolhido para intercâmbio entre as aplicações foi o JSON, por sua simplicidade e larga
utilização. Na Figura 3 podemos ver como é gerado uma mensagem padronizada em
JSON.

Figura 3: Formatação de mensagens JSON

Durante o processo de implementação desta proposta, a aplicação será testada
localmente.
Para implantação não foi escolhido ainda um serviço de hospedagem, mas foi
definido que será uma plataforma que oferece um ambiente de hospedagem utilizando a
as abordagens da Computação em Nuvem.

4. Conclusão e Trabalho Futuros
Neste artigo foi apresentado alguns conceitos da Engenharia de Software, Computação
em Nuvem e Web Service aplicados ao processo de construção de uma aplicação, e
pode-se concluir que a prática de uma boa engenharia facilita no entendimento do que é
a aplicação e o que ela se propõe a fazer, além de deixar a aplicação melhor estruturada
para acomodar as mudanças e evoluções que todo software sofre ao longo de sua vida
útil. Também a utilização da abordagem da Computação em Nuvem faz com que seja
mais fácil de se atender ao requisitos não funcionais, onde estes estão relacionados com
as características de desempenho, segurança, confiabilidade e disponibilidade do
software. Por fim o uso de Web Services e da linguagem JSON para troca de mensagens
padronizadas, é um meio facilitador para comunicação entre sistemas diferentes.
Como trabalho futuro pretende-se coletar alguns dados sobre os professores e
alunos da Universidade Federal do Ceará - Quixadá para ser disponibilizado pelo Web
Service a ser construído, e por ventura também ser construído uma aplicação mobile
para plataforma Android que consuma destes dados, afim de ser fonte de informação
para interessados.
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Abstract. In the last decade, the Internet is constantly growing with significant
increase of connected hosts. In effect, the IP addresses started to become
scarce, thus the IPv4 needs to be replaced so that the Internet can continue in
constant development. For this, the solution was the implementation of IPv6
protocol. This paper presents the main features of IPv6, presenting its main
modifications over IPv4 and different forms of transition to this new version.
Resumo. Na última década, a Internet está em constante crescimento com
aumento expressivo de hosts conectados. Como efeito, os endereços IP
começaram a se tornar escassos, dessa forma, o IPv4 necessita ser substituído
para que a Internet possa continuar em constante desenvolvimento. Para isso,
a solução encontrada foi a implantação do protocolo IPv6. Este trabalho visa
apresentar as principais características do IPv6, apresentando suas principais
modificações em relação ao IPv4 e as diferentes formas de transição para esta
nova versão.

1. Introdução
Segundo Cooper e Yen (2005), o IPv4 é a primeira versão do protocolo que foi
amplamente chamada de IP (Internet Protocol) e foi definido na RFC 791 (Internet
Protocol RFC-791, 1981). Cada host deve ter um endereço único que é usado para
identificar-se e permitir a intercomunicação com outros dispositivos. Sem os endereços
IP não seria possível se conectar à Internet e, portanto, os computadores não seriam
capazes de reconhecer-se e se manter ligados na rede global (COOPER; YEN, 2005).
O IPv4 possui 32 bits para o espaço de endereçamento, que corresponde a
4,294,967,296 endereços. Como a escala da Internet tornou-se muito maior do que o
esperado e com o rápido crescimento do número de equipamentos pessoais, os
provedores de rede têm confrontado com o problema de esgotamento dos espaços de
endereços IPv4 (XIA et al., 2013). Conforme Cooper e Yen (2005), algumas tecnologias
foram adotadas para suprir a carência de IP, mas não conseguiram resolver
fundamentalmente o problema. Dentre elas o CIDR (Classless Inter Domain Routing),
NAT (Network Address Translation), DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol),
entre outros.
Segundo Wu et al. (2013), como a dimensão da Internet se encontra em um
estado de crescimento rápido, especialmente no lado do usuário, onde o número de
dispositivos móveis conectados à Internet aumenta rapidamente, é necessário uma
solução para assegurar o desenvolvimento de novas aplicações. Com essa necessidade, o
IPv6 é considerado como uma solução completa para o fim desses problemas.

2. Protocolo IPv6
O IPv6 é uma nova versão do protocolo de Internet, projetado como o sucessor do IP
versão 4 (IPv4). Em comparação com o IPv4, podemos destacar inúmeras vantagens do
protocolo IPv6, tais como suporte à segurança, qualidade de serviço, mobilidade, mas
sendo a sua maior vantagem a expansão do tamanho de endereço. Outra significativa
característica do IPv6 é o plug and play, em que o host se conecta diretamente com os
hosts de sua própria rede como também hosts de redes diferentes (XIAOLING;
HAIHONG, 2013).
O endereço IPv6 possui um comprimento de 128 bits, que corresponde a
340.282.366.920.938.463.463.374.607.431.768.211.456 endereços. Com esse espaço de
endereçamento resolve completamente a escassez de endereços IPv4. O cabeçalho ficou
mais flexível melhorando a segurança e apoio a mais tipos de serviços. O cabeçalho
IPv4 é composto por 12 campos fixos e pode variear de 20 a 60 Bytes (HONG, 2014). A
estrutura do cabeçalho IPv4 pode ser visualizada na Tabela 1.
Tabela 1: Cabeçalho IPv4
Versão
(Version)

Tamanho do
Cabeçalho
(IHL)
Identificação
(Identification)

Tempo de Vida
(TTL)

Tipo de Serviço
(ToS)

Deslocamento do Fragmento
(Fragment Offset)

Flags

Protocolo
(Protocol)

Tamanho Total
(Total Length)

Soma de verificação do Cabeçalho
(Checksum)

Endereço de Origem (Souce Address)
Endereço de Destino (Destination Address)
Opções + Complemento (Option + Padding)

Diferente do IPv4, o IPv6 passou a possuir 8 campos em sua estrutura e o
tamanho dos campos foi fixado em 40 Bytes. A estrutura do cabeçalho IPv6 pode ser
verificado logo abaixo na Tabela 2.
Tabela 2: Cabeçalho IPv6
Versão (Version)

Classe do Tráfego (Traffic Class)

Tamanho dos Dados
(Playload Length)

Identificador de Fluxo (Flow Label)

Próximo Cabeçalho
(Next Header)

Limite de Encaminhamento
(Hop Limit)

Endereço de Origem (Souce Address)
Endereço de Destino (Destination Address)

Dentre essas mudanças, destaca-se a remoção de seis dos campos existentes do
cabeçalho IPv4. Essas remoções foram realizadas devido a inutilização de suas funções
quanto de sua reimplantação com o uso de cabeçalhos de extensão e foi adicionado o
campo “Identificador de Fluxo” para possibilitar o funcionamento de um mecanismo
extra de suporte a QoS (Quality of Service). Por fim, os campos “Versão”, “Endereço de
Origem” e “Endereço de Destino” foram mantidos e apenas tiveram seus tamanhos
alterados (IPv6.br). Em relação as remoções, foi realizada a do campo “Tamanho do
Cabeçalho” que tornou-se desnecessário pois o valor foi fixado. A seguir, os campos
“Identificação”, “Flags”, “Deslocamento do Fragmento” e “Opções + Complementos”
passaram a ter suas informações indicadas em cabeçalhos de extensão apropriados. Por
fim, o campo “Soma de Verificação” foi descartado com o objetivo de deixar o

protocolo mais eficiente já que outras validações são realizadas pelos protocolos das
camadas superiores da rede (IPv6.BR). Além dessas mudanças no cabeçalho IPv6 foi
implementado um protocolo de segurança denominado IPsec.
Segundo Xiaoling e Haihong (2013), o IETF (Internet Engineering Task Force)
define o protocolo IPsec como um padrão para fornecer segurança sobre pacotes IP. Na
implementação de redes IPv6, o IPSec fornece as seguintes funções: Limites de controle
de acesso, autenticação certificando que a pessoa que envia os dados é a mesma que a
pessoa diz ser, confidencialidade para garantir que quaisquer dados trafegados ao longo
de um rede pública não possa acessível por fontes externas.
O Protocolo IPv6 foi projetado para resolver esses tipos de problemas, mas a
migração do IPv4 para o IPv6 permanece repleto de desafios (Wu, P. et al. 2014). A
substituição de IPv6 sobre IPv4 não pode acontecer de forma imediata, sendo assim,
IPv4 e IPv6 coexistirão durante um longo período. Com isso, a interoperabilidade entre
IPv4 e IPv6 torna-se o requisito básico para a transição IPv6 (CUI et al., 2013).
Várias medidas tem sido adotadas para motivar a adesão do IPv6. O LACNIC,
organização que administra os endereços da Internet para a América Latina e o Caribe,
tem promovido nessas regiões várias iniciativas para a implementação efetiva do IPv6,
organizando dezenas de reuniões, conferências e treinamentos que têm permitido
capacitar grande quantidade de profissionais. Uma outra iniciativa promovida foi
chamada de World IPv6 Launch, que envolveu os principais provedores de serviços da
Internet, os fabricantes de equipamentos de redes domésticas e as empresas da Internet
de todo o mundo. O seu objetivo é motivar toda a indústria da Internet na oferta de
serviços em IPv6 e assim garantir o futuro da rede quando os endereços IPv4 se
esgotarem de forma definitiva (World IPv6 Launch, [s.d]).
No cenário nacional, há um esforço comandada pela equipe do NIC.br em seu
site ipv6.br para ampla divulgação e aprendizado da implantação do IPv6. São
disponibilizadas diversas ferramentas voltadas para o aprendizado como cursos, vídeos,
apostilas e palestras.
Dentre os cenários atuais de implantação do protocolo IPv6 no Brasil e no
mundo, apenas 0,5% do tráfego Internet do Brasil faz uso do novo protocolo, embora
muitos sistemas autônomos já tenham recebido endereços. Dessa forma, o Brasil se
encontra abaixo da média mundial, entre 1,75% e 2%. Em países como o Peru, que tem
uma distribuição de endereços bem menor que a do Brasil, esse volume já chega a 3%.
Já na França é de 5% e na Alemanha, de 4,5% (NIC.br, 2012).
Segundo Cui et al. (2013), um grande número de mecanismos de transição têm
sido propostos e padronizado pelo IETF, para apoiar a coexistência e interoperabilidade
de IPv4 e IPv6.

3. Transição
Um número de soluções foram apresentadas pela IETF. Dentre essas tecnologias
tradicionais podemos dividir em Pilha Dupla (Dual-Stack), Tunelamento e Tradução
(HONG, 2014).


Pilha Dupla (Dual-Stack): Consiste na convivência do IPv4 e do IPv6 nos
mesmos equipamentos, de forma nativa, simultaneamente. Essa técnica é a
técnica padrão escolhida para a transição para IPv6 na Internet e deve ser usada
sempre que possível.



Tunelamento: Permitem que diferentes redes IPv4 comuniquem-se através de
uma rede IPv6, ou vice-versa.



Tradução: Nessa tecnologia o método de tradução oferece a maneira de traduzir
IPv6 para o tráfego IPv4 e vice-versa. Quando se utiliza a tradução, o tráfego não
é encapsulado, mas é convertido para o tipo de destino (que é IPv4 ou IPv6).

4. Conclusão
O protocolo IPv6 apresenta várias vantagens em relação ao protocolo IPv4 e
cada vez mais vem sendo a solução para a crescente demanda da tecnologia. No entanto,
a transição não poderá ocorrer de maneira rápida. Durante muito tempo redes IPv4 e
IPv6 funcionarão simultaneamente até que grande parte dos provedores e usuários
adotem a tecnologia IPv6. Algo preocupante é que o cenário de implantação no Brasil se
encontra abaixo da média, tendo em vista que está sendo realizado a distribuição de
blocos IPv6 e treinamentos, mas está atrasado no uso em relação aos demais países.
Então, para uma boa transição do IPv4 para o IPv6 estratégias devem ser realizadas e
colocar em prática a implantação do protocolo IPv6, garantindo assim a continuidade
dos benefícios que a Internet tem trazido para as empresas, e para toda a sociedade.
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Abstract. An important part of a graduation are extracurricular activities,
because these add to the teaching-learning relationships making bridging
between theory and practice knowledge, especially in order to further
consolidation of knowledge. The UFC Campus Quixadá, conducts various
events, which account for hours of complementary activities, but these
accounting is done by hand, which delegates much time and labor of those
responsible. The Sistema de Credenciamento em Eventos (SiCE) then comes
to solve this problem, so it will be responsible for the accreditation in the
events and compute hours of extracurricular activities. This process will
leave the system responsible for these tasks making them automated.
Resumo. Uma parte importante de uma graduação são as atividades
extracurriculares, pois estas somam à relação ensino-aprendizagem
fazendo uma ponte entre os conhecimentos teóricos e práticos,
principalmente, afim de uma maior consolidação do conhecimento. A UFC,
tendo como modelo o Campus de Quixadá, realiza vários eventos, os quais
contabilizam horas de atividades complementares, porém a contabilização
dessas horas é feita manualmente, o que delega muito tempo e mão de obra
dos responsáveis. O Sistema de Credenciamento em Eventos (SiCE) nasce
então para solucionar esse problema, de tal forma que ele será responsável
pelo credenciamento durante eventos e a contabilização das horas de
atividades extracurriculares. Este processo deixará o sistema por conta
destas tarefas tornando-as automatizadas.

1. Introdução
A Universidade Federal do Ceará (UFC), inicialmente visualizando o Campus de
Quixadá, realiza vários eventos direcionados a alunos e não alunos. A participação dos
alunos a esses eventos é incentivada pelas coordenações, pois além de enriquecer o
processo de ensino-aprendizagem também pode ser contabilizado como atividades
complementares, que, conforme as Diretrizes Curriculares do MEC, são atividades
extracurriculares obrigatórias nos cursos de graduação. No entanto, é necessário que o
aluno comprove que participou do evento para que as horas de atividades
complementares sejam contabilizadas. Atualmente esse processo é feito manualmente
pelo responsável do evento. Após o evento, o setor responsável encaminha as listas de
frequência para as coordenações dos cursos. O que torna esse processo burocrático
necessitando de muita mão de obra e tempo disponível.

Dessa forma, este trabalho tem como objetivo apresentar uma solução para o
problema de cadastro de frequência nos eventos promovidos pelos professores do
campus Quixadá.
Este artigo está organizado em três seções. Na Seção 2 se encontra a justificativa
para o projeto de acordo com as necessidades apresentadas, e então é feita a descrição
das tecnologias utilizadas e da arquitetura idealizada, mostrando uma solução para o
problema. Por último, na Seção 3, são feitas as considerações finais e apresentadas
possíveis evoluções do projeto.

2. Sistema de Credenciamento em Eventos (SiCE)
2.1. Justificativa
De acordo com as necessidades apresentadas pelo campus Quixadá, o SiCE é uma
alternativa viável, principalmente, por questões de agilidade. Tornar um processo
originalmente dispendioso em algo ágil e intuitivo faz deste sistema um grande aliado
da instituição ou da unidade organizadora do evento, pois ele pode ser usado desde a
parte da criação de um evento por um dispositivo móvel até o cálculo e submissão de
horas de atividades complementares no sistema devido.
2.2. Tecnologias e Ambiente
2.2.1. Servidor
O servidor está sendo desenvolvido na linguagem Java - versão 1.8 com a IDE Eclipse
[1]. O SiCE precisará se comunicar com outros sistemas, inicialmente SEVEN (Sistema
de Eventos) e SIPPA (Sistema de Presenças e Plano de Aula), para obtenção de
informações sobre eventos e participantes, e também com os dispositivos que usam o
aplicativo que será a interface de integração entre o credenciador, que representa o
responsável por fazer a leitura de códigos apresentado pelos participantes durante os
eventos, participante, que é representado pelos alunos do campus Quixadá, e o sistema.
A comunicação será feita através de uma conexão TCP com tecnologia Restful[2] para
conexão e usando JSON[3] para a formatação dos dados recebidos e/ou enviados. Todas
as informações sobre eventos e participantes serão armazenadas em uma base de dados
desenvolvida em PostgreSQL[4] contida no servidor.
2.2.2. Aplicativo Android
O aplicativo Android está sendo desenvolvido na linguagem Java - também na versão
1.8, utilizando a IDE Eclipse. Como é necessária a comunicação com o servidor,
faremos uma conexão TCP via socket, usando também JSON para a formatação dos
dados enviados e/ou recebidos. As informações (sobre eventos e participantes)
necessárias ao credenciamento de participantes serão armazenadas temporariamente no
dispositivo móvel em um banco de dados SQLite[5] .

2.3. Descrição da Arquitetura
2.3.1. Servidor
O servidor será a interface de integração das informações oriundas de outros sistemas SIPPA e SEVEN, e os dados persistentes no aplicativo que fará a comunicação com o
credenciador. Primeiramente buscará informações sobre eventos e seus respectivos
participantes no SEVEN e então obterá mais dados sobre os participantes, se são alunos
do campus, no SIPPA. Após a fase de busca de informações há a parte de
processamento e armazenamento no banco de dados PostgreSQL, para gerar os QR
Codes[6], com campos de nome, matrícula e curso (levando em consideração que o
participante é um aluno) e CPF, para enviá-los aos participantes via e-mail. Durante ou
logo após o evento, o servidor será alimentado com informações de credenciamento de
participantes, que serão usadas para gerar relatórios sobre o evento que serão enviados
aos coordenadores de curso via e-mail.
2.3.2. Aplicativo Android
A interface de interação entre usuário e servidor será feita pelo aplicativo Android em
desenvolvimento. Este aplicativo terá como funcionalidades principais: o
credenciamento de participantes em eventos, a geração de eventos (inclusive em casos
de ser necessário criar um evento de última hora), edição de eventos, enviar dados
coletados e finalizar leitura do evento.
O credenciamento do participante será feito por QR Code, que será gerado por
uma aplicação no servidor baseada nos dados provenientes de outras bases de dados
(SIPPA e SEVEN) de modo que cada aluno da instituição possua um único código para
frequentar eventos, agilizando o processo de verificação. Este credenciamento será
validado ou não pelo credenciador, que fará parte da organização do evento, pois terá de
analisar as informações mantidas no QR Code conferindo a integridade dos dados junto
ao participante, verificando se o código corresponde ao participante em questão.
A geração de eventos poderá ser feita pelo dispositivo móvel com o intuito de
tornar real a possibilidade de que eventos, que surjam de última hora, possam
contabilizar horas de atividades complementares para os alunos que participarem. Os
dados necessários para a criação de um evento são: nome, local, horário de início e
término, data de início e término (caso o evento ocorra em mais de um dia), descrição.
Dados estes que serão enviados para o servidor para que os demais credenciadores do
evento possam ter acesso e validar a presença de cada participante. Em casos onde for
necessário a alteração de um evento, por conta de uma mudança de horário ou de data e
afins, o aplicativo terá suporte para edição.
Como o objetivo do aplicativo é fazer o credenciamento dos integrantes do
evento, uma base de dados em cada dispositivo conterá, por exemplo, os usuários já
conferidos para que posteriormente, com acesso à internet, o credenciador possa
submeter os dados recolhidos para a base de dados online. Sendo assim, o aplicativo fica
independente de conexão durante a leitura dos código de barras, podendo conectar-se a
qualquer momento, não obrigatoriamente após ter lido.

Em ocasiões onde o credenciador tentar fazer logout sem ter enviado os dados
obtidos, o aplicativo fará uma submissão final para que a ação de saída do sistema seja
concluída. Essa troca de dados com o servidor será feita por meio de JSON. Portanto, as
informações coletadas serão enviadas ao servidor sempre que o credenciador realizar
esta atividade ou na tentativa de logout necessitando uma verificação de status dos
dados (enviados ou não) que persistem no dispositivo. Esses dados serão mantidos no
banco de dados SQLite do aparelho, tendo como base os dados de eventos advindos do
servidor e os que serão recuperados pela leitura do QR Code.
2.4. Solução
Visando automatizar o processo descrito acima e diminuir o trabalho manual, surgiu a
idéia de criar o (SiCE) que irá buscar as informações sobre eventos e participantes e a
partir disso gerar QR Codes para os participantes e enviá-los via e-mail para que então,
no momento do evento, os credenciadores com o aplicativo façam a leitura dos códigos,
validando, ou não, o credenciamento. Após o término do evento, será gerado um
relatório com suas informações e este será enviado aos coordenadores de curso, que
farão a validação das horas de atividades complementares encaminhadas ao SISAC
(Sistema de Atividades Complementares).

3. Considerações finais
O aplicativo SiCE surgiu com a intenção de facilitar determinadas tarefas de modo que a
automatização das mesmas não traga somente agilidade, mas também segurança,
baseado nas tecnologias utilizadas e boas práticas de desenvolvimento. Posteriormente
este sistema poderá automatizar mais uma tarefa que hoje pode demandar horas até que
seja concluída com sucesso: contabilizar as horas de atividades complementares no
SISAC. Desse modo, em uma próxima versão, o SiCE conterá um módulo voltado para
essa atividade visando tornar esse processo menos burocrático. Consequentemente,
demais evoluções podem ser feitas no que diz respeito a arquitetura e as tecnologias
utilizadas. Isso abre oportunidades para que o sistema possa ser utilizado em diversos
eventos, inclusive aqueles que ocorram fora da UFC, não organizados diretamente por
esta instituição.
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Abstract. This paper proposes a lowpower consumption for routing in
Wireless Sensor Networks, using an approach in conjunction with Software
Defined Networks.
Resumo. Este artigo propõe uma solução de baixo consumo de energia para o
roteamento em Redes de Sensores Sem Fio, utilizando uma abordagem em
conjunto com Redes Definidas por Software.
Palavras Chaves: Redes Definidas por Software. Redes de Sensores sem Fio.
OpenFlow

1. Introdução
Uma Rede de Sensores sem Fio (RSSF) é um conjunto de microcontroladores, com
sensores acoplados, que irão captar dados de um ambiente em que estejam inseridos, essas
redes possuem mecanismos de auto configuração e adaptação devido a problemas como
falhas de comunicação e perda de nós (LOUREIRO, 2003).
Redes Definidas por Software (SDN) é uma solução que tem como o objetivo
separar o plano de controle e o plano de dados da rede. O plano de controle é responsável
pelos protocolos e pela confecção das tabelas de roteamento, e o plano de dados cuida da
comutação e rapasse dos pacotes da rede (RODRIGUES, 2012).
As abordagens de roteamento mais utilizadas em RSSF são as que os próprios nós
devem trocar mensagens para definir as regras de roteamento. Neste caso, os sensores
enviam uma série de mensagens de controle uns para os outros, o que acarreta em um alto
consumo de energia na rede (LOUREIRO, 2003).
A proposta desse trabalho é trazer a ideia de SDN para o ambiente de RSSF,
realizando a integração da ferramenta RouteFlow com as RSSF, utilizandose de um Proxy
tradutor de mensagens, que será implementado como uma aplicação no controlador POX.
Assim com essa solução, esperase uma redução das mensagens de controle em uma RSSF,
realizando o roteamento desta em um ambiente centralizado, utilizando a ferramenta
RouteFlow.
A seção 2 deste artigo descreve a fundamentação teórica com as explicações dos
principais pontos abordados neste trabalho. A seguir, a seção 3 apresenta a proposta do
projeto. A seção 4 é a conclusão deste trabalho e por último na seção 5 são as referências
utilizadas para a construção deste artigo.

2. Fundamentação Teórica
2.1 Redes de Sensores sem Fio

As RSSF são redes com o objetivo mais comum de monitorar algum
fenômeno no ambiente em que estejam inseridas. Os nós da rede se comunicam entre si
para definir as métricas de roteamento para o envio de dados (LOUREIRO, 2003).
Além do AODV, que funciona utilizando tabelas de roteamento em que é armazenado
apenas o próximo salto para o nó destino em questão, existem mais dois métodos de
roteamento entre dispositivos RSSF, o ManytoOne que faz com que o dispositivo envie um
simples broadcast para criar rotas reversas de todos os dispositivos para si próprio e o
Source Routing que funciona fazendo o dispositivo ao enviar um pacote de controle entre
determinados dispositivos, nele contêm toda a informação de roteamento reverso para si
(PORTAL ADAFRUIT, 2014).
Neste trabalho, a RSSF utilizará microcontroladores Arduino, com módulos de
comunicação wifi XBee e protocolo Zigbee. O XBee por padrão utiliza o protocolo de
roteamento AODV, este funciona enviando uma série de mensagens broadcast de controle na
rede, chamadas de Route Discovery, para criar as tabelas de roteamento. O funcionamento
do envio dos dados na rede se dá através de múltiplos saltos entre os nós.
2.2 Redes Definidas por Software
As SDNs constituem um novo paradigma para o desenvolvimento de pesquisas em
redes de computadores que vem ganhando a atenção de grande parte da comunidade
acadêmica e da indústria na área (RODRIGUES, 2012).
O princípio por trás das SDNs é possuir a capacidade de controlar o plano de dados
através de uma interface bem definida. O plano de controle tem o objetivo de realizar tomadas
de decisões que resultam na confecção das tabelas de roteamento, e o plano de dados cuida
da comutação e repasse dos pacotes na rede (COSTA, 2013).
RouteFlow é uma ferramenta que trabalha com a idéia de SDN. Ele funciona
armazenando a lógica de controle dos switches SDN em uma infraestrutura de rede virtual
composta por máquinas virtuais (NASCIMENTO, et al., 2011).
O RouteFlow disponibiliza o protocolo de roteamento OLSR, que funciona fazendo
com que os nós da rede envie periodicamente informações de estado, de modo a atualizar
constantemente as tabelas de roteamento (PORTAL UFRJ, 2014).
2.3 OpenFlow
O OpenFlow é uma proposta que permite a implementação das SDNs, ele oferece
uma interface de comunicação entre o plano de controle e o plano de dados com um padrão
de interface bastante flexível, para que seja instalada as regras de encaminhamento (COSTA,
2013).

3. Proposta
O objetivo deste trabalho é propor uma solução de baixo consumo de energia, a
partir da redução da quantidade de pacotes transmitidos para as RSSF. Neste trabalho,
focamos em RSSF implementadas com placas de microcontroladores Arduino com módulos

de comunicação sem fio Xbee. Além disso, consideramos que a topologia destes módulos é a
Mesh, ou seja, além da comunicação com coordenador, os nós poderão se comunicar
diretamente ou via múltiplos saltos.
Foi realizado um estudo sobre como é realizado o roteamento de dados entre
módulos XBee em RSSF, e constatamos que por padrão em uma comunicação utilizando os
módulos de comunicação sem fio XBee, é utilizado o protocolo AODV para realizar o
roteamento de dados, este protocolo tem o problema de gerar muitas mensagens broadcast
Route Discovery ocasionando em um maior gasto de energia, nossa solução é reduzir a
quantidade dessas mensagens e assim aumentar o tempo de atividade da RSSF.
Verificamos a seguir na figura 1 a topologia desta proposta, no caso do servidor
RouteFlow, nele será implementado o plano de controle para a RSSF, e o protocolo de
roteamento será o OLSR que é disponibilizado no RouteFlow, logo não teremos que
implementar um protocolo, a vantagem de se utilizar esse modelo de roteamento será que as
mensagens de estado de enlace que seriam trocados diretamente pelos nós da rede, serão
realizados no servidor RouteFlow, ocasionando diminuição de mensagens na rede.
O nó sink, de acordo com a figura 1, que será o proxy tradutor de mensagens,
funcionará coletando as mensagens trafegadas dos dois lados, da RSSF e da SDN, e realizará
a conversão desses dados para que o lado oposto possa interpretálas, ou seja, as decisões
tomadas no servidor RouteFlow serão traduzidas em um formato que o dispositivo de destino
na RSSF possa interpretála, da mesma forma que os pacotes de controle da RSSF serão
traduzidos para que o lado SDN possa entendêlas. Nesta máquina também estará o módulo
de comunicação sem fio XBee que funcionará como coordenador da RSSF.
O funcionamento da criação das tabelas de roteamento nos dispositivos da RSSF será
inicialmente utilizando o ManytoOne para gerar uma rota inicial de todos os XBees para o
coordenador. Por outro lado, as rotas entre os roteadores serão definidas pelo RouteFlow e
traduzidas pelo proxy, após essa etapa as rotas serão enviadas em comandos para os
módulos XBee pelo coordenador da RSSF.
Os dispositivos roteadores na RSSF estarão habilitados no modo API, ou seja,
podese programar aplicações para o funcionamento destes. Criaremos uma aplicação que
defina as tabelas de roteamento dos nós sensores, utilizando a mensagem Create Source
Route. A mensagem será enviada desde o coordenador para o roteador e neste criará a
topologia de acordo com o que estará definido no algoritmo.
Quando se deseja monitorar uma RSSF é necessário um sistema de monitoramento
passivo energeticamente eficiente (GARCIA, 2014). Para calcular a energia consumida pela
rede implementada, utilizaremos o modelo de energia para sensores definido em (JURDAK,
et al., 2008). Podemos observar na figura 2, onde contém a equação, que a energia
consumida (Et), é igual ao produto da quantidade dos pacotes enviados (Psent), tamanho dos
pacotes em bytes (Plenght), tempo gasto na transmissão de um byte (TB), valor da corrente
elétrica no modo de transmissão (It), e a tensão elétrica na bateria (V).

Figura 1. Topologia da proposta

Figura 2. Equação para calcular a energia consumida

4. Conclusão
Nossa proposta é integrar duas tecnologias de rede para alcançar um objetivo de
eficiência de energia na RSSF, com esta solução os pesquisadores terão uma nova forma para
o desenvolvimento e execução de seus trabalhos, e as empresas que gerenciam RSSF
poderão inserir tal solução para aumentar o tempo de vida da rede e assim diminuir os gastos.
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Abstract. This article describes the SymPy package, the definition of symbolic
computing, and the utilization of it in Differential and Integral Calculus in a
way brief and easy having in mind its applications for aid students who study
Calculus. However, the SymPy range is further than just Calculus.
Resumo. Este artigo apresenta o pacote SymPy, a definição de computação
simbólica e a utilização deste no Cálculo Diferencial e Integral de forma resumida e prática. Tendo em vista suas aplicações para auxı́lio de alunos que
cursam a disciplina de Cálculo, porém o alcance do Sympy vai muito além do
Cálculo.

1. Introdução
O SymPy é um pacote do ambiente SciPy voltado para matemática, ciência e engenharia.
Seu código é open source e implementado totalmente em Python. Utiliza um sistema de
computação simbólica como representação.
A computação simbólica, também muitas vezes chamado de sistema álgebra computacional, trata do cálculo de objetos matemáticos simbolicamente. ”Isso significa que os
objetos matemáticos são representados exatamente, não aproximadamente, e expressões
matemáticas com variáveis não avaliadas são deixados de forma simbólica.”1
O real poder do SymPy é sua capacidade de representar todos os tipos de cálculo
simbolicamente. SymPy pode calcular limites derivadas, integrais, resolver equações, trabalhar com matrizes e muito mais, tudo isso simbolicamente. Possui módulos para plotagem, impressão 2D e Latex, geração de código, fı́sica, estatı́stica, análise combinatória,
teoria dos números, geometria, lógica e outros.
Neste artigo será apresentado algumas formas da utilização do Sympy voltado
para problemas do Cálculo Diferencial e Integral.

2. Sympy
2.1. Computação Simbólica
Um exemplo
de computação simbólica, utilizando uma biblioteca matemática para cal√
cular 8 o valor retornado será 2.82842712475, porém essa não é a raiz quadrada de 8
exata, pois a raiz quadrada de 8 não pode ser representada em números decimais finitos,
pelo fato da mesma ser irracional. Mas
tudo o que√importa é a parte decimal da raiz
√ se √
quadrada√de 8, então lembre-se que 8 = 4 · 2 = 2 2, então a computação simbólica
retorna 2 2.
1
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>>> import sympy
>>> sympy.sqrt(8)
2*sqrt(2)
As variáveis em Sympy são definidas utilizando sı́mbolos. Estas devem ser definidas antes de serem utilizadas. Representando a expressão matemática 3x + 2y em Sympy,
temos:
>>> from sympy import symbols
>>> x, y = symbols(’x y’)
>>> expr = 3*x + 2*y
>>> expr
3*x + 2*y
Note que a expr (expressão) retorna 3*x + 2*y onde x e y são variáveis que ainda
vão ser avaliados, diferente da utilização de variáveis do Python em que valores têm que
ser atribuı́da à elas. Neste caso a expr pode ser manipulada com operações.
>>> expr - 1
3*x + 2y - 1
>>> expr - y
3*x + y
>>> expr - 3*x
2*y
Note que expr - 3*x retorna 2*y em vez de 3*x + 2*y - 3*x, o Sympy cancela
automaticamente o 3*x e o -3*x um com o outro. Mas isto nem sempre acontece no
Sympy:
>>> x*expr
x*(3*x + 2*y)
Veja que x*expr não resultou em 3x2 + 2yx, mas em vez disso a expressão foi
deixada sozinha. Isso ocorre porque pode-se preferir a forma fatorada, contudo o Sympy
permite a utilização da forma expandida:
>>> from sympy import expand, factor
>>> exp = expand(x*expr)
>>> exp
3*x**2 + 2*x*y
>>> factor(exp)
x*(3*x + 2*y)
2.2. Limite
Agora que já foi apresentada uma noção da forma que o Sympy trabalha, vejamos como
trabalhar com o mesmo no Cálculo Diferencial e Integral.
Para calcular o limite utiliza a função limit, sendo a forma lim f (x) é descrita
x→x0
por limit(f(x), x, x0). Pode-se também criar uma expressão matemática e utilizar a função
subs.
>>> limit(sin(x)/x, x, 0)
1
O limit deve ser utilizado no lugar do subs em caso de indeterminações( ∞, −∞,

∞∞ ).
>>> expr = sin(x)/x
>>> expr.subs(x, 0)
nan
Existe a classe Limit, assim pode-se criar expressões utilizando esta classe. Para
resolver o limite da classe Limit utiliza o método doit.
>>> expr = Limit(cos(x)/x, x, 0)
>>> expr
Limit(cos(x)/x, x, 0)
>>> expr.doit()
oo
Para calcular os limites laterais basta adicionar o parâmetro ’+’ ou ’-’ na função
limit, logo limit(f(x), x, x0, ’+’) ou limit(f(x), x, x0, ’-’).
2.3. Derivada
Para calcular a derivada use a função diff, sendo o primeiro parâmetro a função e o segundo a variável a ser derivada.
>>> diff(2*x**2 + x, x)
4*x + 1
>>> diff(sen(x), x)
cos(x)
A função diff permite também calcular várias derivadas de uma só vez, caso tenha
uma função f (x) e deseje, por exemplo, f 000 (x). Neste caso, pode repedir a variável a ser
derivada depois da função o número de vezes a se derivar ou apenas passar o número de
derivações que se deseja.
>>> diff(x**4, x, x, x)
24*x
>>> diff(x**4, x, 3)
24*x
Pode-se calcular a derivada em relação a mais de uma variável, basta apenas passar
as mesmas na ordem que serão derivadas.
>>> diff(2*x**4*y**4, x, y)
32*x**3*y**3
>>> diff(2*x**4*y**4, x, y, y)
32*x**3*y**2
>>> diff(2*x**4*y**4, x, 2, y, 3)
576*x**2*y
A diff também pode ser utilizado como método, a sua funcionalidade continua a
mesma, é só uma questão de conveniência.
>>> expr = 2*x**2 + x
>>> expr.diff(x)
4*x + 1
Pode-se criar um objeto Derivative, caso necessite de uma derivada ainda não
calculada. Para resolver um objeto Derivative utiliza-se o método doit.

>>> d = Derivative(expr, x)
>>> d
Derivative(2*x**2 + x, x)
>>> d.doit()
4*x + 1
2.4. Integral
Para se obter a integral de uma expressão utiliza a função integrate. Existe dois tipos de
integrais as definidas e as indefinidas. Para se calcular a indefinida passa como parâmetro
a expressão e a variável a se integrar, na definida se passa a expressão e uma tupla com a
variável a se integra, o limite inferior e o superior.
>>> expr = x**2 + x
>>> integrate(expr, x)
x**3/3 + x**2/2
>>> integrate(expr, (x, 0, 1))
5/6
Assim como o limite e a derivada, a integral possui uma classe a Integrate e para
calcular utiliza a função doit.
>>> expr = Integrate(x**2 + x, x)
>>> expr.doit()
x**3/3 + x**2/2
Quando a integrate não consegue calcular a integral ele retorna um objeto Integrate
com expressão.
Outras funções importantes são a roots e a solve, ambas recebem uma equação e
a variável independente e retornam a solução (No sympy a igualdade de uma expressão
é representada pela função Eq que tem como parâmetros o primeiro e o segundo termo
da equação), a diferença entre as duas é que roots retorna a multiplicidade da solução. O
Sympy também possui a função latex que retorna o código latex da expressão.

3. Conclusão
O Sympy possui muito mais poder e utilidades. As vantagens de se utilizar o Sympy é
que ele é totalmente gratuito, open source e é licenciado pela BSD que é liberal, você
pode até mesmo modificar o código fonte e vender caso queira. O Sympy é totalmente
implementado em Python, diferente de outros ambientes que implementam sua própria
linguagem, assim não é necessário aprender outra linguagem e caso não saiba Python é
muito simples de aprender.
O Sympy é leve, pois não possui dependências, o que facilita e melhora sua
utilização como biblioteca em outros programas, além de poder utilizar APIs para usar
suas próprias funções personalizadas. Essas são algumas das muitas vantagens do Sympy
sobre outros ambientes de computação simbólica.

4. Referências
Tutorial de Sympy, disponı́vel em:
tutorial/index.html

http://docs.sympy.org/latest/

SciPy, em: http://www.scipy.org/
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Resumo: Este artigo trata do funcionamento e analisa alguns dos padrões gerados pelo
autômato celular Game of Life, é também subtema do artigo a implementação utilizando a
linguagem programação c++.
Palavras-chave: autômato celular; jogo da vida; game of life.
1. INTRODUÇÃO
Criado por John Conway, matemático da Universidade de Cambridge, Game of Life (ou Jogo
da Vida) consiste em um jogo que lembra vagamente o processo de interação entre
organismos vivos, onde a evolução do autômato é determinada por seu estado inicial e um
conjunto de regras.
Este artigo tem o intuito de apresentar de forma resumida as regras e alguns dos padrões do
Game of Life, ao final é também apresentado um modelo de implementação para a
representação computacional do autômato.
2. REGRAS
Mais precisamente, o Jogo da Vida se trata de um conjunto de células agrupadas em um plano,
elas se organizam em uma grade infinita em todas as direções onde cada célula pode assumir
um dos dois estados possíveis, vivo ou morto. O jogo parte de uma configuração inicial de
células vivas e mortas, estas células interagem umas com as outras e conforme o jogo de
desenvolve elas podem sobreviver, morrer ou gerar o nascimento de outras células. Toda essa
interação se dá a partir de um simples conjunto de regras, que determinam o próximo estado
de cada célula da grade em função de seu estado atual e o de suas células vizinhas.
As regras são as seguintes:
•

Sobrevive para a próxima geração toda célula que tem em sua vizinhança duas ou três
células vivas.

•

Uma célula morre, por isolamento, se tiver menos de duas vizinhas vivas.

•

Morre também, por superpopulação, quando houver mais de três vizinhas vivas.

•

Uma célula nasce sempre que uma célula morta tem exatamente três células vizinhas
vivas.

Por exemplo, considere a figuras abaixo, o primeiro estado é o mais à esquerda, as imagens
mais à direita representam o desenvolvimento do autômato.

Figura 01 Células vivas são marcadas em preto.

3. PADRÕES
Os padrões encontrados durante a “vida” do autômato as vezes são as mais inesperadas,
podendo variar de padrões estáticos (“still lifes”) à padrões cíclicos (“oscillators”), podendo
também simplesmente acabar na morte de todas as células ou formar padrões que aparentam
cruzar a grade conforme novas gerações são criadas (“spaceships”).

Figura 02

O padrão acima é um exemplo de “still life” chamado “Block”, desde que as células a sua
volta permaneçam mortas, ele se mantém imutável, ou seja, todas as células sobrevivem para
as próximas gerações.
Um exemplo de oscillator é o chamado “Blinker”, ele tem exatos dois períodos.

Figura 03 Período 1.

Figura 04 Período 2.

Spaceships são uns dos padrões mais interessantes, eles mantém um padrão cíclico assim
como os oscillators, mas sempre que voltam a forma do período inicial estão também em um
lugar diferente da grade. Um exemplo é o Glider, você pode vê-lo abaixo:

Figura 05.

4. IMPLEMENTAÇÃO
Inicialmente criamos a classe Life, ele tem como atributo uma Matriz de ordem m x n e exatos
três métodos, num_neighbors, update_cell e update_grid.
4.1 MATRIZ
A matriz utiliza 0's para representar células mortas e 1's para células vivas.
[0 0 0 0 0]
[0 1 0 0 0]
[0 0 1 1 0]
[0 1 1 0 0]
[0 0 0 0 0]

Figura 06

4.2 NÚMERO DE VIZINHOS
A método num_neighbors é responsável por contar a quantidade de vizinhos vivos de uma
célula qualquer da matriz, ele recebe a posição i e j da célula, a partir disso ele gera uma
submatriz que vai das linhas ii + i_cell à ie + i_cell e das colunas ji + j_cell à je + j_cell, ele
percorre toda essa submatriz somando o valor dos elementos e excluindo apenas a posição
recebida como argumento, ou seja, a posição da célula que tem seus vizinhos contados. Note
que a submatriz tem tamanho variável, isso faz sentido pois células que estão na borda da
matriz tem menos vizinhos que uma célula que está no centro.

Figura 07 Código – num_neighbors.

4.3 ATUALIZANDO UMA CÉLULA
Atualizar uma célula consiste apenas em definir qual o próximo estado que esta célula vai
assumir, dessa forma o método recebe como argumento a nova matriz (mais a frente explico
melhor o porquê dela) e a posição i e j da célula a ser atualizada. O primeiro passo é contar e
armazenar o número de vizinhos, em seguida são tratados os casos:
1. Se o estado da célula é vivo e o número de vizinhos é menor que dois ou maior que 3
ela morre, ou seja, o novo valor de sua posição é 0;
2. Se ela está morta e o número de vizinhos é 3 ela vive.

Figura 08 Código – update_cell.

4.4 ATUALIZANDO A GRADE
A atualização da grade deve ser vista omo uma operação “atômica”, o motivo é o seguinte:
Considere o período x do autômato, o período x+1 deve ser calculado em função da
configuração do período x, o que ocorre é que se atualizamos célula por célula de x afim de

transformá-lo em x+1 comprometemos na atualização das primeiras células de x o seu estado
atual, corrompendo assim a atualização das demais células.
A solução nesta implementação foi realizar a atualização em cima de uma nova matriz que
representa o período x+1 (chamada de “m” no código), ela a princípio é uma cópia da matriz
“grid” (representante do período x), dessa forma, para cada célula de m é atualizado seu
estado em função da configuração da matriz grid. Após realizada a operação em todas células
de m, grid recebe m realizando a transição do período x para o período x+1.

Figura 09. Código – update_grid.

Estes três métodos são responsáveis pelo funcionamento “interno” do autômato, sendo
necessário a partir deles apenas uma classe responsável por fazer a representação gráfica do
Jogo da Vida.
5. CONCLUSÃO
O Jogo da vida é apenas um de uma variedade de autômatos celulares, podendo variar de um
para outro em regras, quantidade de estados que cada célula pode assumir e as dimensões do
autômato. O Jogo da Vida tem algumas variações, no jogo padrão suas regras são
simbolizadas como B3/S23, B3 significa “uma célula nascem (Born) se tem exatamente 3
vizinhas vivas”. S23 significa “uma célula continua viva ( Stays alive) sempre que tem duas
ou três vizinhas vivas”, dessa forma podemos ter variações do tipo B1/S16 ou B1/S12.
Apesar de suas variações, o Jogo da Vida com suas regras padrões é demasiado complexo, ele
é teoricamente Turing completo, ou seja, tem poder computacional equivalente ao de uma
máquina de Turing. Esta complexidade construída a partir de simples regras é o que mais
fascina no Jogo da Vida, e talvez, este seja o motivo dele gerar tanto interesse em quem o
estuda.
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Resumo. Este trabalho propõe uma solução de Firewall para redes OpenFlow
que busca atender aos novos requisitos de segurança destes tipos de redes. Para
tal, além de disponibilizar um mecanismo de filtragem de pacotes, esta solução
pretende utilizar um mecanismo para detectar e corrigir possíveis regras de
fluxo que possam conflitar com as regras criadas pelo nosso Firewall. Esta
solução será validade no testbed FITS, a partir da execução diferentes estudos
de caso.
Abstract.
This paper propose a firewall solution for Openflow networks that seeks to
accord the new security requirements of this type of networks. To achieve this,
this solution aims to use a mechanism to detect and correct flow rules that may
conflict with the rules created by our firewall and provide a mechanism of
package filtering. This solution is going to be validated on the FITS testbed from
the execution of different case studies.

1. Introdução
As Redes Definidas por Software (SDN – Software-Defined Networks) surgiram como
uma alternativa as redes tradicionais. Tais redes realizam a separação do plano de controle
e plano de dados, permitindo um melhor gerenciamento e uma maior flexibilidade nas
tomadas de decisões, em relação a comutação de pacotes. Nas SDNs, o controlador é
responsável pelo controle de toda rede, ou seja, as informações da rede são centralizadas.
Enquanto os switches são simples dispositivos de encaminhamento que não possuem
informações significantes, além das informações de pacotes. [HAYWARD et al., 2013]
O OpenFlow tem sido o padrão SDN (Redes Definidas por Software) mais
adotado tanto a academia como na indústria. Tal solução provê um protocolo que permite
a comunicação entre o controlador (plano de controle) e os switches (plano de dados).
[HAYWARD; et al. 2013]
Entretanto, as redes OpenFlow englobam uma nova gama de problemas de
segurança, sendo este um dos seus principais desafios. Por exemplo, tal arquitetura é
passível de possíveis conflitos nas regras de fluxos, que podem causar danos graves na
segurança da rede caso esses conflitos ocorram com regras de aplicações de segurança.
Portanto, é necessária uma adaptação dos mecanismos de segurança atuais a esse novo
paradigma. [PORRAS; et al. 2012]
O firewall é uma das principais ferramentas para proteger uma rede de ataques.
Chapman et al. (1995), definem firewall como sendo um componente ou conjunto de
componentes que restringe o acesso entre uma rede protegida e a Internet, ou entre outros

conjuntos de redes. Para atender as novas demandas de segurança exigidas nas redes
OpenFlow, um firewall tradicional não poderá ser aplicado de maneira direta. Esta
solução deve ser adaptada para esta nova arquitetura e suas novas ameaças de segurança.
Este trabalho propõe uma solução de firewall para redes OpenFlow que busca
atender aos novos requisitos de segurança destes tipos de redes. Para tal, além de prover
um mecanismo de filtragem de pacotes, essa solução pretende utilizar um mecanismo
para detectar e corrigir possíveis regras de fluxo que possam conflitar com as regras
criadas pelo firewall.
Nas próximas seções, serão mostrados alguns conceitos fundamentais para a
compreensão deste trabalho. Na primeira seção, veremos o conceito de Redes Definidas
por Software. Na segunda seção será visto o padrão OpenFlow e sua importância para as
SDNs. Na terceira seção, veremos conceitos de firewall. Na quarta seção falaremos sobre
o controlador Floodlight e na quinta seção sobre o Security Enhanced (SE) Floodlight.

2. Fundamentação Teórica
2.1 Redes Definidas por Software
Redes Definidas por Software é um novo paradigma para redes que surgiu na
Universidade de Stanford, em 2007. A ideia de que haja flexibilidade impulsionou as
Redes Definidas por Software por haver a possibilidade de lidar com possíveis mudanças
e problemas futuros, ou seja, permitem que os gerentes ou pesquisadores executem suas
experiências e aplicações em redes de produção. As SDN promovem a separação do plano
de controle, responsável pelo controle central da rede, e do plano de dados que é
responsável pela comutação de pacotes, para que o software não seja limitado pelo
hardware e para que os usuários possam ter o controle com programas que facilitam o
gerenciamento [LARA; KOLASANI and RAMAMURTHY 2013].
2.2 OpenFlow
OpenFlow é um padrão aberto da Open Networking Fundation (ONF) que consiste em
possibilitar a comunicação entre controladores e switches. Foi inventado a partir da
impossibilidade de testar novas ideias nos hardwares atuais. Este padrão oferece bastante
recursos que possibilitam que tecnologias novas possam surgir, mas também enfrenta
diversos problemas, como a dependência de um único controlador para o gerenciamento
da rede e com isso, acabam surgindo problemas de escalabilidade e disponibilidade. Além
dos possíveis problemas de segurança, já que o controlador será o alvo principal contra
ataques, pois todas as informações da rede estão centralizadas [LARA; KOLASANI and
RAMAMURTHY 2013].
2.3 Firewall
Segundo Nakamura e Lício de Geus (2007), firewall é um ponto entre duas ou mais redes,
que pode ser um componente ou um conjunto de componentes, por onde passa todo o
tráfego, permitindo que o controle, a autenticação e os registros de todo o tráfego sejam
realizados. Todo o tráfego deve passar pelo firewall, de forma que ele possa identificar
quais pacotes podem entrar na rede e quais não podem. O firewall tem diversas vantagens
e algumas delas são: baixo custo, baixa sobrecarga na rede, entre outros.
2.4 Floodlight

Floodlight é um controlador OpenFlow que tem a licença Apache, e é baseado em Java.
Em sua arquitetura, todos os módulos exportam serviços, onde toda comunicação é feita
pelos mesmos. Trabalha com switches físicos e virtuais, sendo compatível com a
plataforma de emulação Mininet. É projetado para trabalhar com uma quantidade imensa
de switches, switches virtuais, roteadores e pontos de acessos que suportam o Padrão
OpenFlow.
2.5 Security Enhanced (SE) Floodlight
SE Floodlight é uma extensão do controlador Floodlight, que fornece um mecanismo de
autorização baseada em funções e forte aplicação de restrições de segurança e é uma
melhoria e extensão do núcleo de segurança FortNOX. É a primeira implementação de
uma política de segurança SDN que impõe o serviço de mediação em uma pilha de
OpenFlow. Realiza a detecção e correção de conflitos de regras de fluxos baseados em
um regime de autorização, ou seja, quando surge um conflito, aplica-se um modelo
hierárquico de autoridades que permite que uma regra possa substituir um fluxo existente.
Considera-se possuir uma maior autoridade do que a fonte cuja regra está em conflito.

3. Proposta
O objetivo deste trabalho, que ainda está em andamento, é propor uma solução de firewall,
com mecanismos de detecção e correção de conflitos de regras de fluxo para Redes
OpenFlow. Inicialmente, será realizado um levantamento de requisitos funcionais que a
solução deve possuir. Para tal, utilizaremos como base o firewall disponibilizado pela
ferramenta PFSense1, identificando todos os atributos necessários para as criações de
regras de filtragem de pacotes. Em seguida, será feito um mapeamento, necessário para
converter tais regras em um formato compatível de regras de fluxo, que serão
armazenadas nas tabelas de encaminhamento dos switches OpenFlow.
Em uma outra etapa, se dará o início do desenvolvimento da solução de firewall.
Para tal, será utilizada a API Northbound do SEFloodlight, baseada na linguagem Java,
então serão utilizadas bibliotecas que o SEFloodlight disponibiliza para a implementação.
O SEFloodlight possui um mecanismo de detecção e correções de conflitos de regras de
fluxos que será utilizado na solução de firewall, justificando assim, a escolha desta
ferramenta.
Será criada uma interface gráfica funcional em Java para web, para que os
usuários possam criar, remover e editar regras, sem precisar utilizar o modo texto e de
qualquer computador na rede. Essa interface será parecida com a interface web do
PFSense. Logo após o desenvolvimento, serão criadas topologias com switches virtuais
para a realização de testes, que serão realizadas no testbed FITS². E finalmente, serão
realizados estudos de caso para validar a solução.
A Figura 1, mostra um firewall implementado na API SEFloodlight, que está no
controlador Floodlight. O firewall realiza o controle de entrada e saída de pacotes. Com
o auxílio da tabela de regras, é utilizada para realizar buscas das regras prescritas para o
tráfego em questão. Nessa tabela também armazenará informações importantes, como a
prioridades dos pacotes. Essas prioridades serão utilizadas para tratar possíveis conflitos
de regras de fluxo.

1

Disponível em: https://www.pfsense.org/. Acesso em 28 de Set. de 2014
² Disponível em: http://www.gta.ufrj.br/fits/. Acesso em 28 de Set. de 2014

Figura 1 – Abstração de um firewall controlando a entrada e saída de pacotes

4. Conclusão
As Redes Definidas por Software continuam conquistando seu espaço, e tornando
possível inovações que não seriam prováveis antes. Uma das maiores preocupações é a
falta de segurança, devido a deficiência de mecanismos de qualidade em segurança. Por
meio desse trabalho, espera-se desenvolver uma solução de firewall com qualidade para
que este cumpra seu papel de proteger a rede de ataques com qualidade e com correção
de conflitos de regras de fluxos.
Essa solução é voltada para administradores de redes OpenFlow, que desejam
implantar mecanismos de segurança em suas redes; e pesquisadores que podem tomar
esta ferramenta como base para o desenvolvimento de novas ideias, relacionadas à
segurança em Redes OpenFlow.
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Resumo. O objetivo deste artigo é apresentar uma solução para melhorar a
escalabilidade de uma rede mesh, através de uma solução de roteamento que
busca reduzir overhead na rede e um mecanismo de balanceamento de carga,
necessário para reduzir a probabilidade de congestionamento.
Abstract. The objective of this paper is to present a solution to improve the
scalability of a mesh network, through a routing solution that aims to reduce
network overhead and a mechanism for load balancing needed to reduce the
likelihood of congestion.

1. Introdução
As Redes Mesh foram pensadas para prover uma rede barata, permitindo integrar vários
pontos de acesso, de maneira que possam proporcionar uma área de cobertura mais ampla
em relação as redes sem fio comuns. Entretanto, este tipo de rede apresenta alguns
desafios que ainda não foram resolvidos de forma satisfatória pela comunidade [Dely,
Kassler e Bayer, 2011]. Um deles é a escalabilidade, que refere-se à capacidade de um
sistema em estar preparado para crescer. Esse problema é causado por dois fatores: o
congestionamento nos gateways, que tornam-se gargalos frequentemente devido à
sobrecarga de informação em um único nó e o alto overhead ocasionado pela grande
quantidade de pacotes gerados pelos protocolos de roteamento [Alotaibi e Mukherjee,
2012].
As Redes Definidas por Software (Software-Defined Networks - SDN),
possibilitam separar o plano de dados do plano de controle, fazendo com que a rede seja
controlada através de um software externo à ela. Com isso, funcionalidades de uma rede,
como roteamento e balanceamento de carga, podem ser realizadas fora da rede através de
um controlador central. Com isso, as tomadas de decisões poderão ser realizadas de forma
mais flexível e centralizada, gerando ganhos em relação à escalabilidade [Detti, et al.
2013]. O objetivo deste artigo é propor uma solução escalável para redes mesh, utilizando
o paradigma de Redes Definidas por Software. Para tal, propomos o uso do OpenFlow
em Redes Mesh, utilizando o RouteFlow para realizar o roteamento centralizado e o
balanceamento de carga, como forma de reduzir o overhead causado pelos protocolos de
roteamento e o congestionamento, respectivamente.
O restante do texto está organizado da seguinte forma. Na seção 2, serão
abordados os principais conceitos para um bom entendimento do artigo. A seção 3
apresenta a proposta definida no artigo. Por fim, a Seção 4 apresenta a conclusão do
trabalho.

2. Fundamentação Teórica
2.1 Redes Mesh
Esse tipo de rede tem seu backbone muitas vezes estático e de conectividade sem fio.
Uma rede mesh é composta por gateways mesh (WMG), roteadores mesh (WMR) e
clientes mesh (Ver Figura 1). Essa rede pode se tornar operável com apenas um nó
gateway conectado à uma infraestrutura e compartilhando internet com os outros nós, o
que reforça um dos princípios da rede, que é o baixo custo.
2.2 Redes Definidas por Software
Rede definida por software é uma nova proposta de arquitetura baseada na
programabilidade da rede, ela consiste em separar o plano de dados do plano de controle,
para que possam ser adicionados serviços na rede [Vidal, et al., 2013].
O paradigma de redes definidas por software consiste na separação do plano de
dados do plano de controle. Esta abordagem proporciona um desempenho superior em
relação à arquitetura comum, pois o processamento dos pacotes, que antes eram
realizados por software embarcados nos dispositivos, serão realizados por um controlador
externo a rede (plano de controle) e os switches serão responsáveis apenas por encaminhar
os pacotes (plano de dados). Com isso, pode-se desenvolver aplicações para esse tipo de
rede sem ter que utilizar equipamentos específicos de um determinado fabricante, o que
garante uma maior flexibilidade da rede e também contribui para que esta seja mais
eficiente e escalável [Detti, et al. 2013].
2.3 OpenFlow
O OpenFlow é um protocolo padrão aberto, inicialmente projetado para permitir a
comunicação entre os dispositivos da rede e o controlador baseado em SDN, ele foi criado
pela necessidade de se testar novas ideias pois os equipamentos vêm com um software
fechado, cujo código-fonte não pode ser modificado tornando a infraestrutura da rede
“ossificada” [Mckeown et al., 2008].
2.4 RouteFlow
O RouteFlow é uma variação do OpenFlow desenvolvida pelo Centro de Pesquisa e
Desenvolvimento em Telecomunicações (CPqD) para implementar uma topologia
completamente na arquitetura SDN.
Segundo Nascimento et al. (2011), o RouteFlow armazena a lógica de controle
dos switches programáveis utilizados na infraestrutura de rede, através de uma rede
virtual, composta por máquinas virtuais (MVs). Essas MVs podem ser interconectadas de
maneira a formar uma topologia lógica espelhando a topologia física de uma rede. O
ambiente virtual é armazenado em um controlador externo à rede que se comunica com
os equipamentos através do plano de controle. Esse controlador tem a responsabilidade
de tomar decisões e encaminhar aos devidos destinos as regras criadas por ele. Para que
um cenário RouteFlow seja construído, são necessários alguns itens básicos, descritos a
seguir: O primeiro é um aplicativo controlador (RFProxy), que é responsável por detectar
entradas de novos nós na rede, e então fazer o mapeamento manual desses nós para a rede
virtual, um servidor RouteFlow independente (RFServer), que será responsável por

encaminhar informações de rota à rede virtual e uma aplicação que recolhe as informações
dos clientes virtualizados (RFClient).

3. Proposta
Este artigo propõe uma solução escalável para redes mesh, utilizando o paradigma de
Redes Definidas por Software. Para tal, propomos o uso do OpenFlow em Redes Mesh.
Para este trabalho, será considerado que os nós mesh já suportam este padrão.
A solução proposta por este trabalho utilizará o RouteFlow para implementar as
funções de roteamento centralizado e balanceamento de carga, como forma de reduzir o
overhead causado pelos protocolos de roteamento (trocas de mensagens de controle) e o
congestionamento, respectivamente.
A figura 1 demonstra como a proposta deverá ser implementada, onde cada
elemento da rede terá o OpenFlow incluído com exceção dos clientes. Nela podemos ver
o servidor (RFServer), que receberá informações da rede física e virtual. Com base nessas
informações, ele enviará regras de roteamento, tanto para a rede física quanto para a
virtual quando solicitado. O controlador (RFProxy), terá o papel de fazer o mapeamento
de novas informações, por exemplo, a entrada de novos nós na rede física e enviá-las ao
servidor (RFServer), e as aplicações que estão nos clientes virtualizados (RFClient), farão
o mesmo papel do RFProxy, porém para a rede espelhada.

Figura 1. Topologia da proposta de rede.

O protocolo de roteamento escolhido para ser utilizado na rede virtual será OLSR
(Optimized Link State Routing), pois sua principal função é limitar a quantidade de nós
da rede que encaminham os estados do enlace, a fim de eliminar mensagens redundantes,
evitando uma “inundação” (flooding) de pacotes na rede e também por ser um dos
protocolos disponíveis no Quagga para redes Ad Hoc.
Atualmente, estamos configurando o RouteFlow para que este dê suporte à rede
wireless, pois este só simula redes cabeadas, e para que o roteamento seja feito de forma
isolada na rede. Para resolver o problema do suporte às redes sem fios, vamos considerar
que os nós sejam interconectados por links físicos, então o mapeamento de vizinhança
dos nós da rede será implementado manualmente por um conjunto de arquivos CSV, que
contém as informações necessárias para a criação dos links. E para proporcionar o
isolamento do roteamento, as regras de roteamento terão de ser configuradas
manualmente, uma vez que já saberemos a vizinhança de cada nó. Por outro lado, a
solução de balanceamento de carga ainda não foi definida.

Pretendemos validar a solução proposta utilizando um ambiente emulado. Para
tal, utilizaremos o CORE (Common Open Research Emulator) que é uma ferramenta para
construção de redes virtuais.
Para os nossos experimentos, trabalharemos com dois cenários de redes mesh. Um
cenário contendo uma rede mesh tradicional (nós sem OpenFlow), executando o OLSR.
Por outro lado, o segundo cenário consiste em uma rede mesh, com nós OpenFlow, que
será controlada pelo nosso RouteFlow adaptado, realizando roteamento centralizado
utilizando o mesmo protocolo do cenário anterior.
Após os experimentos, serão captados os dados referentes às métricas de
avaliação, onde serão medidos o atraso médio e o througput médio, ambos variando a
quantidade de clientes, vale ressaltar que a métrica througput está relacionada com a taxa
de transmissão dos pacotes dos clientes. Em seguida, será feita uma comparação entre as
propostas a fim de deduzir qual das soluções é a melhor.

4. Conclusão
Este projeto irá propor um método para melhoria de escalabilidade em Redes Mesh sem
Fio (RMF). A escolha das RMFs deve-se ao fato de que ainda há muitas coisas a serem
desenvolvidas para esse tipo de rede, tendo em vista que as soluções propostas ainda não
atingiram os resultados desejados. Para tanto, será utilizado uma nova proposta de
arquitetura baseada na programabilidade da rede, as redes definidas por software, já que
ela proporciona um desempenho superior em relação à arquitetura comum, uma vez que
o processamento de pacotes será realizado externamente à rede.
Este trabalho visa futuramente proporcionar um melhor desempenho na utilização
de tal tecnologia, para que o usuário final possa usufruir de uma rede mesh com um
melhor desempenho, sem se deparar com uma rede lenta.

Referências
Core.
(2014)
“Common
Open
http://www.nrl.navy.mil/itd/ncs/products/core, June.

Research

Emulator”,

Detti, A. et al. (2013) “Wireless Mesh Software Defined Networks (wmSDN)”.
Computing, Networking, 9th.
Mckeown, N. et al. (2008) “Openflow: enabling innovation”. SIGCOMM Comput.
Commum.
Vidal, A. et al. (2013) “Building upon RouteFlow: a SDN development experience”.
Simpósio Brasileiro de Redes de Computadores e Sistemas Distribuídos.
Nascimento, M. R. et al. (2011) “RouteFlow: Roteamento Commodity Sobre Redes
Programáveis”, Simpósio Brasileiro de Redes de Computadores e Sistemas
Distribuídos, 29th.
Alotaibi, E. and Mukherjee, B. (2012) “A survey on routing algorithms for wireless AdHoc and mesh networks”, Computer Networks.
Quagga. (2014) “Quagga Routing Suite”, http://www.nongnu.org/quagga/, October.

Uma Análise sobre funções executadas em mono e
multithreading no sistema operacional Android
Jonas C. F. Silva¹, Luis R. R. Coutinho²
¹Graduando em Ciência da Computação – Universidade Federal do Ceará (UFC)
²Mestre em Computação Aplicada – Universidade Estadual do Ceará (UECE)
{ jonascosta.fs@gmail.com, rodolforbcoutinho@hotmail.com }

Abstract. To develop an software application is important to know some
details about the hardware that will run this software, mainly, the tools that
can improve the application. Threads are one of this tools for some hardware
platforms, such as desktop and web. This paper presents a simple study about
threads on the Android platform and its advantages when combined with the
hardware of smartphones.
Resumo. Para desenvolver uma aplicação em uma determinada plataforma, é
importante conhecer todos os mecanismos que possibilitem um melhor
aproveitamento do hardware em benefício da aplicação. Neste sentido, não é
novidade que o uso de threads é muito importante em plataformas como
desktop e web. Este artigo é relata um pequeno estudo sobre threads na
plataforma Android e seus benefícios quando combinadas com o hardware de
smartphones.

1. Contextualização
Recentemente os dispositivos móveis têm aumentado cada vez mais a sua capacidade de
poder de processamento devido aos avanços tecnológicos no hardware, que se torna
cada vez menor e proporcional a estes dispositivos. Muitos smartphones e tablets já
contam com processadores multicore * possibilitando a criação de aplicações
mutithreading** que fazem uso do paralelismo real. Duas ou mais threads podem
executar ao mesmo tempo em processadores diferentes. Mas, para que recursos como
este sejam bem utilizados pelos desenvolvedores é necessário que o Sistema Operacional
faça um bom gerenciamento dos mesmos.
Surge então a necessidade de verificar a influência de certas melhorias de
hardware no desempenho de aplicações desenvolvidas para estes dispositivos. Este
artigo preocupase em analisar como o número de núcleos do processador influi no
desempenho de funções que possam ser executadas em múltiplas threads no sistema
operacional Android.

* Processador que possui mais de um núcleo de processamento.
** Aplicações que possuem mais de uma thread.

2. Materiais e Métodos
Para analisar o desempenho de uma aplicação, devese levar em conta uma série de
fatores como, por exemplo, tempo de execução e memória utilizada. Normalmente o
tempo de execução é um critério mais visado pelos usuários, que esperam que a
aplicação responda o mais rápido possível. Devido a esta preferência, esta análise
considera apenas este critério como fator de desempenho.
O objetivo da análise era verificar a diferença entre o tempo de execução de
função quando executada sobre diferentes números de threads. Para esta esta verificação
foi desenvolvido um aplicativo na linguagem java de funcionamento bem simples.
Basicamente existia uma função que realizava várias operações sobre um vetor
de inteiros. Inicialmente o vetor era enviado a uma thread que executava a função sobre
ele, a hora do sistema (em nanosegundos) era capturada logo antes da thread começar a
executar e após o termino de sua execução para se obter uma aproximação do tempo de
execução.
Posteriormente o procedimento era repetido dividindo o vetor em duas, três e
quatro partes ou até a quantidade de núcleos do processador do dispositivo. Além disso
o tamanho do vetor também era alterado de acordo com a memória disponível. Cada
parte do vetor era enviada a uma thread que realizava as operações sobre esta. O tempo
de execução era medido de forma similar.

Figura1. Exemplo de código

Na linha 13 (Figura 1) workers é um vertor de threads, numberOfInts e
numberOfThreds são variáveis que armazenam o tamanho do que seria o vetor original
e o número de partes em que ele foi dividindo, respectivamente.
O aplicativo foi executado dez vezes para cada combinação entre o número
threads e o tamanho do vetor. O tempo de execução aproximado era persistido em um
arquivo cujo o nome era dado por esta mesma combinação entre o numberOfThreads e
o numberOfInts. Os dados dos arquivos foram utilizados para obter as médias
aritméticas mostradas nos gráficos da seção 4.
As especificações dos dispositivos em que o aplicativo foi executado seguem abaixo:
•

Motorola moto G – Processador quad core 1.2GHZ, 1GB de memória RAM
com o Android 4.4.4(KitKat)

•

Motorola Hazr D1 – Processador dual core 1.0GHZ, 1GB de memória RAM
com o Android 4.1.2(Jelly Bean)

3. Dificuldades encontradas
O desenvolvimento do aplicativo foi dificultado pela pouca quantidade de exemplos de
códigos sobre manipulação de múltiplas threads para android, pois o
developer.android.com sugere uma classe que torna o gerenciamento muito complicado
e difícil de ilustrar. A melhor maneira de contornar este problema, foi utilizar a
manipulação de threads tradicional do java, mais simples de visualizar.

4. Resultados
Os gráficos a seguir ilustram os resultados dos testes:

Gráfico 1. Resultados do moto G

Gráfico 2. Resultados do Hazr D1

Nos gráficos 1 e 2 o eixo x representa a soma da quantidade de inteiros dos
vetores repassados para as threads e o eixo y mostra o tempo de execução aproximado.

5. Conclusões
É notável a uma diminuição no tempo de execução quando se divide as operações entre
threads, ou seja, dependendo do tipo de aplicação podese obter um ganho significativo
de desempenho. Com isso, podese enfatizar que o desenvolvimento de aplicações que
façam uso de algum tipo de paralelismo não é apenas viável, mas também
recomendável.
Também é possível observar que para quantidades pequenas de operações a
diferença não é tão significativa. Provavelmente por causa do tempo que o sistema
operacional leva para criar uma nova thread. Em casos como este, o programador deve
ponderar o uso das threads e avaliar quando é necessário utilizálas em larga escala.
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Resumo. Este artigo descreve a utilização de técnicas de criatividade dentro
do processo de Engenharia de Requisitos no Núcleo de Práticas em
Informática o NPI dentro da Universidade Federal do Ceará. Um estudo foi
realizado para levantar as técnicas de criatividade que poderiam ser
implantadas dentro do processo que ocorre no espaço, visando a aplicação
dessas estratégias e com isso ter a concepção do produto de acordo com as
expectativas dos clientes.

1. Introdução
A Engenharia de Requisitos é uma área da Engenharia de Software que abrange as
práticas, técnicas e processos voltados para a apuração e análise das características do
sistema a ser desenvolvido (SOMMERVILLE, 2007). Dentro da ER existem subáreas
onde uma dessas é a de elicitação de requisitos, que possui as atividades responsáveis de
compreender as exigências dos clientes e transforma-las em requisitos para o sistema.
Uma abordagem para apoiar essas atividades de elicitação e torna-las mais
precisas e que melhor atendam as necessidades dos clientes é a utilização de técnicas de
criatividade dentro da elicitação dos requisitos do produto. O termo criatividade no
contexto deste trabalho significa a capacidade de criar coisas inéditas e inovadoras
(BROWN, 2008), ou seja, o uso da criatividade tem como objetivo extrair ideias ainda
não exploradas anteriormente, descobrir necessidades dos envolvidos ainda não
encontradas com as técnicas tradicionais e mais amplamente utilizadas.
O uso da criatividade pode não se manifestar de forma igual e comum em todos
os casos, podendo sofrer variações de acordo com a personalidade dos envolvidos, com
o ambiente que não favoreça a utilização da criatividade, a falta de estimulo das
empresas que preferem utilizar de técnicas mais tradicionais e já consolidadas do que
investir em técnicas mais criativas.
O Núcleo de Práticas em Informática (NPI) é um setor do campus Quixadá da
Universidade Federal do Ceará destinado ao desenvolvimento de projetos de TI para a
comunidade interna e externa da Universidade (GONÇALVES et al., 2013). O NPI
possui um processo de desenvolvimento que contém as atividades da Engenharia de
Requisitos integrados no seu desenvolvimento.

A aplicação das técnicas de criatividade dentro do processo de Engenharia de
Requisitos do NPI poderá levar a construção de produtos que melhor se adequem aos
interesses dos envolvidos buscando assim a construção de produtos cada vez melhores.

2. Motivação
No mundo competitivo que vivemos atualmente, fatores que tornem o seu produto
melhor se torna um grande diferencial diante as concorrências existentes. Com isso a
utilização de técnicas de criatividade pode ser um fator importante na construção de um
produto diferenciado. A criatividade pode ser utilizada tanto para tornar a concepção de
novos produtos mais simples, como para estimular a geração de ideias inovadoras que se
adequem as necessidades existentes (BROWN, 2008).
O maior desafio em implantar essas técnicas se dá pelo fato de as empresas
utilizarem mais das técnicas tradicionais e não abrirem muito espaço para este tipo de
metodologias por acreditarem que podem variar os resultados obtidos dependendo da
personalidade do participante, podendo-se em obter um bom resultado e para outro não,
onde as empresas alegam que isso pode atrapalhar no desenvolvimento de um projeto
(LEMOS,2011).
3. Revisão Bibliográfica
A engenharia de Requisitos é uma área onde as necessidades do sistema são
descobertas, a utilização de técnicas de criatividade para realizar o levantamento dessas
ideias para um sistema pode levar a construção de um produto final inovador e que
atenda melhor as necessidades especificadas (LEMOS, 2011).
Um estudo sistemático foi realizado visando encontrar trabalhos que relatem
sobre o tema da criatividade na Engenharia de Requisitos, onde o resultado deste estudo
é uma listagem de alguns trabalhos já realizados que dão uma base para que tipo de
atividades já foram executadas nessa área e como elas são aplicadas em diferentes
contextos de atuação (LEMOS, 2011).
Uma proposta de aplicação de técnicas de criatividade dentro da ER mostra que
a melhor etapa dentro do processo de requisitos para que as técnicas sejam aplicadas é
no momento da elicitação dos requisitos do sistema. Uma proposta para isso á a
aplicação do modelo CPS dentro da elicitação de requisitos (MAIDEN; GIZIKIS;
ROBERTSON; 2004).
Um processo denominado RESCUE foi desenvolvido para a aplicação do
modelo CPS, dentro desse processo serão organizados três workshops pensando em
diferentes tipos de pensamento criativo. No primeiro ele utilizou de uma abordagem
mais exploratória buscando soluções mais inovadoras, no segundo eles realizam a
geração de novas ideias em combinação com ideias já existentes, e por fim no terceiro
ele modifica os espaços de soluções com o intuito de encontrar novas respostas para
possíveis problemas encontrados (MAIDEN; GIZIKIS; ROBERTSON; 2004).
Cada workshop da aplicação possui quatro fases internas, fase de preparação
onde os participantes entendem melhor o que vão criar, conhecendo melhor as técnicas
que irão utilizar, a fase seguinte é a incubação onde nesse momento os participantes irão
conscientemente e inconscientemente gerar ideias de maneira não linear, a próxima fase
é a de iluminação, nela os participantes irão criar ideias de acordo com o que elas

surgem na sua cabeça e por fim a fase de verificação, onde as ideias geradas durante o
processo
serão
verificadas
para
sua
validação
dentro
do
projeto
(MAIDEN;GIZIKIS;ROBERTSON; 2004).
Esse processo foi aplicado dentro do projeto de um controlador de tráfego aéreo
chamado de CORA-2, que foi desenvolvido para realizar o controle do tráfego aéreo
europeu. A aplicação deste processo dentro de um projeto demonstra como essas
técnicas são aplicadas no andamento de um projeto na prática.
Outro trabalho realiza a avaliação da aplicação das técnicas utilizadas no
processo do RESCUE (MAIDEN;NCUBE;ROBERTSON;2007). O trabalho desses
autores realizou avaliações no RESCUE para que se obtivessem resultados qualitativos
da utilização dessas técnicas. Para realizar a avaliação os autores estabeleceram dois
critérios para que cada ideia fosse avaliada, o primeiro era quanto ao quesito novidade,
ou seja, o quanto a ideia era considerada inovadora, original. E o segundo era pra definir
o impacto da ideia dentro do projeto (MAIDEN; NCUBE;ROBERTSON;2007).
A avaliação foi realizada por dois engenheiros do sistema, que avaliaram cada
ideia gerada de forma independente em cada critério, sendo que as medidas definidas
para a avaliação era uma escala de 0 à 2, onde 0 seria para as ideias menos impactantes e
menos inovadoras e 2 para as mais impactantes e mais inovadoras (MAIDEN;
NCUBE;ROBERTSON;2007).
4. Proposta de Pesquisa
A proposta desta pesquisa visa a utilização de técnicas de criatividade dentro das
atividades de elicitação de requisitos dentro do NPI. A aplicação será baseada no
processo RESCUE que define a implantação de técnicas de criatividade dentro de um
projeto utilizando do modelo CPS e da utilização de workshops para abranger os
pensamentos criativos e gerar ideias para os problemas gerados.
A aplicação será realizada dentro de dois projetos do NPI onde serão executados
dois workshops em cada projeto.
O primeiro workshop tem o tema de Informações estratégicas e gerencias que o
sistema precisa apoiar, onde os stakeholders vão relatar informações importantes que o
sistema precisa apoiar. O roteiro desse workshop será uma apresentação sobre
criatividade para abrir o pensamento criativo dos participantes, em seguida uma
apresentação sobre a importância do sistema, após isso é feita uma apresentação sobre o
contexto já existente como o backlog que o sistema já possui, o fluxo de processo do
sistema, a outra etapa é a realização de uma técnica para estimular a geração de ideias de
maneira criativa que é o brainwriting, onde os participantes irão escrever ideias que
imaginam que o sistema precisa obter, por fim um debate é realizado entre os
participantes para que eles avaliem as ideias geradas no processo. A saída desse
workshop é um backlog atualizado com as ideias geradas e validadas.
O segundo workshop tem o tema de tratamento dos requisitos arquiteturais do
sistema, onde o fluxo de funcionamento é basicamente o mesmo do primeiro sendo que
no segundo workshop os participantes terão que debater e gerar ideias sobre os
requisitos arquiteturais que o sistema irá conter, a saída desse workshop é uma nova
atualização do backlog do sistema com as novas ideias geradas.
Por fim as ideias geradas durante a aplicação dos workshops serão avaliadas por
um especialista no domínio do sistema que irá determinar cada ideia gerada quanto aos

critérios de inovação e de impacto em uma escala de 0 à 2, sendo 0 as ideias menos
impactantes e inovadoras e 2 a mais impactantes e inovadoras.
5. Conclusões
O processo de elicitação de requisitos dentro da ER já é por si só um processo que exige
um pouco de criatividade de seus participantes, com o auxilio do uso de técnicas de
criatividade incorporadas a esse processo acredita-se que podemos alcançar um melhor
desempenho nesse momento.
O processo do RESCUE e a utilização dos workshops dentro dos projetos,
juntamente com técnicas que estimulam a criatividade como o brainwriting, poderá
auxiliar a utilização do pensamento criativo dos participantes, obtendo-se com isso uma
melhor qualidade das ideias geradas durante esses momentos.
A aplicação de técnicas de criatividade dentro do processo de Engenharia de
Requisitos no NPI poderá levar a construção de produtos com mais qualidade e que
melhor se adequem as necessidades dos clientes.

Referências
BROWN, T. “Design thinking.” Harvard Business Review, v. 86, n. 6, p. 84-92, 141.,
(2008).
GONCALVES, E. J. T. ; BEZERRA, C. I. M. ; ALMENDRA, C. C. ; SAMPAIO, A. L. ;
VASCONCELOS, D. R. . “Núcleo de Práticas em Informática: Contribuindo para a
Formação em Sistemas de Informação Através do Desenvolvimento de Projetos de
Software”. In: XXXIII CONGRESSO DA SOCIEDADE BRASILEIRA DE
COMPUTAÇÃO - XXI Workshop sobre Educação em Computação (WEI), (2013),
Maceió/AL. Anais..., 2013. v. 1. p. 601-610.
LEMOS João Victor Guimarães de: “Estudo Sistemático Sobre Criatividade No Processo
de Engenharia de Requisitos”, Universidade Federal de Pernambuco, Recife-PE, Março(2011).
MAIDEN Neil, GIZIKIS Alexis, ROBERTSON Suzanne : “Provoking Creativity:
Imagine What Your Requirements Could Be Like”, IEEE Software, vol. 21, September
(2004).
MAIDEN Neil, NCUBE Cornelius, ROBERTSON Suzanne “Can Requirements Be
Creative? Experiences with an Enhanced Air Space Management System” Centre for HCI
Design, City University . London, UK, Atlantic Systems Guild, London, UK, (2007).
SOMMERVILLE, Ian. “Engenharia de Software”. 8ª Ed. São Paulo: Pearson AddisonWesley, (2007).

Utilizando Ambientes Virtualizados para Práticas de
Laboratório de Infraestrutura de Redes
Francisco R. C. Araújo, Fernando P. O. de Sousa, Paulo A. L. Rego
Campus Quixadá – Universidade Federal do Ceará (UFC)
Quixadá – CE – Brasil
{f.renato,fernandopessoa}@alu.ufc.br, pauloalr@ufc.br

Abstract. This paper presents a description of technologies like virtualization
and cloud computing, as well as some tools used by these technologies, giving
focus to the use of the OpenNebula cloud infrastructure manager in teaching
computer networking. In addition, we present a case study of the installation
and configuration of the pfSense tool in virtualized cloud environment.
Resumo. Este artigo apresenta uma descrição de tecnologias como a
virtualização e a computação em nuvem, bem como algumas ferramentas
utilizadas por essas tecnologias, dando enfoque no uso do gerenciador de
nuvem OpenNebula no ensino de infraestruturas de redes de computadores,
apresentando um estudo de caso com a instalação e configuração da
ferramenta PfSense no ambiente de nuvem virtualizado com o hipervisor
KVM.

1. Introdução
Atualmente, com a constante demanda por recursos computacionais e a evolução do
hardware de servidores e desktops, houve uma necessidade de prover uma melhor
utilização desses recursos, e para isso, foi resgatada a ideia de virtualização, que surgiu
com a IBM nos anos 60 [SEO 2009]. A virtualização é uma técnica que permite a
instalação de um sistema operacional dentro de outro, de forma a compartilhar o
hardware entre os sistemas instalados, resultando em um melhor aproveitamento dos
recursos presentes na máquina. Tal tecnologia voltou a ser bastante utilizada nos dias
atuais por paradigmas como a computação em nuvem, redes definidas por software,
network functions virtualization e mobile cloud computing.
A nuvem é uma metáfora para a Internet ou infraestrutura de comunicação entre
os componentes arquiteturais, baseada em uma abstração que oculta a complexidade da
infraestrutura [SOUSA; MOREIRA; MACHADO, 2009]. Devido à abstração da
infraestrutura, os usuários não precisam se preocupar com as tecnologias usadas, o que
traz transparência em nível de usuário. Essa tecnologia apresenta facilidade no uso e
vem ganhando um vasto espaço no mercado, atraindo usuários comuns e empresas.
Este artigo retrata a importância do uso da virtualização e computação em
nuvem no ensino de cursos da área de Tecnologia da Informação (TI). O artigo
apresenta as tecnologias utilizadas nas práticas de ensino de laboratório de infraestrutura
de redes, bem como suas vantagens. Além disso, um estudo de caso é apresentado.

2. Virtualização com KVM
A virtualização dispõe de diversas vantagens, dentre as quais é possível destacar:
segurança, disponibilidade, custo, adaptação às diferentes cargas de trabalho,
balanceamento de carga e suporte a aplicações legadas [MENASCÉ 2005].
O monitor de máquina virtual (VMM, Virtual Machine Monitor) ou hipervisor
(hypervisor) [SEO 2009] é o software responsável por gerenciar as máquinas virtuais,
permite a abstração de recursos e fornece às máquinas virtuais interfaces similares à
interface real de hardware. Os principais hipervisores de código aberto são: o Xen, KVM
e VirtualBox.
Diversos trabalhos tem utilizado virtualização em ambientes acadêmicos. O
trabalho de [Younge et al. 2011] analisou a viabilidade do uso de virtualização em
ambientes de Computação de Alto Desempenho (CAD). A partir dos resultados obtidos
foi elaborada uma classificação de hipervisores, que mostrou que KVM e VirtualBox
obtiveram os melhores desempenhos, com o KVM sobressaindo-se em capacidade de
computação e de expansibilidade de memória.
Para o gerenciamento das máquinas virtuais (MV) criadas neste artigo foi
utilizado o hipervisor KVM. Como critérios de escolha, foram levados em consideração
as vantagens de desempenho deste hipervisor e o fato de ser de código aberto.

3. Infraestrutura como Serviço com OpenNebula
A computação em nuvem é um modelo computacional que permite o acesso
conveniente, sob demanda de rede a um conjunto compartilhado de recursos
computacionais configuráveis que podem ser rapidamente provisionados e liberados
com um esforço mínimo de gerenciamento ou de interação do provedor de serviços
[NIST 2014]. Os principais modelos de serviço da nuvem são: Software
como
um
serviço (SaaS, Software as a Service), Plataforma como um serviço (PaaS, Platform as
a Service) e Infraestrutura como um serviço (IaaS, Infrastructure as a Service).
Este artigo trata do modelo IaaS, cujo objetivo é tornar mais fácil e acessível o
fornecimento de recursos, tais como servidores, rede, armazenamento e outros recursos
de computação fundamentais para construir um ambiente de computação sob demanda,
que pode incluir sistemas operacionais e aplicativos. Para gerenciar a infraestrutura da
nuvem foi usado a ferramenta OpenNebula.
O OpenNebula é um software de código livre desenvolvido para gerenciar a
complexidade e heterogeneidade de grandes infraestruturas distribuídas, e pode ser
usado para a criação de nuvens públicas, privadas e híbridas. Ele é formado por um
conjunto de ferramentas que tem como objetivo fornecer uma camada de gerenciamento
flexível, aberta, escalável e abrangente para gerenciar o funcionamento dos grandes
centros de dados e transformar a infraestrutura existente em uma nuvem IaaS [WEN et
al. 2012].
A Figura 1 apresenta uma visão geral da arquitetura do OpenNebula. A divisão
em módulos como: ambiente gráfico (front-end), sistema de gerenciamento de rede, e
storage para armazenar as máquinas virtuais.

Figura 1. Arquitetura geral do OpenNebula.

4. Estudo de caso
Nas práticas de laboratório de infraestrutura de redes é importante estudar a
configuração de roteadores e switches, bem como aplicar conhecimentos adquiridos
previamente sobre controle de acesso, firewall, e configuração de outros serviços em
servidores Linux/Windows. Pensando nisso, a instalação e configuração da ferramenta
PfSense é uma prática importante para o aprendizado dos alunos, uma vez que eles
lidam com vários conceitos vistos ao longo do curso de Redes de Computadores.
O software PfSense, é um sistema operacional de código aberto usado para
transformar o computador em um roteador, com suporte a firewall, VLANs, Proxy,
DHCP e diversos outros serviços. Baseado na distribuição FreeBSD, é uma distribuição
de firewall poderoso e leve. O PfSense se baseia basicamente no projeto m0n0wall,
toma decisões de todas as suas funções, e foi adicionado uma variedade de serviços de
rede mais usados [Matt Williamson 2012].
O PfSense requer uma máquina com duas interfaces de redes, em que a primeira
deve ser conectada à rede WAN, enquanto a segunda à rede LAN. Dessa maneira a
Internet é distribuída para as máquinas da rede local. Para realizar essa prática, além das
máquinas com PfSense, os alunos precisam de um switch para interligar as máquinas
físicas (MF) ao PfSense, assim como mostra a Figura 2 (a).
Quando os alunos utilizam o ambiente virtualizado, através da nuvem, não há
necessidade e preocupações com requisitos de hardware para a instalação do PfSense,
nem há a necessidade de uso de equipamentos como switch, que é substituído por
interfaces bridge do Linux, enquanto as máquinas físicas da LAN são substituídas por
máquinas virtuais. Todas essas entidades virtuais são executadas na nuvem, podendo ser
utilizadas uma ou mais máquinas física, mas tudo transparente para os alunos. A Figura
2 (b) representa o ambiente lógico na nuvem.

(a) Ambiente real

(b) Ambiente virtualizado

Figura 2. Topologia de rede configurada com PfSense.

O estudo de caso apresentado neste trabalho implementou a topologia da Figura
2 (b), em um ambiente virtual criado com o OpenNebula, versão 4.8.0, instalado numa
máquina física com o sistema operacional Ubuntu 14.04 LTS 64 bits. O PfSense foi
executado em uma MV configurada com duas interfaces virtuais de rede, que seguiam a
mesma proposta da topologia da Figura 2 (a), recebendo acesso à Internet e distribuindo
o mesmo para as demais MVs.
Neste estudo de caso, foi possível fazer toda a prática de configuração do
PfSense em ambiente virtual. Dentre as principais funcionalidades desse software
podemos destacar: firewall, NAT, balanceamento de carga, VPN, relatórios e
monitoramento, DNS e DHCP. Todas essas configurações podem ser realizadas via
interface web.

4. Conclusão
As vantagens inerentes ao uso de virtualização e computação em nuvem são inúmeras.
Esse trabalho apresentou como essas tecnologias foram utilizadas para realizar uma
prática de laboratório de infraestrutura de redes de computadores. Pode-se notar que, ao
utilizar essas tecnologias, é possível melhorar o ensino, uma vez que é mais fácil aliar as
atividades práticas às teóricas, o que enriquece as experiências dos alunos, mesmo em
ambientes que não disponibilizam equipamentos necessários para a realização das aulas
e experimentos práticos. Além disso, pode-se ressaltar a diminuição de gastos com
aquisição e manutenção de equipamentos ao utilizar a virtualização.
Economia de energia e redução de espaços físicos, também se tornam evidentes
com a prática da virtualização. Como trabalhos futuros, pretende-se fazer uma análise de
desempenho no tráfego da rede do PfSense no ambiente virtual.

Referências
Menascé, Daniel A.: Virtualization: Concepts, Applications, and Performance
Modeling. Int. CMG Conference 2005: 407-414.
NIST. (2014) “NIST Cloud Computing Program”, http://www.nist.gov/itl/cloud/.
Seo, C. E. (2009) “Virtualização – Problemas e desafios. IBM Linux Technology
Center”. p. 1–19, 2009.
Sousa, F.; Moreira, L.; Machado, J. “Computação em nuvem: conceitos, tecnologias,
aplicações e desafios”. In: 3th Escola Regional de Computação Ceará, Maranhão e
Piauí ERCEMAPI, 3., 2009. Anais…Parnaíba, PI: EDUFPI, 2009. p. 150-175.
Wen, X. et al. Comparison of open-source cloud management platforms: OpenStack and
OpenNebula. In: 9th International Conference on Fuzzy Systems and Knowledge
Discovery, 9. 2012. Anais...Sichuan: IEEE, 2012. p. 2457-2461.
Williamson, Matt. (2012), PfSense 2 Cookbook.
Younge, A. J., Henschel, R., Brown, J. T., von Laszewski, G., Qiu, J., Fox, G. C.,
(2011). "Analysis of virtualization technologies for high performance computing
environments." 2011. IEEE International Conference on Cloud Computing
(CLOUD).

