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Resumo 

A computação ubíqua é uma área de pesquisa que envolve a integração de tecnologia 
de forma transparente às atividades diárias das pessoas. Dois dos principais temas da 
computação ubíqua são aplicações de captura e acesso e a computação ciente de contexto. O 
primeiro tema investiga o apoio à construção de aplicações que capturam informações 
relativas a uma experiência ao vivo com o objetivo de possibilitar posterior acesso à 
informação capturada, muitas vezes na forma de documentos Web. O segundo tema visa a 
facilitar a interação do usuário com o computador: ela descreve uma situação em que o 
dispositivo computacional está ciente das condições do usuário e adapta seu procedimento 
baseado em informações chamadas de informações de contexto. 

Uma lacuna identificada em relação a aplicações de captura e acesso é que, muitas 
vezes, tais aplicações são desenvolvidas sem atenção para um possível reuso, por parte de 
outras aplicações, do material capturado. Nesse sentido, um problema tratado nesta 
dissertação é ausência de propostas de reuso de informações armazenadas por aplicações de 
captura e acesso. Em outras palavras, há a demanda pela incorporação de metadados à 
informação capturada, os quais viabilizam o intercâmbio e reuso das informações. 

Nesse cenário, o trabalho tem por objetivo propor um mecanismo que permita 
incorporar metadados à informação capturada de modo que: quaisquer metadados 
manipulados sejam padronizados; metadados possam ser associados de modo automático a 
permitir intercâmbio; metadados possam ser adicionados sob demanda do usuário. 

Como resultado das investigações, foram realizadas implementações que, partindo de 
informações capturadas pelo sistema de captura e acesso iClass, permitem a criação de 
objetos de aprendizagem de acordo com o padrão de metadados para objetos de aprendizagem 
SCORM tanto de modo automático como manual, fazendo uso de informações de contexto 
armazenadas no Web Service Context Kernel. Tanto o iClass como o Context Kernel são 
ambientes desenvolvidos no Laboratório Intermídia, no qual este trabalho foi realizado. 



Abstract 

The ubiquitous computation is a research area that involves the integration of 
technology in a transparent way to the people's daily activities. Two of the main themes of the 
ubiquitous computation are capture applications and access and the aware computation of 
context. The first theme investigates the support to the construction of applications that 
capture relative information to a live experience with the objective of making possible 
subsequent access to the captured information, a lot of times in the form of documents Web. 
The second theme seeks to facilitate the user's interaction with the computer: it describes a 
situation in that the device of computation is aware of the user's conditions and it adapts his 
procedure based on called information of context information. 

An identifíed gap in relation to capture applications and access is that, a lot of times, 
such applications are developed without attention for a possible reuse, on the part of other 
applications, of the captured material. In that sense, a problem treated in this dissertation is 
absence of proposals of reuse of information stored by capture applications and access. In 
other words, there is the demand for the metadata incorporation to the captured information, 
which make possible the exchange and reuse of the information. 

In that scenery, the work has for objective to propose a mechanism to allow to 
incorporate metadata to the captured information so that: any manipulated metadata are 
standardized; metadata can be associated of automatic way to allow exchange; metadara can 
be added under the user's demand. 

As a result of the investigations, they were accomplished implementations that, 
leaving of information captured by the capture system and access iClass, they allow the 
creation of learning objects in agreement with the metadata pattern for learning objects 
SCORM as much in an automatic way as manual, making use of context information stored in 
the Web Service Context Kernel. As much the iClass as Context Kernel they are ambient 
developed at the Laboratory Intermídia, in which this work was accomplished. 
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1 Introdução 

A computação está cada vez mais difundida nos ambientes de trabalho, académicos ou mesmo 

domésticos. Weiser [1991] vislumbrou uma forma pouco intrusiva de fazer uso do 

computador no cotidiano das pessoas. Segundo ele, pessoas e ambientes estariam envolvidos 

com recursos computacionais que forneceriam informações e serviços quando e onde eles os 

desejassem de forma transparente e natural. Weiser denominou computação ubíqua essa 

forma transparente de integrar tecnologia às atividades diárias das pessoas. 

De acordo com Abowd e Mynatt [2000], dois dos principais temas da computação 

ubíqua são (a) aplicações de captura e acesso e (b) computação ciente de contexto1. O 

primeiro tema investiga o apoio à construção de aplicações de captura e acesso. Truong et al. 

[2001] definem captura e acesso como a tarefa de capturar informações relativas a uma 

experiência ao vivo - experiências em salas de aula, conferências académicas, reuniões 

distribuídas, entre outras - com o objetivo de possibilitar posterior acesso à informação 

capturada, muitas vezes na forma de documentos Web. Alguns sistemas provêm suporte 

automatizado para capturar informações de câmeras e lousas eletrônicas, por exemplo, e para 

integração de várias apresentações (correspondentes a experiências ao vivo). Além disso, são 

oferecidos mecanismos de recuperação baseados em conteúdo, o qual pode ser acessado pelos 

usuários através de interfaces Web, como os sistemas Classroom 2000 [Abowd, 1999b], 

1 Para fins deste trabalho, o termo context será indicado como informações de contexto e o termo context-aware 
computing como computação ciente de informações de contexto. Para brevidade, computação ciente de 
informações de contexto será tratada como computação ciente de contexto. 

1 
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TeamSpace [Richter et. al., 2001], Authoring on the Fly [Muller & Ottmann, 2000] e 

SmartClassroom [Shi et. al., 2003], por exemplo. 

Outro tema importante na área de computação ubíqua investiga o fato de que 

informações de contexto devem ser exploradas em aplicações de computação ubíqua para que 

o esforço do usuário seja reduzido. Segundo Dey & Abowd [2000b], muitas aplicações não 

fazem bom uso de informações de contexto: o maior problema tem sido a ausência de suporte 

para a construção e a execução de aplicações de captura e acesso que fazem uso de 

informações de contexto. Abowd e Mynatt [2000] sugerem o suporte à obtenção de 

informações de contexto com base em cinco dimensões clássicas: who (identificação), where 

(localização), when (tempo), what (atividade) e why (motivação). Integrando os dois temas 

citados, Truong et al. [2001] propõem, para o domínio de aplicações de captura e acesso, a 

dimensão de contexto how para definir como os dados foram capturados e como podem ser 

acessados, e também discutem como aplicações fazem uso dessas dimensões. 

Pesquisas recentes têm focado no desenvolvimento de serviços dedicados à captura, 

ao armazenamento e ao processamento de informações de contexto. Nesse contexto, o projeto 

InC A-SERVEZ [Pimentel & Abowd 1999] foi proposto para implementar uma infra-estrutura 

de captura e acesso das informações associadas a experiências ao vivo, além de cuidar da 

parte de armazenamento, extensão, recuperação e visualização da informação. Esse projeto 

suporta a construção de aplicações e serviços como o iClass [Cattelan et al., 2003a; Cattelan 

et al., 2003b; Cattelan et al., 2003c;] e o Context Kernel [Arruda Jr, 2003; Arruda Jr. et. al, 

2003]. O iClass [Cattelan et al., 2003a; Cattelan et al., 2003b] é uma aplicação de captura e 

acesso que permite acesso a material multimídia capturado em aulas presenciais no formato 

de hiperdocumentos Web. O Context Kernel, proposto por Arruda Jr. [2003], é um serviço que 

fornece armazenamento, extensão e recuperação de informações de contexto com base nas 

dimensões semânticas definidas por Abowd e Mynatt [2000] e Truong et al. [2001]. 

Uma lacuna identificada em relação a aplicações de captura e acesso é que, muitas 

vezes, tais aplicações são desenvolvidas sem atenção para um possível reuso, por parte de 

outras aplicações, do material capturado. Por exemplo, tanto no caso do iClass como no 

Classroom 2000 e no TeamSpace, entre outros, não houve preocupação em relação a isso. 

Nesse sentido, um problema tratado nesta dissertação é ausência de propostas de reuso de 

2 htpp://coweb. icmc. usp. br/incaserve 
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informações armazenadas por aplicações de captura e acesso. Em outras palavras, há a 

demanda pela incorporação de metadados à informação capturada, os quais viabilizam o 

intercâmbio e reuso das informações. 

Entretanto, considerando que uma das características mais importantes de aplicações 

de captura e acesso é que apresentem um alto grau de automatização dos processos de captura 

de informação e geração de documentos associados [Abowd, 1999a], é importante que 

metadados necessários para intercâmbio e reuso possam ser associados à informação 

capturada de modo automático - pelo menos parcialmente. Por outro lado, dado que deve ser 

possível a usuários adicionar quaisquer metadados que julguem relevantes, a incorporação 

manual de metadados sob demanda do usuário também deve ser suportada. 

Nesse cenário, o trabalho tem por objetivo propor um mecanismo que permita 

incorporar metadados à informação capturada de modo que: (a) quaisquer metadados 

manipulados sejam padronizados; (b) metadados possam ser associados de modo automático 

a permitir intercâmbio; (c) metadados possam ser adicionados sob demanda do usuário. 

Considerando a demanda (a), é importante observar que sempre que reuso e 

intercâmbio sejam almejados, se faz necessária a utilização de padronizações reconhecidas 

pela comunidade interessada. No caso de aplicações no domínio educacional, são naturais a 

incorporação de metadados e a produção de objetos de aprendizagem a partir da informação 

capturada. Nesta dissertação em particular, foi investigado o padrão SCORM (.Sharable 

Content Object Reference Model) que, associado ao conteúdo do material de ensino, propicia 

o compartilhamento dessas informações entre sistemas que utilizem o mesmo padrão. 

Considerando a demanda (b), é oportuno que a geração de metadados de modo 

automático leve em consideração informações de contexto relativas à aplicação de captura e 

acesso em questão. Em particular nesta dissertação, foi investigada a utilização do Context 

Kernel como provedor de informações de contexto para permitir a associação de informações 

de contexto de modo automático à informação capturada. 

Já considerando a demanda (c), é importante que os usuários possam adicionar 

quaisquer metadados que julguem relevantes ao objeto de aprendizagem, devendo portanto 

3 Para este trabalho, o termo metadata será indicado como metadado, já que não foi encontrada tradução para o 
termo em inglês. 
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ser suportada a incorporação manual de metadados. Nesta dissertação em particular, foi 

investigada a utilização de interfaces Web para o provimento de formulários sequenciais 

divididos em etapas, permitindo que o usuário possa navegar entre os formulários e verificar 

quais metadados são obrigatórios ou opcionais. 

Como resultado das investigações reportadas acima, foram realizadas 

implementações que, partindo de informações capturadas pelo sistema iClass, permitem a 

criação de objetos de aprendizagem de acordo com o padrão SCORM tanto de modo 

automático como manual. No primeiro caso, metadados associados a informações de contexto 

são obtidos automaticamente a partir do Context Kernel No segundo caso, informações 

adicionais podem ser incluídas explicitamente pelo usuário a partir de um conjunto de 

formulários que, especificados de acordo com o padrão SCORM, contém metadados 

considerados relevantes dada a utilização usual do sistema iClass. 

O restante desta dissertação está organizado como segue. No Capítulo 2 é apresentada 

uma visão geral da área de computação ubíqua, discutindo seus principais temas de pesquisa, 

em particular computação ciente de contexto e aplicações de captura e acesso. O Capítulo 3 

apresenta um conjunto de aplicações representativas dos vários temas de pesquisa em 

computação ubíqua, classificando as aplicações em termos dos temas de pesquisa e 

identificando o uso de informações de contexto. 

O Capítulo 4 apresenta infra-estruturas e serviços utilizados neste trabalho e que 

fornecem serviços dedicados à captura, ao armazenamento e ao processamento de informação. 

O Capítulo 5 apresenta uma revisão bibliográfica de metadados e objetos de aprendizagem, 

provendo definições, categorizações, padrões e modelos encontrados na literatura, com foco 

no modelo de conteúdo SCORM [SCORM, 2004], 

No Capítulo 6 são detalhadas as implementações resultantes das investigações 

realizadas com o objetivo de estender as informações capturadas no iClass com metadados 

SCORM de modo automático e manual - que resultaram na extensão4 das facilidades 

providas pelo sistema iClass e o serviço Context Kernel. No Capítulo 7 são destacadas as 

contribuições e são discutidos trabalhos futuros. O Apêndice A e o Apêndice B apresentam 

detalhes de empacotamento SCORM e de metadados SCORM, respectivamente. 

4 Implementações realizadas pela autora e vários colaboradores. 
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2 Computação Ubíqua 

2.1 Considerações Iniciais 

Computação Ubíqua é um tema relativamente novo. A principal referência a esse tema data de 

1991 quando Mark Weiser, pesquisador do Xerox PARC, apresentou sua visão do que seria a 

computação ubíqua: tecnologia integrada ao ambiente de forma transparente para auxiliar 

atividades humanas [Weiser, 1991], Na visão desse autor, pessoas e ambientes estariam 

envolvidos com recursos computacionais que forneceriam informações e serviços quando e 

onde eles os desejassem. 

A evolução da computação tem envolvido a mudança de paradigmas relativos a como 

a interação entre humanos e computadores é realizada. Um dos mais recentes paradigmas é a 

computação ubíqua, onde a interação entre usuário e computador está mais distante do mouse 

e teclado, e mais próxima do mundo físico do usuário, ocorrendo de forma transparente e mais 

natural [Abowd et al., 2002], 

Weiser [1991] previa a proliferação de dispositivos computacionais em três escalas: 

inch-scale (pequenos e usados em abundância nos ambientes e por usuários), foot-scale (porte 

médio e de uso pessoal) e yard-scale (grandes e de uso coletivo). De fato, isto acabou 

acontecendo: dispositivos pessoais tais como pagers, telefones celulares, PDA 's, tablets 

digitais e laptops tornaram-se comuns. Nesse mesmo contexto, lousas eletrônicas 

(dispositivos maiores) passaram a facilitar a comunicação em aulas, laboratórios e reuniões. 

Exemplos de alguns dispositivos são mostrados na Figura 2.1. 
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Figura 2.1: Exemplos de dispositivos computacionais: 
(a) e (b) inch-scale ,(c) foot-scale, (d) e (e) yard-scale. 

Segundo Weiser [1991], é necessário desenvolver novas aplicações para que esses 

novos dispositivos possam ser explorados. O desenvolvimento dessas aplicações está 

associado aos temas de pesquisa na área de computação ubíqua: interfaces naturais, 

computação ciente de contexto, captura e acesso de experiências ao vivo e computação no 

cotidiano Abowd & Mynatt [2000], Abowd et al.[2002]. 

Em particular no contexto de engenharia de software, conforme Abowd [1999a], uma 

boa pesquisa na área de computação ubíqua deve satisfazer alguns critérios, como: 

• as pesquisas devem ser baseadas nas aplicações; 

• os sistemas devem seguir alguma noção de escala, que pode ser o espaço físico, o 

número de pessoas envolvidas, o número ou tipo de dispositivos, ou o tempo de uso 

da aplicação; 

• o sistema deve se relacionar ao uso real e cotidiano; 

• o uso do sistema deve ser avaliado para que se possa determinar o seu impacto nas 

atividades dos usuários. 

Os dois últimos critérios são os mais importantes, pois juntos representam um forte 

desafio nas aplicações: a computação do cotidiano (everyday computing). Como aplicações de 

computação ubíqua começam a fazer parte do cotidiano, faz-se necessário prover 

disponibilidade de interação vinte e quatro horas por dia, sete dias por semana, auxiliando 

computacionalmente atividades informais e não-estruturadas comuns no dia-a-dia das 

pessoas. 

Este capítulo tem como objetivo contextualizar a área de computação ubíqua e 

apresentar seus temas de pesquisa mais relevantes, como interfaces naturais, captura e acesso 

de experiências ao vivo, computação ciente de contexto e computação no cotidiano. 
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2.2 Interfaces Naturais 

A computação ubíqua inspira o desenvolvimento de aplicações não-centradas no paradigma 

teclado/mouse/display. A premissa básica para esse tipo de aplicação é adaptar as interfaces à 

forma segundo a qual os humanos interagem com o mundo físico. O objetivo de interfaces 

naturais é facilitar a comunicação entre usuários e computadores, visando suportar formas 

comuns de expressão humana e utilizar mais as ações implícitas nessa comunicação. 

Interfaces que suportam formas naturais de comunicação como escrita manual, fala e 

expressão gestual estão começando a substituir ou complementar elementos do paradigma de 

interfaces gráficas convencionais^. Essas novas interfaces facilitam o aprendizado e a 

usabilidade dos sistemas, já que não modificam drasticamente a forma como as atividades 

humanas são realizadas. 

A comunidade de Interação Usuário-Computador (HCI - Human Computer-

Interaction) vem trabalhando há vários anos no desenvolvimento de interfaces. O resultado 

desse trabalho inclui interfaces que suportam paradigmas de interação baseados em voz, em 

escrita manual, manipulação de artefatos eletrônicos (ou interfaces tangíveis) [Ishii & Ullmer, 

1997] e utilização de sensores em dispositivos computacionais, para manipulação física dos 

mesmos [Harrison et al., 1998]. A interação baseada em caneta, que nos anos 90 teve poucos 

resultados, tem demandado intensa pesquisa. 

Para o desenvolvimento de interfaces naturais, são discutidos por Abowd & Mynatt 

[2000] e Abowd et al. [2002] dois assuntos importantes: tipos de dados naturais de primeira 

classe e a questão do tratamento de erros em interações baseadas em reconhecimento. 

2.2.1 Tipos de Dados Naturais de Primeira Classe 

Para facilitar o desenvolvimento de aplicações com interfaces naturais, é necessário manipular 

outras formas de entrada de dados tão facilmente quanto entradas feitas de dispositivos 

comuns, como teclado e mouse [Abowd & Mynatt, 2000], [Abowd et al., 2002], Os dados 

5 O uso integrado de diversasformas naturais de comunicação tem sido investigado na área de interação 
multimodal [Oviatt, 1999]. 
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provenientes das interfaces naturais, como áudio, vídeo, eletronic ink6 e informações 

sensoriais devem se tornar tipos de dados de primeira classe no desenvolvimento de sistemas 

interativos. Da mesma forma que programadores esperam que uma ferramenta de 

desenvolvimento de interfaces forneça um suporte básico para a manipulação de operações 

textuais e primitivas para a captura de interações via mouse e teclado, essas ferramentas 

devem contar com suporte básico à manipulação de linguagem natural e outras formas de 

entrada de dados, como áudio, vídeo e sequências de ink. 

Porém, tratar tais informações como objetos de primeira classe não é uma tarefa tão 

simples, como é o caso do tipo de dado ink, proveniente de interação baseada em caneta. As 

entradas provenientes desse dispositivo podem representar desenhos, marcações ou 

simplesmente rabiscos. Com isso, torna-se complexo o desenvolvimento de aplicações 

baseadas em técnicas de reconhecimento de escrita. Entretanto, para algumas aplicações não é 

necessário transformar o ink em texto, o que poderia até ser considerado intrusivo pelo 

usuário (isto é, a transformação de um dado em outro formato). Desta forma, concluiu-se que 

formas de manipular e trocar dados no formato ink ainda precisam de desenvolvimento e 

padronização [Abowd & Mynatt, 2000]. 

Uma outra questão sobre os dados de tipo ink é a definição de quais operações devem 

estar associadas a esses dados. Esse problema foi tratado por Abowd [1999b] no 

desenvolvimento do projeto Classroom 2000, que implementa um ambiente de computação 

ubíqua que permite a captura de material multimídia em uma sala de aula convencional, e a 

disponibilização e acesso desse material através da Web. Esperava-se que as anotações feitas 

com a caneta pelo instrutor na lousa eletrônica pudessem ser associadas com o áudio e/ou 

vídeo da aula em questão. Foi usada a técnica de timestamping para associar as interações via 

caneta com o conteúdo de áudio e vídeo capurados e utilizada uma heurística temporal e 

espacial para agrupar as interações em uma palavra ou em um grupo de palavras. Porém, as 

técnicas de estruturação citadas necessitam de um esforço de padronização e disponibilização 

para que as aplicações desenvolvam interfaces baseadas em ink. 

6 Eletronic Ink ou simplesmente ink, é a tinta virtual presente nas anotações realizadas em dispositivos baseados 
em canetas, com PDAs, tablets, lousas eletrônicas, entre outros. 
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2.2.2 Tratamento de Erros em Interações Baseadas em Reconhecimento 

O tratamento de erros na entrada de dados não é um problema recente, mas o uso de interfaces 

naturais acentua erros já existentes e gera novos tipos de erros que estão ligados, 

principalmente, ao reconhecimento de linguagem natural e escrita manual. 

Com isso, surgiram novas áreas de pesquisa para tratamento de erros em interfaces 

baseadas em reconhecimento. Abowd & Mynatt [2000] e Abowd et al. [2002] destacam: (1) a 

redução de erros, que envolve pesquisas para melhorar a tecnologia de reconhecimento 

visando eliminar ou reduzir erros; (2) a descoberta de erros, onde antes do sistema ou do 

usuário tratar um erro, é necessário descobrir sua ocorrência; e (3) a infra-estrutura 

reutilizável para correção de erros, onde interfaces para manipulação de erros podem obter 

benefícios de ferramentas que forneçam uma biblioteca de técnicas de manipulação de erros 

para a entrada de dados baseada em reconhecimento. 

2.3 Captura e Acesso de Experiências ao Vivo 

Uma das principais características da computação ubíqua é que ela pode ser usada para 

capturar nossas experiências diárias e recuperar esses dados para serem usados mais tarde. As 

pessoas gastam grande parte do seu tempo ouvindo e registrando eventos e/ou atividades dos 

quais participaram, seja no trabalho ou na educação, e depois, tentam recuperar os pedaços de 

informações mais importantes desses eventos. 

Truong et al. [2001] definem captura e acesso como a tarefa de preservar a gravação 

de uma experiência vivida que é retomada em algum ponto futuro. A captura ocorre quando 

uma ferramenta gera um artefato que documenta a história do ocorrido. Esses artefatos, ou 

dados capturados são gravados como pedaços de informações que seguem um fluxo no 

tempo. As ferramentas que gravam as experiências são designadas dispositivos de captura; e 

as ferramentas usadas para rever essas experiências são chamadas dispositivos de acesso. 

Exemplos de alguns dispositivos para captura e acesso podem ser: caneta e papel ou câmeras 

e fílmadoras, porém essas ferramentas só suportam um simples usuário durante a captura de 

informação, além de não registrarem todos os fatos ocorridos. 
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Como as pessoas não conseguem registrar todas as informações que estão ao seu 

redor, elas usam recursos como anotações e gravações de áudio e vídeo, além de armazenar 

dados no computador por meio de documentos tradicionais, hiperdocumentos ou arquivos de 

áudio e vídeo. Com isso, surgiram aplicações no sentido de tornar mais eficiente a captura e o 

posterior acesso à informação capturada, como experiências em salas de aula, encontros, 

conferências académicas, reuniões distribuídas, experiências dentro de uma casa, entre outras. 

Pesquisas relacionadas ao tema captura e acesso datam de 1985, quando Shmandt & 

Arons [1985] trabalharam na captura de áudio de chamadas telefónicas, fornecendo posterior 

acesso aos dados capturados através de facilidades que incluíam a geração de resumos das 

chamadas capturadas. 

Focando na fase de pró-produção, alguns sistemas provêem suporte automatizado para 

a fusão de múltiplas câmeras, integração de várias apresentações de dados e mecanismos de 

recuperação baseados no conteúdo para ajudar o usuário na pesquisa das informações 

armazenadas nos repositórios. O resultado da pós-produção pode então ser acessado através 

de uma interface multimídia distribuída via Web, como mostram os projeto Classroom 2000 

[Abowd, 1999b] e Authoring on the Fly [Muller & Ottmann, 2000], entre outros. 

Várias aplicações de captura e acesso foram desenvolvidas ao longo dos anos, 

principalmente relacionadas à aulas e reuniões, que geralmente capturam informações de 

áudio, vídeo, ink e escrita manual em uma lousa eletrônica. 

2.4 Computação Ciente de Contexto 

A computação ciente de contexto consiste na relação entre atividades humanas e serviços 

computacionais no sentido de expandir e facilitar tais atividades. Ela descreve uma situação 

em que o dispositivo computacional está ciente das condições do usuário e modifica seu 

procedimento baseado nessas informações. Por exemplo, pode-se determinar que um telefone 

celular emita um sinal de aviso durante o horário de almoço, caso o sistema consiga 

determinar a localização do telefone e o horário em que o usuário costuma almoçar. 

As informações de contexto do usuário podem ser totalmente ricas, como a 

localização física, estado psicológico e emocional, e assim por diante. O objetivo da 

computação ciente de contexto é explorar a informação de contexto usando informações 
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relevantes sempre que necessárias para que a atenção do usuário seja reduzida. Combinada 

com as conclusões sobre as intenções do usuário, a computação ciente de contexto pode 

permitir uma melhora no desenvolvimento e confiabilidade da aplicação [Siewiorek, 2002], 

Seres humanos têm total sucesso na transferência de idéias entre si. Isto se deve a 

muitos fatores, como a riqueza da linguagem que utilizam, o comum entendimento de como o 

mundo trabalha e o entendimento implícito das situações cotidianas. Infelizmente, essa 

habilidade de transferência de idéias não é obtida na interação humano - computador baseada 

em mowse-teclado-monitor, pois usuários têm um empobrecimento de mecanismos para 

entrada dos dados [Dey, 2001], Consequentemente, aplicações não podem tirar total vantagem 

de informações de contexto no diálogo usuário-computador. 

Dey & Abowd [2000a] definem contexto como qualquer informação relevante sobre 

as entidades que participam da interação, inclusive os próprios usuário e computador. Surge a 

questão de como os desenvolvedores de aplicações proveriam informações de contexto para 

os computadores. As aplicações poderiam requisitar que os usuários dessem todas as 

informações relevantes para uma dada situação, entretanto, o objetivo da computação ciente 

de contexto é o de facilitar a interação com o computador. Forçá-los a aumentar a quantidade 

de informação é mais difícil e tedioso, além da maioria dos usuários não saber qual 

informação é relevante. 

Segundo Dey & Abowd [2000a], o desenvolvimento de aplicações cientes de contexto 

deve obter informações de contexto de maneira automatizada, disponibilizando-as em um 

ambiente computacional em tempo de execução, e permitindo aos desenvolvedores de 

aplicações decidirem quais informações são relevantes e como lidar com elas. 

2.4.1 Definição de Informação de Contexto 

Dey & Abowd [2000a] citam alguns autores que introduziram o termo informação de 

contexto, tais como Schilit & Theimer [1994] e Ryan et al. [1997], que se referem a 

informações de contexto como informação referente à localização e à orientação do usuário, 

identificação das pessoas e objetos próximos ao usuário, hora do dia, estação do ano e 

temperatura. Outros autores definem informação de contexto baseada em sinónimos de 

informações de contexto, como o ambiente ou situação. Segundo Dey & Abowd [2000a], 
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alguns consideram informações de contexto como elementos pertencentes ao ambiente do 

usuário, como Brown [1996], enquanto outros consideram como a configuração da aplicação 

[Rodden et al., 1998], 

Dey & Abowd [2000a] definiram informações de contexto como "qualquer 

informação que possa ser usada para caracterizar uma entidade, onde uma entidade pode ser 

uma pessoa, um lugar, ou um objeto que seja considerado relevante para a interação entre o 

usuário e a aplicação, inclusive o usuário e o computador". Se uma informação pode ser usada 

para caracterizar a situação de um participante em uma interação, então essa informação é um 

contexto. Essa definição torna mais fácil para desenvolvedores de aplicações especificarem 

informações de contexto relevantes a uma dada aplicação. 

2.4.2 Categorias de Informação de Contexto 

A categorização de tipos de informações de contexto permitirá que desenvolvedores de 

aplicações possam escolher o tipo de informações de contexto que será mais útil na sua 

aplicação. Ryan et al [1997] sugeriram tipos de informações de contexto como localização, 

ambiente, identidade e tempo. Já Schlit et al. [1994] listaram como aspectos importantes de 

informações de contexto: onde o usuário está, com quem o usuário está e quais recursos estão 

próximos ao usuário. Baseado nisso, Dey & Abowd [2000a] sugeriram os tipos de 

informações de contexto: localização, identidade, atividade e tempo. Essas categorias 

representam o tipo primário de informações de contexto para caracterizar a situação de uma 

entidade. Por exemplo, dada a identidade de uma pessoa ou sua localização, pode-se obter 

muitas informações relacionadas, como o número do telefone, endereço, aniversário ou quais 

objetos e/ou pessoas estão perto da entidade. Com isso, nota-se que informações de contexto 

primárias de uma entidade, podem ser usadas para encontrar informações de contexto 

secundárias da própria entidade (e-mail) ou informações de contexto primárias de outras 

entidades relacionadas (como pessoas na mesma localização). 

Essa categorização ajuda desenvolvedores a especificarem informações de contexto 

para usarem em suas aplicações, a estruturarem informações de contexto que eles usam e a 

pesquisarem por outras informações de contexto relevantes. As quatro informações de 

contexto primárias, who, where, what e when, indicam o tipo de informação necessária para 

caracterizar uma situação e como o contexto deve ser usado e organizado. 
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2.4.3 Definição de Aplicação Ciente de Contexto 

Pesquisadores de dois grandes centros de pesquisa em computação, o Olivetti Research Lab's, 

com seu Active Badge [Want et al., 1992], e o XEROX PARC, com seu PARCTab 

[Want et al., 1995], estão entre os primeiros a desenvolver aplicações cientes de contexto 

baseadas na localização espacial. Esses dispositivos, com uma simples informação de 

contexto e a localização do usuário, possibilitaram implementações como transferências 

automáticas de chamadas telefónicas e atualizações automáticas de mapas com as localizações 

de usuários de um escritório. Além disso, Schilit & Theimer [1994] definiram aplicações 

ciente de contexto como softwares que se adaptam de acordo com a sua localização de uso, 

grupo de pessoas ou objetos próximos e as mudanças ocorridas com esses objetos ao passar 

do tempo. 

Segundo Dey & Abowd [2000a], vários termos surgiram como sinónimos para uma 

aplicação ciente de contexto, como adaptativa, reativa, dirigida a respostas, situada, sensível 

ao contexto e dirigida ao ambiente. A definição de aplicações cientes de contexto divide-se 

em duas categorias: as que usam informações de contexto e as que se adaptam a informações 

de contexto. 

Dey & Abowd [2000a] escolheram uma definição mais genérica para ciência de 

contexto, tomando a categoria de "adaptar-se ao contexto" que requer que o comportamento 

da aplicação seja modificado para ser considerado ciente de contexto. Baseando-se nos 

trabalhos de Ryan et al. [1997], definiram que um sistema é ciente de contexto caso utilize 

informação de contexto para prover informações ou serviços relevantes para os usuários, 

sendo que a relevância irá depender das tarefas dos mesmos. 

2.4.4 Dimensões de Informação de Contexto 

Para obter informações de localização, aplicações usam as facilidades providas por sistemas 

GPS - Global Positioning System - para prover navegação de carros em cidades e estradas ou 

a localização de usuários em ambientes, por exemplo. O sistema GPS também tem sido 

utilizado em sistemas de guias turísticos inteligentes capazes de escolher um vídeo ou áudio 

para ser exibido de acordo com informações de localização dadas através do GPS [Abowd et 

al., 1997], 
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Outra importante forma de explorar informação contextual está nas técnicas de 

reconhecimento de objetos. Com essa técnica é possível reconhecer áreas em vídeos e 

imagens de forma a entender o contexto de uma cena ou de fotografia. Isso possibilita 

enriquecer apresentações com informações contextuais e realizar busca baseada em conteúdo 

sob fluxos de mídia contínua. 

Porém, há muitas outras informações contextuais além de localização e identificação 

de pessoas e objetos. A maioria dos sistemas ciente de contexto ainda não incorpora noções 

de tempo, história, outras pessoas além do usuário, assim como muitas outras informações 

disponíveis nos ambientes. Embora ainda não exista uma definição completa de contexto, 

Abowd & Mynatt [2000] e Abowd et al. [2002] descrevem como obter informações 

contextuais com base em cinco dimensões chamadas de "cinco Ws": 

• Who (quem): Sistemas focam suas interações na identidade de um usuário em 

particular, desconsiderando informações sobre outros usuários presentes no ambiente. 

Uma preocupação é em relação ao número de pessoas envolvidas nas atividades 

computacionais. Os seres humanos realizam suas atividades e recordam de fatos 

passados com base na presença das pessoas que os vivenciaram. Sendo assim, o 

sistema deve prover informações de contexto de todas as pessoas envolvidas em uma 

determinada atividade, atendendo a todas as necessidades dos usuários; 

• Where (onde): As informações de contexto de localização têm sido muito utilizadas 

por sistemas cientes de contexto. Pesquisas mostram um interesse particular na 

utilização dessa informação contextual associada a outras dimensões, como por 

exemplo, when (quando), com o intuito de prover novas funcionalidades a aplicações. 

E explorada a mobilidade dos usuários, possibilitando situações diferentes para os 

mesmos; 

• When (quando): Informações de contexto temporais têm sido usadas apenas para 

indexar um registro capturado ou para informar por quanto tempo um usuário esteve 

em uma determinada localização. No entanto, o conhecimento das informações de 

contexto temporais permite projetar dispositivos e aplicações capazes de tirar proveito 

das informações contextuais existentes e fazer inferências, ajudando a interpretar as 

atividades humanas e estabelecer padrões de comportamento. Por exemplo, se um 

usuário visita um site por um curto espaço de tempo, pode-se deduzir que ele não teve 
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interesse no que viu; ou se um usuário acessa o mesmo site diariamente no mesmo 

horário, pode-se concluir que provavelmente, no dia seguinte ele o fará novamente; 

• Whal (o quê): Um grande problema é perceber e interpretar o que usuário está 

fazendo. Alguns sistemas assumem o que o usuário está fazendo em função do próprio 

projeto do sistema. No entanto, em sistemas onde várias atividades podem ser 

desenvolvidas, identificar o que um usuário está fazendo em um determinado 

momento pode ser uma tarefa complicada; 

• Why (por quê): Mais desafiador do que perceber o que o usuário está fazendo, é 

entender o porquê de sua ação. Obter informações de contexto que possam 

caracterizar o estado de uma pessoa, como a temperatura do corpo, batimento cardíaco 

e pressão arterial, é talvez o maior desafio da computação sensível a contexto. 

Devido à dificuldade de obter informações relativas à dimensão Why, geralmente 

associa-se a dimensão What com uma sexta dimensão (How) para inferir informações sobre 

Why. Para aplicações específicas, como captura e aceso, a dimensão How é importante e pode 

definir como os dados foram capturados e como eles podem ser acessados [Troung et al., 

2001], 

2.5 Computação no Cotidiano 

A computação no cotidiano (everyday computing) é uma nova área da computação ubíqua 

baseada nos eventos que acontecem em nossas vidas. A disponibilidade de acesso 

computacional deve ser constante; o tempo é fundamental e precisa ser representado nas 

interfaces de acesso. Abowd & Mynatt [2000] e Abowd et al. [2002] definem algumas 

características das atividades cotidianas: 

• não possuem início e fim claros: não há um início claro das atividades e nem um 

final. As aplicações devem fornecer visibilidade do estado corrente, liberdade de 

diálogo e simplicidade no acesso; 

• interrupção é esperada; 

• possuem múltiplas atividades operando concorrentemente: as aplicações devem 

permitir que os usuários monitorem suas atividades e possam retomá-las; 
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• tempo é um discriminador importante: por exemplo, saber se a última conversa com 

o membro da família foi na última semana ou há cinco minutos é relevante para a 

aplicação; 

• devem ser suportadas por um modelo associativo de informação: diferentemente do 

modelo hierárquico, permite que o acesso seja feito a partir de diferentes pontos de 

vista. Por exemplo, o usuário pode rever uma discussão na qual o participante chegou 

no meio da reunião. 

As várias formas de interação no mundo real são implícitas na computação cotidiana, 

sendo uma área claramente relevante para a pesquisa de computação ubíqua. 

2.6 Considerações Finais 

Este capítulo apresentou o tema computação ubíqua, com seus sub-temas principais: 

interfaces naturais, computação ciente de contexto, captura e acesso de experiências ao vivo e 

computação no cotidiano. Como o trabalho desenvolvido foca nas informações de contexto no 

sentido de permitir que as aplicações sejam adaptadas à situação específica do usuário e na 

captura e acesso de experiências ao vivo no sentido de automatizá-las, o capítulo visou 

contextualizar de forma geral a área de computação ubíqua e detalhar as sub-áreas em que o 

trabalho está inserido. 

A síntese da história da computação ubíqua demonstrou a ocorrência de várias 

características. A computação ciente de contexto demonstrou a promessa de fazer as 

interações entre os usuários e os serviços de forma mais transparente e natural, e para isto, é 

preciso usar o contexto implícito do ambiente físico e eletrônico para determinar um 

procedimento correto em um serviço. Observou-se também, que as aplicações podem 

trabalhar melhor quando são informadas apropriadamente sobre o contexto em seu uso. 

Além disso, é preciso prover serviços automatizados para facilitar a captura e 

armazenamento de experiências ao vivo, para o uso posterior. Finalmente, é preciso 

disponibilizar esses serviços constantemente para os usuários. 
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3 Aplicações e Infra-estruturas de Computação Ubíqua 

3.1 Considerações Iniciais 

Um dos temas em computação ubíqua investiga a construção de dispositivos e aplicações para 

apoiar a captura automatizada de experiências ao vivo e futuros acessos a esses registros. 

Outro tema de pesquisa é computação ciente de contexto, que têm mostrado o valor do uso de 

informações de contexto em aplicações interativas, já que seu uso permite que aplicações 

sejam adaptadas à situação específica do usuário, provendo aumento de benefícios para este. 

Aplicações de computação ubíqua envolvendo os temas captura e acesso e computação ciente 

de contexto são descritas na Seção 3.2. 

Pesquisas recentes têm focado o desenvolvimento de suporte para serviços dedicados 

à captura, armazenamento e processamento de informação, como as infra-estruturas do 

Context Toolkit [Salber et al., 1999] e Context Fabric [Hong & Landay, 2001], e o 

middleware Gaia [Hess et al., 2002], detalhadas na Seção 3.3. 

3.2 Aplicações de Computação Ubíqua 

Neste tópico é apresentado um conjunto de aplicações representativas dos vários temas de 

pesquisa em computação ubíqua. O objetivo é mostrar que, apesar de nem sempre 

classificados como tal na literatura, a maioria das aplicações faz uso tanto de informação de 

contexto como de processo de captura e acesso de informações. 
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3.2.1 Active Badge 

A localização e a coordenação eficientes de um grupo de pessoas em uma grande empresa são 

tarefas complexas. Um exemplo é em um escritório, onde recepcionistas são responsáveis por 

determinar a localização dos membros da empresa. Uma solução existente para a localização 

pessoal é o sistema de pager onde um sinal é enviado para o destinatário mas que, embora 

útil, na prática ainda há circunstâncias em que não é ideal, pois nesse caso é o procurado que 

deve informar onde, de fato, se encontra. O mesmo se aplica ao uso de telefonia celular. 

Pesquisadores do Laboratório de Pesquisa Olivetti [Want et al., 1992] propuseram o 

Active Badge System como um sistema para localizar e identificar pessoas e objetos dentro da 

área onde é instalado. O sistema apresenta como componentes principais: 

• active badge: é o dispositivo que transmite sinais infravermelhos, cada um 

associado a uma pessoa ou objeto a localizar, que permite ao portador mover-se dentro 

da área controlada pelo Active Badge System; 

• sensor: é o dispositivo receptor de raios infravermelhos o qual é associado a uma 

localização. 

Cada indivíduo com seu active badge transmite, a cada dez segundos, um sinal de 

raios infravermelhos, consistindo de um código de identificação único e de identificação do 

status do badge, que é detectado pelos sensores. Essa informação é enviada através da rede e 

armazenada em uma base de dados para posterior processamento. A Figura 3.1a ilustra o 

sensor e a Figura 3.1b uma aplicação indicando a localização e dados das pessoas. 

(a) (b) 

Figura 3.1: (n) Sensor do Active Badge, (b)Aplicação típica com a localização das pessoas 
[Want et al, 1992], 
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O sistema pode ter uma área de aplicação muito mais extensa, tais como: controle de 

acessos á determinadas áreas, controle de dispositivos de forma automática (por exemplo, 

redirecionamento de chamadas telefónicas), auxiliar em emergências médicas e em controle 

de visitantes. 

O Active Badge System é: (a) uma aplicação de computação no cotidiano, pois é 

comum no nosso dia-a-dia tarefas tais como a localização de uma pessoa em um ambiente; (b) 

uma aplicação de captura e acesso, pois as informações emitidas pelos sensores são gravadas 

e há o acesso a elas por aplicações específicas; e (c) uma aplicação ciente de contexto, pois 

utiliza informações contextuais, como who (destinguir a pessoa procurada), where (onde ela 

se encontra), e when (quando ela esteve no local). 

3.2.2 ParcTab 

O ParcTab foi desenvolvido pelo Laboratório de Ciência da Computação da então XEROX 

PARC [Schilit et al., 1993]. O ParcTab é um pequeno dispositivo portátil de entrada de 

informação (PDA) com tela sensível ao toque. Assume-se que está sempre conectado a uma 

infra-estrutura de rede e utiliza o infravermelho como tecnologia de comunicação sem fio. 

O ParTab foi desenvolvido para ser usado dentro do ambiente de um escritório. O 

objetivo foi criar um pequeno dispositivo que pudesse ser carregado por toda parte em um dia 

de trabalho. Devido a isso, o dispositivo foi desenvolvido com um baixo peso, tamanho e 

consumo de energia. O tab possui um conjunto de fontes para escrever textos, funções que 

permitem ler e escrever em armazenamento externo, gerar sons e setar parâmetros para 

processamentos. Por estarem interconectados, os tabs podem ir além das funcionalidades de 

simples calculadoras ou agendas eletrônicas, podendo ser usados, por exemplo, como crachás 

eletrônicos. A Figura 3.2 ilustra o dispositivo ParcTab [Schilit et al., 1993]. 

Figura 3.2: Dispositivo ParcTab [Schilit et al., 1993], 
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Há três tipos de componentes de software no sistema: gateways, agentes e aplicações. 

Os gateways enviam e recebem pacotes de dados através dos sinais infravermelhos. Cada tab 

é representado por um agente, responsável por rastrear sua localização. Aplicações são 

projetadas para fazer uso de pouca banda e pequena área de display. 

Um grande número de aplicações ParcTab foi construído para explorarem os 

problemas no acesso da informação ubíqua, o uso de interfaces baseadas em canetas e o 

controle do ambiente. Algumas aplicações são: 

• Controle do ambiente: um tab pode ser usado como controle remoto, como por 

exemplo, para controlar as luzes e temperatura de uma dada localização; 

• Tempo: oferece as condições atuais do tempo do local em que o usuário está; 

• Dicionários e calendários. 

O ParcTab é: (a) uma aplicação de interfaces naturais, pois a interface utilizada se 

adapta à forma segundo a qual os humanos interagem com o mundo físico, através de canetas, 

por exemplo; (b) uma aplicação de captura e acesso, pois informações são gravadas e há o 

acesso a elas através da rede; e (c) uma aplicação ciente de contexto, pois utiliza informações 

contextuais, como where (localização dos objetos ou usuário), when (informações de horário 

ou dia) e what (o que deve ser utilizado na aplicação). 

3.2.3 CyberGuide 

Quando um turista visita uma localidade não familiar, é útil que ele tenha alguma informação 

para prover dados sobre sua localização. Um serviço de informação muito efetivo é o guia 

turístico humano, que fornece informações sobre a área e também é capaz de responder a 

questões espontâneas fora do contexto preparado. 

Aplicações para um ambiente móvel devem tomar vantagem da informação 

contextual, como a localização, para oferecer melhores serviços para os usuários. 

Pesquisadores da GeorgiaTech criaram o projeto CyberGuide [Abowd et al., 1997], um 

serviço de guia turístico eletrônico que faz uso de dispositivos móveis, tecnologia handheld 

(dispositivos que cabem na palma da mão), localização espacial e serviços de comunicação. 
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A informação de localização é fornecida por GPS para informar à aplicação onde o 

usuário está localizado. Esse conhecimento da localidade, assim como o histórico de suas 

localizações passadas, são usadas para prover maiores quantidades de serviços similares aos 

de um guia turístico real. O sistema é dividido em alguns componentes que fornecem os 

seguintes serviços: 

• Cartografia (componente de mapas): tem o conhecimento do ambiente físico, como 

a localização de construções, lugares ou caminhos que o turista pode seguir; 

• Biblioteca (componente de informação): provê acesso a toda informação que o 

turista possa encontrar durante sua visita; 

• Navegador (componente de localização): informa onde o usuário está; 

• Mensageiro (componente de comunicação): provê envio/recebimento de 

informações. 

O objetivo da aplicação é reconhecer onde o turista está (através do navegador e da 

cartografia), o que ele está olhando (através da biblioteca), poder predizer e responder 

questões que ele possa apresentar (através da biblioteca) e prover habilidade de interagir com 

outras pessoas do ambiente (através do mensageiro). Como cenário de aplicação, o 

CyberGuide pode ser usado por turistas, como guias pessoais, guias em museus e em cidades 

históricas, como dicionário tradutor e ainda suportar a interação de grupos em salas de aula. A 

Figura 3.3a mostra o mapa do funcionamento do CyberGuide e a Figura 3.3b a visualização 

das informações [Abowd et al., 1997]. 
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(b) 
Figura 3.3: (a) Mapa do funcionamento do CyberGuide, (b) Interface com informações do sistema 

[Abowdet al., 1997] 

21 



Renata Paciência Godoy -- Dissertação de Mestrado - Pós-Graduação - ICMC/USP - São Carlos 

O CyberGuide é uma aplicação: (a) de computação no cotidiano, pois encontramos 

guias com frequência e utilizamos seus conhecimentos para nos localizarmos; (b) de captura e 

acesso, pois as informações sobre os lugares a visitas devem ser capturadas e depois acessadas 

para informar ao usuário; além disso, a própria visita de um usuário podem ser capturadas e 

registradas para acesso posterior; e (c) ciente de contexto, pois utiliza informações 

contextuais, como where (onde os lugares históricos se encontram), when (histórico das 

passagens do usuário pelo local) e what (quais são os lugares visitados). 

3.2.4 The Conference Assistant 

O Conference Assistant foi projetado para auxiliar pessoas a assistirem conferências que 

envolvem uma grande quantidade de atividades paralelas, como apresentações de artigos, 

demonstrações e reuniões de grupo. 

O Conference Assistant [Dey et al., 1999] foi desenvolvido para ajudar usuários a 

decidirem qual atividade assistir, prover ciência das atividades de outros participantes, 

aumentar as interações tanto entre usuários como com o ambiente, auxiliar os usuários a 

fazerem anotações nas apresentações e ajudar na recuperação das informações depois da 

conclusão das atividades. 

O sistema permite a usuários fazerem anotações das apresentações através de um PDA 

que é utilizado durante a conferência. Um usuário pode então registrar seus interesses 

pessoais nos temas da conferência e o nome das pessoas cujas apresentações deseja assistir. O 

sistema fornece uma cópia do calendário da conferência, incluindo os artigos contidos nas 

apresentações. Como espera-de que as apresentações sejam capturadas pela sala, não é 

necessário fazer anotações detalhadas, apenas alguns comentários. Depois de concluída a 

conferência, cada anotação do usuário pode ser integrada com as apresentações capaturadas 

nas salas. O sistema também é ciente da localização, pois se o usuário mover-se durante a 

conferência, o sistema captura sua localização física e as apresentações, e o acesso às 

informações capturadas são dadas a partir desta localização. 

O Conference Assistant é uma aplicação: (a) de captura e acesso, pois todos os dados 

referentes à conferência (como artigos e seminários) são armazenados para posterior acesso; e 

(b) ciente de contexto, pois utiliza informações contextuais, como who (quem é o palestrante 
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e quem é o usuário), where (localização das palestras/seminários e do usuário), when (quando 

as atividades aconteceram) e what (o que foi capturado). 

3.2.5 DUMMBO (Dynamic, Ubiquitous, Mobile Meeting Board) 

Nem todas as reuniões podem ser marcadas com antecedência, ocorrendo muitas vezes a 

partir de encontros casuais. O assunto que será tratado durante essas reuniões não é 

conhecido, assim como também não se sabe quem está envolvido ou quanto tempo o encontro 

irá durar. 

Para suportar tais reuniões informais que ocorrem a partir de encontros oportunísticos, 

foi criado o sistema DUMMBO [Brotherton et al., 1999], O sistema é composto de uma lousa 

eletrônica, de um sistema de som anexo à lousa e um laptop responsável pela codificação do 

áudio e registro das atividades realizadas sobre a lousa eletrônica. Quando alguém se 

aproxima da lousa e retira uma caneta para escrever, o sistema inicia a captura 

automaticamente. O sistema conta ainda com sensores capazes de detectar a presença de 

pessoas próximas à lousa e, mesmo que não haja interação, a sessão continua sendo 

registrada. A Figura 3.4a ilustra a interface de captura e a Figura 3.4b ilustra a interface de 

acesso do sistema DUMMBO. 

(a) (b) 
Figura 3.4:(a) A interface de captura; (b) Interface de acesso [Brotherton et al., 1999]. 

O acesso à informação capturada é realizado através de uma interface Web, onde as 

informações contextuais são utilizadas para auxiliar na busca por conteúdo de interesse. O 

usuário pode, por exemplo, dar informações como data e horário aproximados de uma reunião 

e a interface possibilita que as atividades realizadas na lousa eletrônica sejam exibidas de 

forma sincronizada com o áudio capturado. 
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O DUMMBO é: (a) uma aplicação de captura e acesso, pois armazena informações 

referentes à reunião que serão recuperadas depois; e (b) uma aplicação ciente de contexto, 

pois utiliza informações contextuais, como who (quem são os usuários), where (localização 

das atividades), when (quando as atividades aconteceram) e what (o que foi capturado). 

3.2.6 TeamSpace 

A captura de informações de reuniões foi um assunto comum da pesquisa na comunidade 

relacionada à computação ubíqua para a década passada. Entretanto, a maioria das pesquisas 

focalizou em tecnologias para suportar não somente a captura, mas para alcançar e utilizar 

posteriormente o registro capturado dessas discussões ou reuniões. Para este propósito, 

Richter et. al. [2001] desenvolveram um sistema denominado TeamSpace para a captura da 

reunião como a parte de um sistema distribuído maior, onde exigências em relação ao tipo de 

dados capturados pudessem ser determinados com antecedência. 

O TeamSpace é um sistema de trabalho colaborativo para gerenciar o processo de 

trabalho compartilhado e manter artefatos compartilhados em projetos distribuídos. A Figura 

3.5a mostra uma interface do TeamSpace onde pode-se ver uma apresentação anotada, além 

de poder observar na parte esquerda da tela, a agenda, os itens de ação, as apresentações e os 

participantes. Já a Figura 3.5b mostra a interface do visualizador do TeamSpace, que integra 

todas as informações baseadas no tempo, utilizando timelines para navegação entre as 

reuniões. 

u 
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O sistema TeamSpace é uma aplicação: (a) de interfaces naturais, porque suporta o 

uso de lousa eletrônica e tablets PCs; (b) de captura e acesso, pois registram as informações 

para depois serem acessadas; e (c) ciente de contexto, pois utilizam as informações de 

contexto, who (usuário), where (localização das aulas capturadas), when (quando aconteceu a 

captura) e what (o que foi capturado). 

3.2.7 Campus Aware 

Quando estudantes ingressam em universidades, estudantes locais os ajudam a conhecer 

melhor o campus. Surge então a questão de se essa experiência não poderia ser melhorada 

através de novas tecnologias para ajudar os estudantes a compartilharem seus conhecimentos 

e experiências com os novos alunos. 

Nesse contexto, foi proposto o projeto Campus Aware [Burrell et al., 2002], um guia 

turístico para um campus universitário baseado na localização espacial. Esse guia permite que 

membros da universidade possam associar comentários a espaços físicos representados no 

sistema, sendo que os novos estudantes também podem questionar esses comentários feitos 

por eles. O sistema possui mapas para associar comentários a locais - esses mapas devem 

agregar os dados do usuário com localização da área, sendo que esses dados podem incluir as 

localizações visitadas e quanto tempo os usuários permaneceram em cada lugar. 

O sistema é executado em um Palm para permitir mobilidade e também uso de GPS 

para uma localização apurada. A Figura 3.6a mostra um Palm com dados da localização do 

usuário e a Figura 3.6b uma interface Web mostrando o mapa do campus [Burrell et al., 

2002], 

(a) (b) 
Figura 3.6: (a) Palm com dados sobre a localização do usuário; (b) interface Web com o 

mapa do campus [Burrell et al., 2002], 
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Em trabalhos futuros, desenvolvedores do projeto esperam evoluir em relação aos 

mapas, à escalabilidade do sistema, ao uso do sistema por diferentes tipos de usuários e ao uso 

de sistemas similares em outros ambientes. 

O Campus Aware é uma aplicação: (a) de computação no cotidiano, pois estudantes 

sempre querem obter informações sobre o campus; (b) de interfaces naturais, já que a 

interface do Palm é baseada em caneta; (c) de captura e acesso, pois as informações sobre as 

dependências da faculdade são capturadas para posterior acesso; e (d) ciente de contexto, pois 

utiliza informações contextuais, como where (localização das dependências), when (histórico 

das passagens do usuário pelo local) e what (quais são as dependências). 

3.2.8 Aware Home e Cooking Collage 

A Aware Home Research Initiative [Aware Home, 2003] vem sendo desenvolvida por um 

grupo de pesquisadores do Geórgia Institute of Technology com o objetivo de construir uma 

casa interativa e ciente de seus moradores, servindo de laboratório para aplicações de 

computação ubíqua. A Figura 3.7 ilustra a Aware Home. 

H 
C " i i \ i» • 

Figura 3.7: A casa interativa e ciente de seus moradores, Aware Home [Aware Home, 2003]. 

Um requisito básico para as aplicações da casa é a possibilidade de localização de seus 

ocupantes. Na Aware Home isso foi implementado fornecendo rádio transmissores a cada 

usuário7, funcionando como identidades que podem ser localizadas pela casa. No entanto, isso 

permitiu apenas o conhecimento do aposento ocupado, o que deu início ao desenvolvimento 

de um sistema mais preciso baseado no processamento de imagens através de câmeras no teto 

da casa, para permitir o reconhecimento da posição de cada ocupante dentro de um aposento. 

7 Os rádios transmissores são pequenos e utilizados na roupa ou no calçado. 
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Entre outros trabalhos, também estão em desenvolvimento métodos de 

reconhecimento de atividades, por exemplo, para perceber alguém lendo jornal, vendo TV ou 

cozinhando, além de técnicas de rastreamento de visão e reconhecimento de voz. 

Cozinhar é uma sequência detalhada de instruções que exige atenção para os detalhes 

e tempo. Interrupções e esquecimentos ocasionais de memória, agravados pela tendência de 

realizar várias tarefas ao mesmo tempo, apresentam obstáculos para completar a atividade. 

Por exemplo, quando uma receita pede uma grande quantidade de materiais brancos (farinha, 

açúcar, sal), quando o usuário interrompe a atividade (para fazer outra atividade) e depois 

retorna, é difícil determinar o que já foi adicionado ou não. 

Para apoiar usuários em tarefas cotidianas em uma cozinha foi desenvolvido o Cook's 

Collage [Mynatt & Tran, 2002], um sistema ciente de contexto que captura informações 

transitórias de atividades recentes e as mostra em displays como sugestões visuais. Várias 

câmeras são embutidas no ambiente para capturar as imagens dentro da cozinha, que por sua 

vez é instrumentada com tecnologias sensitivas capazes de detectar quando certos itens são 

usados, ou onde as atividades estão ocorrendo. Quando o usuário trabalha na cozinha, esses 

sensores são disparados e usados para controlar a captura de imagens para criar a sequência 

das atividades recentes. Então, quando o usuário não se lembra da última atividade, ele pode 

confiar no ambiente para prover a informação. A Figura 3.8 ilustra uma sequência de 

imagens referentes a uma determinada ação, ajudando o usuário a saber o que iá foi feito ou 

não. 

Figura 3.8: Sequência de imagens de uma determinada ação [Mynatt & Tran, 2002]. 
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É relevante observar que muitas das aplicações em desenvolvimento na AxvareHome 

são destinadas ao público idoso - que possui maiores demandas por apoio a processos 

cognitivos, entre outros. 

O Cooking Collage é: (a) uma aplicação de interfaces naturais, pois o modo de 

interagir com o ambiente continua o mesmo, ou seja, a interface utilizada se adapta ao 

usuário; (b) uma aplicação de computação no cotidiano, pois sempre estamos em casa ou na 

cozinha fazendo as atividades que, neste caso, são monitoradas; (c) uma aplicação de captura 

e acesso, pois todas as informações referentes a uma atividade devem ser armazenadas e 

depois recuperadas para lembrar o usuário de sua última ação; e (d) uma aplicação ciente de 

contexto, pois utilizam todas as informações contextuais, who (quem é o usuário), where 

(localização das atividades), when (quando as atividades aconteceram), what (o que foi feito) 

e how (como foi feito). 

3.2.9 CareMedia 

O projeto CareMedia [Hauptmann et. al., 2004] faz o uso de captura de dados de áudio e 

vídeo para auxiliar na monitoração de atividades, podendo rastrear pessoas automaticamente, 

agrupando-as em determinadas ações e atividades. Por enfatizar a detecção de atividade de 

alimentação e de higiene pessoal, é um sistema para a monitoração da saúde do indivíduo. A 

Figura 3.9 mostra como o sistema detecta o movimento da atividade de se alimentar e a 

Figura 3.10 mostra a extração de uma característica visual de um vídeo de higiene pessoal. 

(a) W 

Figura 3.9: Sistema para detectar o movimento da atividade de se alimentar em uma sala de jantar, 
(a) mostra regiões de movimentos na sala de jantar, que é associado a cada pessoa; (b) As setas em 
vermelho indicam os movimentos das mãos relacionados à alimentação, enquanto que as áreas em 

azuis indicam a parte do corpo que está se movendo [Hauptmann et. al, 2004J. 
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Running Stalus ol molion segmentation 

(a) (hl 

Figura 3.10: Imagem visual de um vídeo de higiene pessoal, (a) mostra a atividade em si; b)mostra a 
análise do movimento, identificando os segmento correspondentes [Hauptmann et. ai, 2004J. 

O projeto é uma aplicação: (a) de interfaces naturais, pois os humanos continuam 

interagindo com o mundo físico; (b) de captura e acesso, pois todas as informações referentes 

às atividades executadas são armazenadas; e (d) ciente de contexto, pois utilizam as 

informações contextuais, who (quem é o usuário), where (localização das pessoas no 

ambiente), when (quando ocorreram as atividades) e what (o que foi capturado). 

3.2.10 Authoring on the Fly 

O sistema Authoring on the Fly, como apresetado por Muller e Ottmann [2000], tem como 

principal característica a fusão entre as três atividades listadas: 

• Captura e gravação de apresentações; 

• Ensino via teleconferência; 

• Posterior produção de material multimídia e educacional. 

Esse sistema vem sendo utilizado em eventos de treinamento e educação ou em 

apresentações de modo general, onde sempre se têm os dados gravados para futuras 

reutilizações da maneira escolhida pelo usuário. O sistema permite a captura e o replay dos 

fluxos de dados capturados durante uma tele-apresentação, possuindo um texto integrado e 

um editor de gráficos para a preparação de páginas a serem carregadas em uma lousa 

eletrônica durante a fase de apresentação. 

Antes da apresebtação, o conferencista ou o professor usa o sistema para produzir um 

material novo (como slides, por exemplo) ou para combinar material já existente, como 

imagens, textos ou animações. Na próxima fase, o sistema é usado para apresentar, fazer 
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comentários e anotações gráficas, além de registrar o material instrutivo. Quando o processo 

de gravação é terminado, os dados de mídia capturados são usados para produzir 

automaticamente um documento integrado em HTML. A Figura 3.11 ilustra o sistema de 

captura usando uma SmartBoard e a Figura 3.12 ilustra o sistema de captura através de um 

tablet gráfico. 

Figura 3.11: Sistema de captura no Authoring on 
the Fly usando uma SmartBoard [Muller & 

Ottmann, 2000]. 

O Authoring on the Fly é uma aplicação: (a) de interfaces naturais, pois com o uso da 

lousa eletrônica, a interface utilizada se adapta à forma segundo quais os humanos interagem 

com o mundo físico; (b) de computação no cotidiano, pois apresentações são eventos que 

ocorrem habitualmente; (c) de captura e acesso, pois todas as informações referentes a uma 

apresentação são armazenadas e depois acessadas; e (d) ciente de contexto, pois utilizam 

todas as informações contextuais, who (quem é o usuário), where (localização das aulas 

capturadas), when (quando as aulas foram dadas), what (o que foi capturado) e how (como foi 

capturado o slide ou áudio). 

3.2.11 eClass / iClass 

Com a introdução de novas tecnologias em sala de aula, por exemplo, apresentações 

multimídia, os estudantes passaram a receber uma carga de informação cada vez maior. Para 

tentar absorver todas as informações, o estudante precisa fazer diversas anotações, perdendo a 

oportunidade de discutir e prestar mais atenção à aula. Liberar o estudante dessas anotações 

foi o principal objetivo que motivou o desenvolvimento do projeto eClass, também chamado 
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de Classroom 2000 [Abowd, 1999b], O sistema iClass [Cattelan et al., 2003a; Cattelan et al., 

2003b] é uma evolução do sistema eClass. 

Tanto o eClass e o iClass são aplicações: (a) de interfaces naturais, pois a interface 

utilizada se adapta à forma segundo a qual os humanos interagem com o mundo físico, através 

de canetas e borrachas, por exemplo; (b) de computação no cotidiano, pois aulas são eventos 

cotidianos, e que com esses sistemas podem ser capturadas para facilitar o estudo dos alunos; 

(c) de captura e acesso, pois informações referentes a uma aula (como slides, áudio ou vídeo) 

são armazenadas e depois acessadas para o estudo; e (d) ciente de contexto, pois utilizam 

informações contextuais, como who (quem é o usuário), where (localização das aulas 

capturadas), when (quando as aulas aconteceram), what (o que foi capturado) e how (como foi 

capturado o slide, áudio ou tinta eletrônica). 

Como o trabalho apresentado nesta dissertação envolve o iClass, o detalhamento da 

aplicação é feito no próximo capítulo, para uma melhor contextualização do projeto. 

3.2.12 SmartClassroom 

Esta aplicação descrita por Shi et. al. [2003] é uma tentativa de estudar o impacto da 

utilização da computação ubíqua sobre métodos de ensino. 

Para isso, foram e estão sendo construídos protótipos de ambiente de sala de aula com 

infra-estrutura de software necessária para a captura de toda a interação que ocorre entre o 

professor e seu ambiente de aula típico de uma universidade. Neste sistema, é também, 

motivação a redução da necessidade de anotações por parte do aluno, permitindo que o 

mesmo compreenda melhor a discussão da sala de aula. O SmartClassroom é baseado na 

transmissão síncrona da aula, que são autenticadas por reconhecimento de voz e interface. A 

Figura 3.13 ilustra o ambiente denominado de sala de aula do "futuro"[Shi, et. al., 2003]. 

O SmartClassroom é uma aplicação: (a) de interfaces naturais, pois a interface 

utilizada se adapta à forma a qual os humanos interagem com o mundo físico; (b) de 

computação no cotidiano, pois aulas são eventos corriqueiros; (c) de captura e acesso, pois 

todas as informações referentes a uma aula (como slides, áudio ou vídeo) são armazenadas e 

depois acessadas para o estudo; e (d) ciente de contexto, pois utilizam todas as informações 

contextuais, who (quem é o usuário, tanto professor como alunos), where (incluindo 
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localização das aulas remotas), when (quando as aulas acontecem), what (o que foi capturado) 

e how (como foi capturado o slide, áudio ou tinta eletrônica). 

Remate tludenls 
MadisBoard 

SlndflMRnftnrf 

Figura 3.13: Ambiente de sala de aula do SmartClassroom [Shi, et. Al.,2003]. 

3.2.13 Classificação segundo Sub-áreas da Computação Ubíqua 

A Tabela 3.1 sumariza o uso de computação de captura e acesso e a computação ciente de 

contexto nas aplicações atacadas. Além disso, todas as aplicações fazem uso de várias das 

dimensões de contexto: who, where, when, what e how. 

Aplicações 

Sub-áreas da Computação Ubíqua Classificação segundo 
dimensões de contexto 

Aplicações 
Interface 
Natural 

Captura 
e acesso 

Computação 
no Cotidiano 

Computação 
Ciente de 

/Contexto 
Who Where When What How 

Active Badge 1 X X X \ X X X 
ParcTab x X 1 X j X X X 
CyberGuide X X X X X X 
The Conference 
Assistant X X X X X X 

DUMMBO X X X X X X 
TeamSpace X X X X X X X 
Campus Aware X X X X X X X 
Aware Home e 
Cooking Collage X X X X X X X X X 
CareMedia X X 1 X 1 X X X X 
Authoring 
on the Fly X ' X X \ X X X X X X 
Eclass / iClass X \ x / X \ x / X X X X X 
SmartClassroom X \ x / X \ x / X X X X X 

Tabela 3.1: Classificação das aplicações em relaçao às sub-áreas da computação ubíqua. 
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3.3 Infra-estruturas de Computação Ubíqua 

Neste tópico são apresentadas pesquisas no tocante às infra-estruturas de suporte à ciência de 

contexto e aplicações de captura e acesso, mostrando de um modo geral algumas iniciativas 

encontradas na literatura. 

3.3.1 Context Toolkit 

O Context Toolkit [Dey & Abowd, 2000b; Salber et al, 1999] propõe um framework com 

mecanismos genéricos a fim de facilitar o desenvolvimento de aplicações cientes de contexto, 

além de fornecer padronização e generalização às aplicações, visando o reuso de métodos de 

desenvolvimento na construção de novas aplicações. O Context Toolkit consiste em três 

abstrações principais: widgets de contexto (componentes de interação), agregadores e 

interpretadores. 

Widgets de contexto modelam a interação entre o usuário e o ambiente. Eles 

encapsulam a informação de contexto como atividade ou localização, provendo uma interface 

uniforme e transparente para os componentes das aplicações que utilizam essas informações. 

Agregadores de informações de contexto possuem todas as capacidades dos widgets, além de 

provêem habilidade de agregar informação de contexto das entidades do mundo real como 

usuários ou lugares. Os agregadores ligam as aplicações com os widgets, fornecendo mais 

transparência para o processo. Interpretadores de informações de contexto são usados para 

abstrair ou interpretar informação de contexto de baixo nível para alto nível. Por exemplo, 

dados como identificação, localização e tempo podem ser utilizados para abstrair que uma 

dada reunião esteja acontecendo. 

No Context Toolkit, todos os componentes compartilham um mecanismo de 

comunicação comum (XML sobre HTTP) que permite a transparência no processo de 

aquisição de informação de contexto. Todos os componentes são executados independentes de 

uma aplicação, permitindo usá-los em várias aplicações. Assim, o Context Toolkit provê 

captura, armazenamento, conversão, agregação, acesso e distribuição de informação de 

contexto para aplicações. 
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3.3.2 Context Fabric 

O Context Fabric [Hong & Landay, 2001] é um serviço de infra-estrutura para aplicações 

ciente de contexto com foco no modelo de armazenamento para informações de contexto 

distribuídas. Através de abstrações uniformes e serviços confiáveis para as operações, a infra-

estrutura pode facilitar o desenvolvimento de aplicações mesmo com as mudanças do 

conjunto de dispositivos e sensores. 

O primeiro benefício do Context Fabric é que ele pode ser usado independentemente 

da plataforma de hardware, sistemas operacionais e linguagem de programação. Através de 

formatos padrões de dados e protocolos de rede, a infra-estrutura pode suportar uma grande 

quantidade de dispositivos e aplicações. O segundo benefício é que provê uma camada de 

middleware com um nível uniforme de abstração onde os sensores, serviços, e dispositivos e 

aplicações ficam separados, possibilitando que ele seja trocado independentemente (sem 

afetar nenhum outro) e dinamicamente (mesmo que outro esteja em execução). O terceiro 

benefício é que aplicações cientes de contexto são mais fáceis de serem desenvolvidas, já que 

podem ser compartilhadas. 

3.3.3 Interative Workspaces 

O projeto Interactive Workspaces (IW) [Johanson et al., 2002] explora novas possibilidades 

para pessoas trabalharem juntas em um ambiente de alta tecnologia. O projeto visa aumentar a 

interação humana com monitores de alta resolução e a integração de aplicações móveis. 

Foram construídas algumas versões do protótipo do Interactive Workspace 

denominada iRoom, sendo composto por três lousas eletrônicas sensíveis ao toque, câmeras, 

microfones, suporte a rede LAN e outros dispositivos de interação que são usados 

simultaneamente no Workspace, onde um é acessível por todos os outros. Para isso, há um 

framework para prover uma plataforma de suporte. Da perspectiva da interação usuário-

computador, a interface é customizada para diferentes monitores e possibilita diferentes 

modalidades de entrada e saída de dados, como a escrita e a fala. 

A infra-estrutura do sistema é chamada iROS (Interactive Room Operating System), 

contendo três subsistemas: Event Heap, Data Heap e iCrafter. O Event Heap provê um 

repositório central para que todas as aplicações possam enviar eventos. O Data Heap facilita a 
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movimentação das informações, permitindo que qualquer aplicação possa armazenar seus 

dados no ambiente associado. Além disso, armazena o formato da informação e possibilita a 

transformação dos dados para o melhor formato suportado pela aplicação que está 

recuperando a informação. O iCrafter permite que usuários escolham serviços e retorna a 

melhor interface para o usuário. 

3.3.4 Middleware Gaia 

A infra-estrutura de middleware Gaia [Hess et al., 2002] foi desenvolvida para prover suporte 

ao Espaço Virtual do Usuário (User Virtual Space), uma abstração que inclui dados, consultas 

a essas informações e dispositivos associados aos usuários. A infra-estrutura é sempre ativa e 

não depende de dispositivos específicos; desloca-se com os usuários; e mapeia informações 

de contextos e consultas para o ambiente de computação ubíqua do usuário de acordo com o 

contexto atual. 

A construção do Espaço Virtual do Usuário enfrentou alguns desafios, como: 

• Gerenciamento de contexto: as informações de contexto podem efetuar mudanças 

nas aplicações para adaptar-se ao ambiente do usuário, visando facilitar o uso do 

ambiente computacional; 

• Ligação (binding): as aplicações devem ser constituídas de modo que elas sejam 

particionadas e mapeadas para o recurso mais apropriado de acordo com as 

informações de contexto físico, configurações pessoais e outros atributos; 

• Mobilidade: afeta a arquitetura da aplicação, pois requer habilidade de migrar parte 

de seus componentes em tempo de execução. A mobilidade do usuário também 

implica na disponibilidade das informações, além do usuário não dever se 

sobrecarregar com as configurações, preferências ou dados das aplicações; 

• Adaptabilidade: os desenvolvedores das aplicações não devem se preocupar com a 

complexidade das conversões dos formatos dos dados, deixando a cargo do sistema 

adaptar as informações de contexto para o formato desejado. 
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O Espaço Virtual do Usuário mantém várias informações para cada usuário, que 

podem estar em servidores distribuídos constituindo os dados, configurações e preferências 

das aplicações. 

3.4 Considerações Finais 

O trabalho apresentado nesta dissertação envolve a associação de metadados baseados em 

informação de contexto à informação capturada em aplicações da captura e acesso. Para 

mostrar a atualidade e abrangência do problema, este capítulo apresentou aplicações 

representativas dos temas de pesquisa de computação ubíqua e mostrou que todas as 

aplicações entre as apresentadas usam captura e acesso e informações de contexto. Além 

disso, mostrou de um modo geral algumas infra-estruturas encontradas na literatura. 
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4 iClass & Context Kernel 

4.1 Considerações Iniciais 

O trabalho reportado nesta dissertação identificou a importância do reuso de informações 

capturadas por aplicações de captura e acesso e propõe que sejam associados metadados a 

essas informações - tanto de forma automática, com a exploracação de informações de 

contexto, como de forma manual, com a exploração de interfaces Web. Para exemplificar essa 

proposta, o trabalho envolveu a associação de metadados ao sistema iClass, fazendo uso de 

informações de contexto obtidas do Context Kernel. Deste modo, este capítulo apresenta esses 

sistemas no contexto do projeto no qual eles foram propostos. 

4.2 Projeto InCA-SERVE 

O projeto InCA-SERVE8 envolveu uma parceria entre o Geórgia Instilute of Technology 

(GATech), sob supervisão do Dr. Gregory Abowd, e o Instituto de Ciências Matemáticas e de 

Computação (ICMC), sob supervisão da Dra. Maria da Graça Campos Pimentel. Esse projeto 

foi financiado por um programa de cooperação internacional entre a NSF/CISE nos EUA e o 

CNPq/ProTeM-CC no Brasil. 

O Projeto InCA-SERVE prevê a construção das infra-estruturas InCA e SERVE. A 

InCA (Infraslructure for Capture and Access) trata da implementação da infra-estrutura de 
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captura e acesso de informações associadas à experiências ao vivo. A SERVE (Infrastructure 

for St ore, Extend, Retrieve and Visualize Evolutionary information) cuida da parte de 

armazenamento, extensão, recuperação e visualização de informação evolucionária [Pimentel 

& Abowd 1999], 

As infra-estruturas InCA e SERVE provêem um conjunto de serviços de captura, 

acesso, armazenamento, extensão, recuperação e visualização da informação, permitindo a 

construção de aplicações que suportem atividades de ensino e reuniões. Elas ainda são 

padronizadas em XML, permitindo uma grande integração entre as aplicações. 

4.2.1 Infra-estruturas e Serviços Inca-Serve 

A INCA (Infrastructure for Capture and Access Applications) [Truong & Abowd, 2002] 

[Truong & Abowd, 2004] e a xINCA (Extended Infrastructure for Capture and Access 

Applications) [Cattelan, 2004] são infra-estruturas genéricas, escritas em linguagem Java com 

arquiteturas cliente/servidor, que promovem suporte por meio de interfaces e módulos para as 

aplicações de captura e acesso. A xINCA estende a INCA com base em funcionalidades 

recorrentes de aplicações de captura e acesso. Utilizando módulos e abstrações da INCA, a 

xINCA provê componentes de software reutilizáveis responsáveis pelas funcionalidades de 

áudio, vídeo, chat, Web browsing e lousa eletrônica. 

Para que a xINCA tenha uma arquitetura extensível, cada componente deve ter um 

esquema de dados estruturando toda a informação produzida, além da aplicação ter que 

possuir um esquema de dados para a sessão que combinem todos os esquemas dos 

componentes. Essas funcionalidades são obtidas pelo serviço StRES (Storing, Retrieving and 

Extending Service) [Baldochi et. al., 2002; Baldochi et. al., 2003; Baldochi et. al., 2004], que 

provê módulos para manipulação de forma transparente da informação produzida por 

aplicações de captura e acesso. 

Pode-se citar ainda a infra-estrutura INDU [Rocha, 2004], que captura sessões 

privadas em plataformas PDAs. Além disso, existem alguns serviços, como: o serviço de 

autoria AutorE [Sante, 2003; Pimentel et. al, 2003] para preparar sessões de captura; o serviço 

GroupNote [Izeki, 2001], que estende o conteúdo capturado de anotações colaborativas e o 

8 htpp://coweb. icmc.sc. usp. br/incaserve 
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serviço WLS [Bulcão Neto, 2001], para estender o conteúdo capturado por meio de ligações 

hipermídia. De particular relevância para o trabalho reportado nesta dissertação, os serviços 

AutorE [Sante, 2003; Sante et. al, 203], Context Kernel [Arruda Jr, 2003; Arruda Jr. et al, 

2003] e iClass [Cattelan et al., 2003a; Cattelan et al., 2003b], são detalhados neste capítulo. 

As infra-estruturas e serviços têm forte relação entre si e pode-se dizer que são 

complementares com respeito à construção de aplicações de captura e acesso, que podem ser 

associados às fases de experiências de captura e acesso como segue: 

• pré-produção (preparação): AutorE; 

• gravação ao vivo (captura): INCA, xINCA, INDU, StRES; 

• acesso: iClass; 

• pós-produção (extensão): GroupNote, WLS e AutorE. 

4.3 AutorE 

Antes de se capturar uma experiência ao vivo, é necessária a preparação das sessões de 

captura, que se dá através do sistema de autoria AutorE [Sante, 2003; Sante et. al, 2003; 

Pimentel et. al, 2003], que permite criar sessões, inclusive com reuso de materiais 

previamente existentes. 

O AutorE (Sistema de Autoria Evolucionário9) é um sistema aberto, estruturado, 

baseado em padrões XML e utiliza a plataforma JavaServer Pages (JSP). Possui uma 

arquitetura simples, modular e com uma camada de acesso independente de dispositivos, que 

permite funcionalidades como a preparação, referência e expansão de sessões de autoria em 

informação multimídia. O sistema permite: a) relacionar porções de uma sessão capturada 

com sessões anteriores; b) preparar uma nova sessão a partir de dados utilizados na 

preparação e/ou capturados em outras sessões; e c) criar novos documentos associados a 

sessões a partir de documentos já existentes [Sante et. al, 2003]. 

No contexto de aplicações de captura e acesso, pode-se dizer que o AutorE é 

responsável pela fase de pré-produção (no caso, a preparação das aulas no ambiente iClass) e 

9 Por evolucionário, Pimentel et. al [2001] referem-se à necessidade de integrar documentos capturados ou 
sessões diferentes porém relacionadas, e que se realizem periodicamente. 
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pós-produção (extensão das aulas capturadas, no sentido de reutilizar slides já utilizados em 

outras aulas). Ou seja, no ambiente iClass por exemplo, o professor poderia utilizar o AutorE 

para criar uma nova aula de Hipermídia, utilizando para isso alguns slides que já tenham sido 

capturados no semestre anterior, adicionando também novos slides. Também seria possível 

relacionar a aula dada à outra aula do semestre anterior, criando uma referência de forma a 

complementar o entendimento da aula. A Figura 4.1 apresenta uma tela típica do módulo de 

preparação do AutorE, utilizada para a escolha de material para reuso. 
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Figura 4.1: Tela do Módulo de Preparação do AutorE [Sante, 2003]. 

4.4 iClass 

Com a introdução de novas técnicas de ensino em sala de aula, por exemplo, apresentações 

multimídia, os estudantes passaram a receber uma carga de informação cada vez maior. Para 

tentar processar todas as informações, o estudante precisa fazer diversas anotações, perdendo 

a oportunidade de discutir e prestar mais atenção à aula. Liberar o estudante da necessidade de 

realizar essas anotações foi o principal objetivo que motivou o desenvolvimento do projeto 

eClass, também chamado de Classroom 2000 [Abowd, 1999b]. 

O projeto Classroom 2000 foi desenvolvido no Geórgia Institute of Technology. O 

projeto começou em julho de 1995 com a intenção de produzir um sistema capaz de fazer a 

captura automática de uma experiência ao vivo (uma aula com material multimídia), 

facilitando o acesso posterior a esses dados pelos estudantes e professores através da Web. 
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Após preparar uma sessão de captura, pode-se iniciar a aula. Para a captura do 

material, o sistema utiliza uma sala de aula equipada com microfones, câmeras de vídeo, 

projetores e uma lousa eletrônica sensível ao toque que, conectada a um computador, permite 

armazenar as interações do usuário com a tela como escrita, desenho ou um clique em um 

botão. A Figura 4.2 ilustra uma sala de aula para a captura de aulas presenciais [Abowd, 

1999b], 

Figura 4.2: A sala de aula do Projeto Classroom 2000 é equipada para capturar informação 
apresentada na lousa eletrônica (A), capturar o ambiente através de uma câmera de vídeo situada no 
fundo da sala (B), capturar áudio produzido pelo apresentador e pelos alunos através de microfones 

instalados no teto da sala (C) e capturar interações com navegadores Web (D). A tela central (E) é 
utilizada para exibir slides apresentados anteriormente [Abowd, 1999b], 

Para gerar a interface de acesso Web ao material capturado, um conjunto de aplicações 

cliente-servidor é responsável pela integração e sincronização dos vários fluxos de informação 

capturados tendo como resultado um conjunto de hiperdocumentos. Cada aula é gravada 

como um único fluxo de áudio ou vídeo, e a interface de acesso disponibiliza diferentes 

formas para indexação das informações gravadas no decorrer da sessão. 

O sistema iClass [Cattelan et al., 2003a; Cattelan et al., 2003c] é uma nova versão do 

sistema eClass, que vem sendo utilizado no ICMC10 desde o 2o semestre de 2002 para captura 

de aulas. O sistema também foi implantado no GATech e nas Faculdades COC de Ribeirão 

Preto em 2003. A Figura 4.3 ilustra a sala de aula equipada com lousa eletrônica, projetor e 

computador em rede. 

A captura e o armazenamento das sessões são fornecidas pelas infra-estruturas e 

serviços providos pelo projeto InCA-SERVE, onde a captura se dá com os componentes 

xINCA [Cattelan, 2004], por meio da infraestrutura INCA [Truong & Abowd, 2002] [Truong 

& Abowd, 2004] e o armazenamento ocorre com os módulos do serviço StRES [Baldochi et. 
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al., 2003; Baldochi et. al., 2004]. A aplicação permite o posterior acesso ao material 

multimídia capturado no formato de hiperdocumentos Web [Andrade et. al, 2004a; Andrade 

et. al, 2004b; Ribas, 2004], construídas em XML para apresentar a aula capturada. 

Figura 4.3: Sala instrumentada com lousa eletrônica 

No iClass, o documento XML de sessão é estruturado como ilustrado no código XML 

da Figura 4.4, onde o elemento raiz session possui o atributo id que identifica a sessão e seus 

filhos podem ser divididos em elemento de contexto {context_info) e elementos referentes a 

outros componentes. 

<session id="173" type="2" date="2002.10.03 AD at 11:20:47 BRT"> 
<context_info> 

<person>demo</person> 
<place>Lab-4</place> 
<eclass_context> 

<term>2o_2002</term> 
<course_name>Hipermidia</course_name> 
<class_title>www2002_mm_cg_Web</class_title> 

</eclass_context> 
</context_info> 
<chatml/> 
<whiteboardml board_width="640" board_height="480"> 

</whiteboardml> 
</session> 

Figura 4.4: Fragmento XML descrevendo um documento de sessão do iClass 

O documento XML da sessão é gerado após a captura, sendo armazenado no banco de 

dados XML nativo eXist", passando antes por um processamento com três folhas de estilo 

XSLT que geram documentos SMIL, HTML e uma animação da aula mostrado num applet 

Java, possibilitando a visualização dos documentos em três opções. A Figura 4.5 exibe 

exemplo de documentos gerados para uma mesma sessão. O documento de apresentação em 

10 http://iclass.icmc.usp.br/ 
" http://exist-db.org 
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SMIL (Figura 4.5a) apresentam os slides e uma linha de tempo referindo-se a uma visita à um 

slide, enquanto que o documento em HTML (Figura 4.5b) possibilita a visualização de todos 

os slides em uma única página. 
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Figura 4.5: Documentos de apresentação do iClass: (a) Interface em SMIL, (b) Interface em HTML. 

Para permitir a navegação referente aos documentos de apresentação gerados, foi 

implementada uma aplicação Web com a linguagem eXtensible Server Pages (XSP) do 
1 ̂  

framework Apache Cocoon que faz consultas aos documentos de sessão armazenados 

[Ribas, 2004], Essa aplicação Web permite a navegação entre os documentos de apresentação 

por meio de estruturas de acesso, como um índice de semestres, anos, disciplinas e um índice 

de aulas para uma dada disciplina. Na Figura 4.6a é mostrado o índice de disciplina e na 

Figura 4.6b o índice de aulas de uma disciplina. 

Com relação à informação de contexto, o iClass utiliza: 

• Dados do usuário: login e senha; 

• Identificador de cada aulae: id, título e curso; 

• Localização: nome da sala de aula; 

• Tipo dos objetos capturados: slides e escrita, áudio, login da Web; 

• Tempo: criação de dados da sessão, período (semestre e ano) da disciplina e 

duração do tempo de cada visita a cada slide. 

? http://cocoon.apache.org/2.1/userdocs/xsp/index.html 
' http://cocoon.apache.org/ 
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Figura 4.6: Navegação dos documentos de apresentação do iClass. (a) índice de disciplinas. 
(b) índice de aulas para uma disciplina. 

4.5 Context Kernel 

O Context Kernel [Arruda Jr. et al, 2003] é um Web Service que permite a aplicações 

manipular informações de contexto com base nas dimensões who (identificação), where 

(localização), when (localização temporal), what (atividade), why (motivação) e how (modo 

de captura e acesso) discutidas anteriormente no Capítulo 2. 

Web Services [Stal et al., 2002] por sua vez, utilizam a infra-estrutura da Internet para 

prover comunicação transparente a aplicações e não dependem das diferenças da tecnologia 

de rede, dispositivos, sistemas operacionais e linguagens de programação. Web Services são 

baseados no protocolo HTTP e especificações baseadas no código aberto XML, como o 

SOAP (Simple Object Access Protocol) e WSDL (Web Service Descripition Language) 

[W3C, 2002], 

A arquitetura básica de Web Services inclui tecnologias capazes de trocar mensagens e 

descrever serviços. Para a troca de mensagens, o Web Service pode usar o protocolo SOAP, 

que é simples e extensível. O protocolo SOAP define uma sintaxe baseada em XML, a 

semântica e a ordem das mensagens trocadas entre as aplicações e serviços, além de usar o 

HTTP como protocolo de comunicação. Um Web Service ainda pode tomar vantagem da 

especificação WSDL para definir a interface do serviço. 
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O Context Kernel possui um núcleo de operações que permite a comunicação 

transparente entre aplicações por meio de ambientes altamente heterogéneos em termos de 

hardware e software, fornecendo um conjunto básico de operações para armazenamento, 

processamento e recuperação de informações de contexto. 

A manipulação de informações de contexto feita pelo Context Kernel se dá através da 

formalização, em XML, de um conjunto de operações associadas a essas dimensões. O 

Context Kernel classifica essas dimensões da seguinte forma: 

• who, where, when e how são dimensões primitivas, pois podem ser armazenadas e 

recuperadas independentemente de outras dimensões; 

• what e why são dimensões derivadas, pois são obtidas através do relacionamento 

com outras dimensões, primitivas ou derivadas. 

4.5.1 Modelo de armazenamento 

O Context Kernel armazena dimensões primitivas em uma tripla composta por type, value e 

um opcional qualifier. Por exemplo, a dimensão when pode ser representada por (type = 

date, value = 2004-11-15 10:25:00, qualifier = datetime). 

Uma dimensão derivada é definida através de uma regra (rule) que contém pelo 

menos uma premissa (premise) e uma inferência (inference). Premissa é uma quádrupla 

contendo dimension, type, value e um opcional qualifier, como (dimension = where, 

type — latitude, value = 22). Inferência é um par contendo dimension e value, como 

(dimension = what, value = Campinas). As premissas e as inferências podem conter 

informações de contexto e dimensões primitivas ou derivadas e as regras são inferidas pelas 

aplicações e armazenadas no Context Kernel para consultas. 

Além disso, as regras são agrupadas em elementos XML denominados schemas e um 

contexto pode conter dimensões primitivas e esquemas. A Figura 4.7 apresenta um fragmento 

do vocabulário XML definido pelo Context Kernel. 
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<context> 
<privateID>txQy88YxKVLXZ8dh470smlp6n5jliKQ</privateID> 
<schema> 

<rule> 
<premiseS> 

<premise dimension="where" type="longitude" value="47"/> 
<premise dimension="where" type="latitude" value="22"/> 

</premiseS> 
<inferenceS> 

<inference dimension="what" value="Campinas"/> 
</inferenceS> 

</rule> 
</schema> 

</context> 

Figura 4.7: Esquema XML [Arruda Jr. et al., 2003]. 

4.5.2 Métodos suportados 

O Context Kernel oferece três categorias de métodos: registro, armazenamento, consulta e 

recuperação. Eles são chamados pelas aplicações usando o protocolo SOAP encapsulando 

mensagens baseadas em XML. 

Uma aplicação chama o método InfoAppO para se registrar como usuário do 

Context Kernel. A aplicação registra seu conjunto de metadados como: nome, uma descrição, 

seu endereço na Web, o número e data da sua última versão, o domínio (comercial, 

académico, demonstração, gratuito ou versão para avaliação) e o endereço eletrônico dos seus 

desenvolvedores. O fragmento XML da Figura 4.8 descreve as informações da aplicação 

iClass [Cattelan et al., 2003a; Cattelan et al., 2003c] que devem ser enviadas ao método 

InfoApp(). 
<application> 

<name>iclass</name> 
<description>Capture and access aplication</description> 
<url>http://iclass.icmc.usp.br</url> 
<lastRelease>2002-08-07</lastRelease> 
<version>l.0</version> 
<status>academic</status> 
<developers> 

<autor email="mgp@icmc.usp.br">Graça Pimentel</autor> 
<autor email="baldochi@icmc,usp.br">Laercio</autor> 
<autor email="renan@icmc.usp.br">Renan</autor> 
<autor email="carlos@icmc.usp.br">Billy</autor> 
<autor email="aandrade@icmc.usp.br">Andrea</autor> 

</developers> 
</application> 

Figura 4.8: Fragmento XML descrevendo as informações da aplicação iClass. 

Se as informações forem válidas, a aplicação é registrada e recebe dois 

identificadores, um público e um privado. O primeiro é usado para armazenar a informação de 

contexto e o segundo pode ser utilizado por outras aplicações quaisquer para acessar 
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informações de contexto do Context Kernel. O fragmento XML da Figura 4.9 mostra uma 

mensagem de registro bem sucedido recebido pela aplicação. 

<return> 
<publicID>Wuar9RI6mngw63TDRkl7xzWZ</publicID> 
<privateID>8tdLlBDST5QWZPi86G8RaZBC</privateID> 

</return> 

Figura 4.9: Fragmento XML recebido pela aplicação resultante de sua aquisição de registro. 

O Context Kernel permite que aplicações possam armazenar informações primitivas e 

regras de contexto. O método PutData () permite a uma aplicação armazenar informações 

de contexto relativas às dimensões primitivas, enviando suas informações de contexto na 

forma de quádruplas "dimensão-tipo-valor-qualificador". No fragmento XML da Figura 4.10, 

a aplicação chama o método PutData () para armazenar "o usuário chamada Renata 

estava no Intermídia às 10 horas no dia 02 de março de 2005". 

<context> 
<privateID>79IrTXnVSNZGmn4TTdrC9ZYTWo66IX</privateID> 
<primitive> 

<whoS> 
<who type="person" value="Renata"/> 

</whoS> 
<whereS> 

<where type="room" value="Intermidia"/> 
</whereS> 
<whenS> 

<when type="date" value="2005-03-02 T 10:00:00" qualifier="datetime" /> 
</whenS> 

</primitive> 
</context> 

Figura 4.10: Fragmento XML com as informações de contexto a serem armazenadas no Context 
Kernel através do método PutData () [Arruda Jr. et al., 2003] 

O método Pu t R u i e s () permite o armazenamento de regras de contexto 

(informações de contexto relativo às dimensões primitivas e derivadas). O método requer que 

aplicações enviem um ou mais dados primitivos que fazem parte da premissa, ou um ou mais 

dados derivados que fazem parte da inferência da regra. No fragmento XML da Figura 4.11, 

uma aplicação está armazenando a seguinte regra: "a pessoa chamada Renata está na sala 

3-009 todas as quartas-feiras assistindo a Seminários". A aplicação pode associar a expiração 

da data para suas regras; neste caso a regra é válida somente para o primeiro semestre de 

2005. Quando a validade da data da regra acaba, ela continuará armazenada no servidor, e 

pode ser utilizado apenas para consultas. 
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<context> 
<privateID>qNIt8YxKVLXZ8ilid0smlp6n7ODL2ds</privateID> 
<schema> 

<rule begin="2005-01-01" end="2005-06-31"> 
<premiseS> 

<premise dimension="who" type="person" value="Renata"/> 
<premise dimensiona"where" type="room" value="3-009"/> 
<premise dimension="when" type="date" value="Quarta-feira"/> 

</premiseS> 
<inferenceS> 

cinference dimension="why" value="Seminário"/> 
</inferenceS> 

</rule> 
</schema> 

</context> 

Figura 4.11: Fragmento XML que descreve uma regra de contexto a ser armazenadas no Context 
Kernel através do método PutRules () [Arruda Jr. et al., 2003] 

Em relação a consultas, o Context Kernel torna disponível o método GetAny (), 
permitindo que aplicações recuperem informações de contexto baseadas no valor de premissas 

e inferências associadas às dimensões primitivas e derivadas. Com isso, é possível especificar 

respostas baseadas nas dimensões dessas premissas ou inferências. Uma consulta requer o 

identificador público da aplicação e uma especificação XML de consulta baseada nos 

operadores booleanos AND e OR. A aplicação ainda pode especificar o número máximo de 

respostas e quais as dimensões de resposta. No fragmento XML da Figura 4.12, uma 

aplicação quer saber "qual foi a última atividade que uma pessoa chamada Renata fez no 

Intermidia no dia 21 de Fevereiro de 2005". 

<context> 
<publicID>YHK93nhP27gdkcl2LMXzy3WRsYW</publicID> 
<last value="l"/> 
<premiseS> 

cboolean type="AND"> 
<premise dimension="who" type="pessoa" value="Renata"/> 
<premise dimension="where" type="sala" value="Intermidia"/> 
<premise dimension="when" type="data" value="2005-02-21"/> 

</boolean> 
</premiseS> 
<inferenceS> 

cinference dimension="what"/> 
</inferenceS> 

</context> 

Figura 4.12: Fragmento XML que descreve uma consulta ao Context Kernel,, através do método 
GetAny () [Arruda Jr. et al., 2003]. 

O fragmento XML da Figura 4.13 mostra um possível retorno para a consulta da 

Figura 4.12. 
<return> 

<value>Reunião em Grupo</value> 
</return> 

Figura 4.13: Fragmento XML que descreve uma possível reposta à consulta ao Context Kernel. 
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4.6 A aplicação CoTeia 

A CoTeia4 é uma ferramenta de hipermídia colaborativa para edição de páginas Web [Arruda 

Jr et al. 2002; Arruda Jr. & Pimentel, 2001], que é uma evolução da Coweb. Esta por sua vez, 

foi usada como ferramenta colaborativa de apoio ao ensino por vários cursos no ano 2000 em 

nosso instituto. Apoio esse, como: repositório de documentos para futuras pesquisas, escrita 

de artigos entre professores e alunos, páginas de disciplinas e projetos da graduação e pós-

graduação para agendar reuniões de grupos e acompanhamento das atividades e aulas. 

Através da utilização da Coweb pelos usuários, Macedo et al. [2001] identificaram 

algumas limitações na infra-estrutura, como a falta de controle de acesso, deficiência no 

controle de concorrência, a inexistência do reuso das informações e limitações de recursos de 

navegação. Sendo assim, foi criada uma nova ferramenta, denominada CoTeia [Arruda Jr & 

Pimentel 2001] mantendo as características da ferramenta anterior, mas tentando suprir as 

deficiências encontradas. 

A CoTeia é de fácil manuseio, pois o usuário edita as páginas no próprio navegador, 

sem precisar saber a linguagem de marcação, além das páginas não terem uma estrutura pré-

definida. A Figura 4.14 apresenta uma edição de página na ferramenta CoTeia. 

<*• E« <J> £ic4f-»ts rjtr, wntw h*> 
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Figura 4.14: Edição de página na ferramenta CoTeia. 

14 http://coweb.icmc.usp.br 
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A ferramenta disponibiliza funcionalidades como: 

• login, permitindo privilégios exclusivos ao administrador; 

• help, para auxílio dos usuários; 

• recent changes, identificando as últimas páginas modificadas; 

• search, possibilitando a pesquisa por hiperdocumentos específicos; 

• uploads / downloads de arquivos e anotações, permitindo uma colaboração ativa 

dos usuários; 

• chats. 

A Figura 4.15 mostra a navegação na ferramenta CoTeia. 
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Figura 4.15: Navegação na ferramenta CoTeia. 

Com relação à informação de contexto, a CoTeia utiliza: 

• Dados do usuário: login, senha, e-mail, preferências e permissões; 

• Identificador de páginas Web: identificador numérico e URI; 

• Localização através do IP: computador remoto do usuário e servidor; 

• Tempo: login e logout. 
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4.7 Considerações Finais 

Este capítulo apresentou alguns serviços, especificando o projeto InCA-SERVE, que provê 

alguns serviços, como o Context Kernel e o iClass. Porém, o iClass não se preocupou para 

sua evolução e possível reuso em outros domínios. Nesse sentido, percebeu-se a necessidade 

de criar uma maneira de poder reusar essas informações, para que pudessem promover 

integração e troca de informação entre sistemas Web. 

Para exemplificar essa proposta, o trabalho envolveu a associação de metadados ao 

sistema iClass, fazendo uso de informações de contexto obtidas do Context Kernel. Sendo 

assim, o próximo capítulo mostra a importância do reuso dessas informações, incorporando 

metadados e transformando-as em objetos de aprendizagem. 
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5 Metadados e Objetos de Aprendizagem 

5.1 Considerações Iniciais 

A Internet é uma inovação, e depois de mudar a maneira com que as pessoas se comunicam e 

fazem negócios, agora é a vez da mudança de paradigma na maneira em que as pessoas 

aprendem. Consequentemente, a mudança maior também pode estar vindo à maneira que 

materiais educacionais são projetados, desenvolvidos e entregues para aqueles que desejam 

aprender [Wiley, 2000], 

A idéia de utilizar metadados surgiu no desenvolvimento de sistemas de informação 

para facilitar a descrição e descoberta de informação, que descrevem o conteúdo, 

gerenciamento, contexto e preservação dos dados [Bõhm & Rakow, 1994; Kashyap et al., 

1995; Moura et al., 1998; Gilliland-Swetland 2000], Para que esses metadados possam ser 

reusados em diferentes contextos, surgiram os objetos de aprendizagem. 

O SCORM (Shurable Cuntent Object Reference Model) é um modelo de conteúdo de 

objetos de aprendizagem, visando favorecer a criação de conteúdo de aprendizagem 

reutilizável como "objetos instrucionais" dentro de um framework para aprendizado baseado 

na Web. 
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5.2 Metadados 

O conceito de metadados tem um papel importante, não só porque permite uma descrição dos 

recursos disponíveis, mas também porque apóia uma variedade de funções que aqueles 

usuários esperam receber dos mecanismos de procura, como: localização, avaliação, seleção e 

recuperação dos dados [Moura et al., 1998]. 

5.2.1 Definição de Metadados 

Metadados é um termo ubíquo que é compreendido de diferentes maneiras pelas diversas 

comunidades profissionais que projetam, criam, descrevem, preservam e usam sistemas de 

informação e recursos. Segundo Gilliland-Swetland [2000], uma maneira de se pensar em 

metadados é "a soma total do que uma pessoa pode dizer sobre qualquer objeto de informação 

em qualquer nível de agregação". Nesse contexto, um objeto de informação é qualquer coisa 

que possa ser endereçada e manipulada por uma pessoa ou um sistema como uma entidade. O 

objeto pode ser incluído como um único recurso ou pode ser um agregado de muitos recursos. 

Em geral, todos os objetos de informações têm características que podem ser refletidas 

pelos metadados. São elas: 

• Conteúdo: relacionado ao conteúdo ou característica do objeto; 

• Contexto: indica características como: quem, o que, porque, aonde e como; são 

associados com a criação do objeto e não são essenciais ao objeto de informação; 

• Estrutura: relacionada com a formalidade do conjunto de associações dentro ou 

entre os objetos de informação individuais e pode ser necessário ou não ao objeto de 

informação. 

Em um ambiente onde um usuário pode ter acesso imediato a objetos de informação, 

metadados: certificam a autenticidade e o grau de perfeição do conteúdo; estabelecem e 

documentam o contexto do conteúdo (como aquele objeto se comporta, sua função e uso); 

identificam e exploram as relações estruturais que existem entre e dentro de objetos de 

informação; sua relação com outros objetos de informações e como deveria ser gerenciado. 
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A seguir, são descritas as principais classificações de metadados encontradas na 

literatura, mostrando a diversidade de categorias e evidenciando a abrangência dos aspectos 

que podem ser representados através dos metadados. 

5.2.2 Categorias de Metadados 

O uso de metadados é o principal fator para promover integração e troca de informação entre 

os recursos da Web. Esta integração por sua vez, exige um mecanismo para representar 

informação semântica que suporta o relacionamento entre tipos de informação. 

Algumas classificações de metadados têm sido apresentadas na literatura, como por 

exemplo, [Bõhm & Rakow, 1994] [Kashyap et al., 1995] [Moura et al., 1998] [Gilliland-

Swetland, 2000] com base em como metadados são obtidos ou na descrição de características 

funcionais. Essas classificações são importantes para entender e definir a natureza e a 

extensão dos metadados. 

Kashyap et al. [1995] apresentam uma classificação baseada na natureza dos 

metadados em relação ao seu conteúdo, tipo de mídia ou recurso de informação. Nessa 

classificação são identificados três tipos de metadados, categorizados como: 

• Metadados dependente de conteúdo: dependem somente do conteúdo do recurso, 

podendo ser extraídos automaticamente desse conteúdo; 

• Metadados descritivo de conteúdo: associam termos descritivos com o conteúdo 

do recurso, mas não podem ser gerados automaticamente somente a partir do 

conteúdo; 

• Metadados independente de conteúdo: não dependem do conteúdo do recurso, mas 

estão associados a ele. 

Outra classificação baseada nas características funcionais dos elementos de metadados 

é sugerida por Bõhm & Rakow [1994], que focam o uso de metadados no contexto de 

documentos multimídia. Seis categorias funcionais são identificadas: 

• Metadados para representação de tipos de mídia: apresentam informações para 

representar dados multimídia, como linguagem, formato, codificação e técnicas de 

compressão; 
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• Metadados descritivo de conteúdo: são usados para descrever o conteúdo de um 

documento multimídia e podem ser dependentes do tipo de mídia; 

• Metadados para classificação de conteúdo: correspondem a informações adicionais 

que podem ser derivadas a partir do conteúdo do documento; 

• Metadados para composição de documento: representam informações sobre os 

relacionamentos entre os componentes do documento e o papel de cada componente 

no documento; 

• Metadados para histórico de documento: provêem a informação que é relacionada 

ao histórico e ao status do documento; 

• Metadados para localização de documento: permitem acesso aos dados multimídia. 

Moura et al. [1998] apresentam uma classificação baseada nas características 

funcionais dos elementos de metadados, focando os tipos de componentes dos metadados. A 

categorização é feita em quatro grupos: 

• Metadados para descoberta de recursos: representam o conjunto de termos 

necessários para descobrir e identificar recursos de informação na Web, como por 

exemplo, metadados para descrição de bibliografia, identificação única dos recursos, 

descrição do relacionamento dos recursos, entre outros. 

• Metadados para disponibilidade de recursos: definem os termos e condições 

necessárias para o acesso e recuperação de recursos, sem considerar se a maneira é 

restrita ou irrestrita, como por exemplo, metadados para distribuição dos recursos, 

termos e condições para acesso e uso aos recursos, entre outros. 

• Metadados para uso de recursos: são informações adicionais para permitir o uso 

adequado do recurso, como por exemplo, metadados para classificação do conteúdo 

dos recursos, descrição da qualidade dos recursos, entre outros. 

• Metadados para administração e controle de recursos: provêem informações para 

controlar e rastrear informações sobre o próprio recurso e sobre seus metadados, como 

por exemplo, metadados para controle de modificação dos recursos, histórico de uso 

dos recursos, entre outros. 
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Outra classificação baseada nas características funcionais dos elementos de metadados 

é sugerida por Gilliland-Swetland [2000]. As categorias dessa classificação são: a) Metadados 

administrativos, utilizados no gerenciamento e administração de recursos de informação; b) 

Metadados descritivos, usados para descrever ou identificar recursos de informação; c) 

Metadados de preservação, relacionados ao gerenciamento da preservação de recursos de 

informação; d) Metadados técnicos, relacionados ao funcionamento ou comportamento de um 

sistema; e e) Metadados de uso, relacionados ao nível e ao tipo do uso de recursos de 

informação. 

5.2.3 Padrão de MetaDados 

Na literatura são encontrados vários esquemas de metadados, como o Dublin Core [DCMI 

2003b] [ISO 2003], LOM [IEEE LTSC 2002], MARC 21, Global Information Locator 

Service (GILS), Content Standard for Digital Geospatial Metadata (CSDGM), MPEG-7 e 

Categories for the Description of Works of Art (CDWA). 

Esquemas como esses envolvem diversos esforços de padronização de vários grupos, 

cujo objetivo é a definição de conjuntos de atributos para descrever objetos de informação. 

Esses esquemas também definem formatos apropriados para facilitar o intercâmbio de 

metadados entre as aplicações. Nesta Seção são detalhados apenas os dois primeiros. O 

Dublin Core é um padrão muito adotado para descrever recursos da Web; e o LOM é um dos 

resultados do trabalho colaborativo de diversas organizações envolvidas na definição de 

metadados para recursos de aprendizagem, e portanto de particular interesse para o trabalho 

reportado neste texto. 

5.2.3.1 DUBLIN Core 

O padrão de metadados Dublin Core (DC) [ISO, 2003] [DCMI, 2003b] é um simples conjunto 

de elementos para descrever a grande variedade de recursos de informações encontrados na 

Web, mantido pela Dublin Core Metadata Initiative (DCMI). No padrão Dublin Core, as 

descrições podem ser representadas em qualquer linguagem de codificação, como HTML, 

RDF/XML e XML. 
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O padrão Dublin Core inclui dois níveis: simples e qualificado. O primeiro é 

composto de quinze elementos e o nível qualificado inclui um elemento denominado 

"audience" e um grupo de elementos de refinamento para os elementos do nível simples 

[Hillmann, 2003], Na Tabela 5.1 são listados o conjunto dos elementos do Dublin Core. Cada 

elemento é opcional e pode ser repetido; não há ordem predefinida para uso desses elementos. 

Nível Elemento Descrição 

Simples 

Title O nome atribuído ao recurso. 

Simples 

Subject 0 tópico ou tema do conteúdo do recurso. 

Simples 

Description Uma descrição do conteúdo do recurso. 

Simples 

Type A natureza ou género do conteúdo do recurso. 

Simples 

Source Uma referência ao recurso de origem do recurso atual. 

Simples 

Relation Uma referência a um recurso relacionado. 

Simples 

Coverage 
A extensão ou escopo do conteúdo do recurso, geralmente espacial 
ou temporal. 

Simples Creator Uma entidade responsável pela criação do conteúdo do recurso. Simples 
Publisher Uma entidade por tornar o recurso disponível. 

Simples 

Contributor Uma entidade responsável por contribuir na criação do conteúdo do 
recurso. 

Simples 

Rights Informação sobre direitos mantidos sobre o recurso. 

Simples 

Date Uma data associada a um evento no ciclo de vida do recurso. 

Simples 

Format A materialização física ou digital do recurso. 

Simples 

Identifier 
Uma referência não ambígua ao recurso dentro de um determinado 
contexto. 

Simples 

Language Uma linguagem do conteúdo do recurso. 
Qualificado Audience Uma classe de entidades para a qual o recurso é útil ou destinado. 

Tabela 5.1: Os elementos do padrão Dublin Core [DCM1, 2003a], 

5.2.3.2 LOM 

O IEEE Standard for Learning Object Metadata (LOM) [IEEE LTSC, 2002] é parte do 

padrão IEEE 1484 Learning Objects Metadata (IEEE LOM), em desenvolvimento pelo IEEE 

Learning Technology Standards Committee (LTSC). O padrão LOM especifica um esquema 

conceituai de dados que define a estrutura de uma instância de metadados para um objeto de 

aprendizagem. 

LOM tem um conjunto de atributos para que objetos de aprendizagem possam ser 

gerenciados, localizados e avaliados. Nesse conjunto, são incluídos atributos considerados 

importantes para descrever um objeto de aprendizagem (como autor, tipo e nome do objeto), e 

também os atributos para descrever seus aspectos educacionais (por exemplo, nível de 

dificuldade). Os atributos são divididos em nove categorias e classificados como elementos, 

que, juntos formam o LOMvl.O Base Schema. A Tabela 5.2 mostra essa classificação. 
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General Informações gerais que descrevem o objeto de aprendizagem como um todo. 

Life Cycle Características relacionadas ao estado atual e ao histórico dos estados dos 
objetos de aprendizagem e daqueles que fizeram parte na sua evolução. 

Meta-Metadata Informações sobre a própria instância de metadados (não o objeto de 
aprendizagem que a instância de metadados descreve). 

Technical Requisitos e informações técnicas do objeto de aprendizagem. 
Educational Características educacionais e pedagógicas do objeto de aprendizagem. 

Rights Informações sobre os direitos de propriedade intelectual e as condições de 
uso do objeto de aprendizagem 

Relation Características que especificam o relacionamento entre o objeto de 
aprendizagem e outros objetos de aprendizagem relacionados. 

Annotation Comentários sobre o uso educacional do objeto de aprendizagem, além de 
informação sobre quem e quando criou as anotações. 

Classification Descreve o objeto de aprendizagem em relação a um determinado sistema de 
classificação. 

Tabela 5.2: LOMv 1.0 Base Schema [IEEE LTSC, 2002]. 

O modelo de dados do LOM é uma hierarquia de elementos de dados composta de 

elementos simples (os nós folhas da hierarquia) e elementos de agregação. Os elementos 

simples possuem valores, definidos por meio de um comjunto de valores e tipos de dados 

associados a esses elementos. Já os elementos de agregação não possuem valores. O conjunto 

de elementos do LOMvl.O Base Schema pode ser estendido para satisfazer casos em que 

esses elementos não sejam adequados. 

O IEEE LTSC está desenvolvendo um padrão para vincular o modelo de dados do 

IEEE LOM ao XML, isto é, especificar uma coleção de regras para a criação de instâncias de 

metadados codificadas em XML [IEEE LTSC, 2004]. A Figura 5.1 exibe um exemplo do 

LOM codificada em XML, considerando-se apenas os elementos da categoria "General". 

- /-j-s-n-i-ral • 

Figura 5.1: Exemplo de uma descrição LOM [SCORM, 2004]. 
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5.3 Objetos de Aprendizagem 

Objetos de aprendizagem são frequentemente considerados como documentos tradicionais, no 

sentido de que é possível reutilizar um parágrafo ou uma oração de um documento por meio 

de simples cópia em outros documentos. Porém, é possível reusar o objeto de aprendizagem 

de uma maneira muito mais sofisticada se for possível reusar os componentes desses objetos 

[Duval & Hodgins, 2003], 

Dado que o foco de pesquisa e desenvolvimento de objetos de aprendizagem tem sido 

a maximização da reusabilidade, objetos de aprendizagem geralmente são entendidos como 

sendo recursos digitais, porque a maioria dos recursos não digitais pode ser usada por uma só 

pessoa de cada vez; ou seja, são "recursos competitivos" [Wiley, 2002]. Recursos digitais 

disponíveis em uma rede de computadores são "recursos não competitivos", pois podem ser 

utilizados simultaneamente por várias pessoas. 

Como muitos objetos de aprendizagem não são textuais (como por exemplo, slides, 

animações ou vídeos), a sua localização em uma biblioteca digital pode ser uma tarefa difícil 

sem a ajuda de metadados. Wiley [2002] ainda reforça que metadados são recursos descritivos 

usados para indexar um recurso para descoberta posterior, como o autor do recurso, título e 

data de publicação. 

5.3.1 Definição de objetos de aprendizagem 

Objetos de aprendizagem são definidos como "qualquer entidade, digital ou não digital, que 

pode ser usada, reusada ou referenciada durante o aprendizado suportado pela tecnologia". 

Exemplos de objetos de aprendizagem incluem conteúdo multimídia, conteúdo instrutivo, 

objetivos de aprendizagem, software instrutivo e ferramentas de software, e as pessoas, 

organizações ou eventos referenciados durante a aprendizagem auxiliada pela tecnologia 

[IEEE LTSC, 2002], 

Há várias definições de objetos de aprendizagem encontradas na literatura. Wiley 

[2000] definem objetos de aprendizagem como elementos de um novo tipo de instrução 

baseada em computador fundamentada no paradigma orientado a objeto da ciência da 

computação, onde os componentes podem ser reusados em múltiplos contextos. Dois anos 
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depois, Wiley [2002] define objeto de aprendizagem como qualquer recurso digital que pode 

ser reusado para apoiar o aprendizado. O termo "objeto de aprendizagem" geralmente é 

aplicado a materiais educacionais projetados e criados em pequenas partes com a finalidade 

de maximizar o número de situações de aprendizado nas quais os recursos podem ser 

utilizados. 

Ainda encontramos referências em que objetos de aprendizagem são definidos como a 

menor unidade de conteúdo capaz de ser reusado em diferentes cursos e contextos possíveis. 

Ip et.al [2002] definem objetos de aprendizagem como "um computador que entrega um 

módulo ou unidade, provendo uma experiência de aprendizagem significante em um contexto 

de aprendizagem planejado". 

Ip et.al. [2001] discutem que uma distinção deveria ser feita entre "recursos de 

aprendizado" e "objetos de aprendizado" e que, para uma entidade digital se qualificar como 

um "objeto de aprendizado", é necessário mais do que somente anexar metadados de "objetos 

de aprendizado" á entidade digital - é necessário adquirir comportamento e ser adaptável. 

Dois conceitos importantes em relação a objetos de aprendizagem são combinação e 

granularidade [Wiley, 2000]. Combinação refere-se à maneira em que os objetos são reunidos 

em estruturas maiores para facilitar a instrução, enquanto que granularidade refere-se ao 

"tamanho" do objeto de aprendizagem. O quão grande deve ser um objeto de aprendizagem é 

uma questão que sempre acontece, já que se o objeto for muito "grande", diminui a 

possibilidade de reusá-lo. 

A comunidade de objetos de aprendizagem tem usado metáforas para explicar o 

conceito de objetos de aprendizagem. A mais conhecida é a metáfora do LEGO, que constrói 

blocos para descrever objetos de aprendizagem [Wiley, 2000]. As características são que os 

blocos são combináveis com qualquer outro; podem ser agregados da maneira que você 

escolher; além de serem tão divertidos e simples que mesmo as crianças podem os reunir. 

O problema é que ela pode limitar a maneira de pensar das pessoas em relação aos 

objetos de aprendizagem. Wiley [2000] observou que uma combinação aleatória de objetos de 

aprendizagem podia não produzir necessariamente um material de curso instrucional e que 

nem todos os objetos de aprendizagem podiam ser combinados. Além disso, o modo nos quais 

objetos de aprendizagem podem ser combinados para facilitar o aprendizado são 
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completamente dependentes de sua própria estrutura. Dessa maneira, os objetos de 

aprendizagem são semelhantes aos participantes de um processo de agrupamento molecular: 

eles só podem ser combinados com outros objetos de aprendizagem cuja estrutura é 

compatível com a deles [Wiley et al., 2000], 

Sendo assim, Wiley [2000] introduziu a noção de "átomos" como uma metáfora, já 

que: a) nem todo átomo é combinável com outro; b) os átomos podem ser agrupados somente 

em estruturas descritas em sua estrutura interna; e c) algum treinamento é necessário para 

poder agrupar átomos. Com isso, nota-se que as diferenças são significantes e que o uso da 

metáfora do "átomo" é a mais oportuna. 

5.3.2 Modelos de Objetos de Aprendizagem 

Para contornar a variedade de granularidade, surgiram modelos de conteúdo de objetos de 

aprendizagem, que identificam tipos diferentes de objetos de aprendizagem e seus 

componentes. Eles provêem uma definição mais precisa do que são objetos de aprendizagem 

e nos permitem identificar seus componentes e propósitos [Duval & Verbert, 2004], 

Encontramos na literatura vários modelos de conteúdo de objetos de aprendizagem, 

como o Learnativity Content Model [Wagner, 2002], o Modelo de Agregação de Conteúdo 

SCORM [SCORM, 2004], o Modelo CISCO RLO/RIO [Barrit & Lewis, 2000] [CISCO, 

2003] e o Modelo de objeto de aprendizagem NETg [L'Allier, 1995] [L'Allier, 1997], que 

serão apresentados a seguir. 

5.3.2.1 Learnativity Content Model 

Definir e entender objetos de aprendizagem é um desafio, pois eles precisam ser vistos dentro 

do contexto de um modelo conceituai que é baseado em uma hierarquia. Mostrando o 

relacionamento de construções de diferentes conteúdos, torna-se mais fácil a conceitualização 

de que elementos de conteúdo podem ser agupados, desmontados, e reagrupados. 

O Learnativity Content Model [Wagner, 2002], mostrado na Figura 5.2 foi projetado 

para ajudar a visualizar como conteúdo pode ser organizado e mostra o relacionamento entre 

tipos e tamanhos variados de arquivos de dados que podem ser parte de qualquer objeto de 

aprendizagem ou aplicações de gerenciamento de conhecimento. 
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Figura 5.2: Learnativity Content Model [Wagner, 2002]. 

O modelo Learnativity Content Model apresenta a seguinte taxonomia: 

• Content Assets: são arquivos mais granulares, ou seja, o menor nível do modelo. 

Incluem mídias como fotografias, ilustrações, arquivos de áudio e vídeo, entre outros; 

• Objetos de informação: é o próximo nível do modelo, formado por um conjunto de 

Content Assets. São classificados como conceito, fato, processo, princípio, referência 

de comando, um exercício ou procedimento; 

• Objetos de Aprendizagem: o terceiro nível do modelo, formado pela combinação 

de objetos de informação; 

• Componentes de Aprendizagem: o quarto nível apresenta objetos de aprendizagem 

que podem ser sequenciados e agrupados para formar um objeto de aprendizagem 

maior, como lições e cursos; 

• Ambientes de Aprendizagem: lições e cursos são agrupados em coleções maiores 

com funcionalidades adicionais, formando o último nível. 
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5.3.2.2 CISCO RLO/RIO Model 

Objetos de informação reutilizáveis (RIO) são pedaços de informações que são construídos ao 

redor de um único objetivo de aprendizagem. Cada RIO é composto de três componentes: 

itens de conteúdo, itens de prática e itens de avaliação, e podem ser classificados como 

conceito, fato, processo, princípio ou procedimento. Os RIOs individuais podem ser 

combinados para formar uma estrutura maior chamada objeto de aprendizagem reutilizável 

(RLO). A Figura 5.3 mostra o Modelo CISCO RLO/RIO [Barrit & Lewis, 2000], 

Figura 5.3: CISCO RLO/RIO [Barrit & Lewis, 2000]. 

Um objeto de aprendizagem reutilizável (RLO) provê uma hierarquia de cinco níveis 

para garantir aos desenvolvedores estruturas consistentes em vários cursos. Os níveis são: 

curso, módulo, lição, tópico e sub-tópico [CISCO, 2003]. O RLO é composto por uma 

coleção de cinco a nove (7 ± 2) RIOs. Cada RLO ainda inclui revisão, resumo e avaliação. 

5.3.2.3 NETg s Learning Object Model 

L'Allier [1997] cita a conhecida frase: "Nós não podemos ver as árvores devido à floresta", 

para ilustrar o problema que pode acontecer quando olhamos um sistema complexo cuja 

estrutura básica está escondida na complexidade da sua própria estrutura. "A "floresta" torna-

se a única estrutura possível quando você não entende as "árvores"", diz LAllier [1997]. 

Igualmente, o modelo Netg's tem uma grande variedade de produtos que não podem ser 

usados potencialmente se sua estrutura básica e desenvolvimento não forem completamente 

entendidos. 

O modelo tem uma hierarquia de quatro níveis: curso, unidade, lição e tópico. A 

Figura 5.4 ilustra a estrutura do modelo como uma matrix com as dimensãoes unidade, lição 

e tópico. 
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Figura 5.4: Netg's Learning Object Model [L 'Allier, 1997], 

Cada unidade, lição e tópico são definidas através de relacionamentos com outros 

componentes. Um curso contém unidades independentes; uma unidade contém lições 

independentes e uma lição contém tópicos independentes. Um tópico por sua vez, representa 

um objeto de aprendizagem independente que contém um único objetivo, uma atividade de 

aprendizado correspondente e uma avaliação. 

A atividade de aprendizado apresenta uma complexidade contínua que permite ao 

desenvolvedor determinar o meio apropriado de ensinar a atividade. Os seis níveis 

apresentados na modelo de Bloom são: conhecimento, compreensão, aplicação, análise, 

síntese e evolução. A avaliação do objeto de aprendizagem pode ser feita de algumas 

maneiras, como questões de múltipla escolha, sequenciamento e simulação [L'Allier et al., 

1995], 

5.4 SCORM 

O Departamento de Defesa (DoD) e o Escritório da Casa Branca de Ciência e Política de 

tecnologia (OSTP) lançou a iniciativa ADL1:' - Aprendizagem Distribuída Avançada, cuja 

missão é prover acesso e treinamento para educação de mais alta qualidade, personalizada, a 

qualquer hora e em qualquer lugar. 

Nesse contexto, surgiu o SCORM - Sharable Content Object Reference Model - visando 

favorecer a criação de conteúdo de aprendizagem reutilizável como "objetos instrucionais" 

dentro de um framework comum para aprendizado baseado na Web. O SCORM descreve esse 

framework provendo um conjunto de diretrizes, especificações e padrões com base no 

trabalho de várias especificações e-learning e corpos padrões. 

15 http://www.adlnet.org 
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Das muitas organizações que trabalham em especificações relacionadas a e-learning, 

quatro são fundamentais para o SCORM: ARIADNE16, AICC17, IEEE LTSC18 e IMS19. 

Adaptações de múltiplas fontes possibilitam interoperabilidade, acessibilidade, e 

reusabilidade de conteúdo de aprendizagem baseado na Web. As especificações e padrões que 

servem de base para o SCORM 2004 são: 

• IEEE Data Model For Content Object Communication; 

• IEEE ECMAScript Application Programming Interface for Content to Runtime 

Services Communication; 

• IEEE Learning Object Metadata (LOM); 

• IEEE Extensible Markup Language (XML) Schema Binding for Learning Object 

Metadata Data Model; 

• IMS Content Packaging e IMS Simple Sequencing. 

O SCORM descreve um modelo (Content Aggregation Model) para suportar 

instruções adaptativas baseadas nos objetivos dos estudantes, preferências, desempenho e 

outros fatores (como técnicas instrutivas). Além de boa compatibilidade com outras 

especificações de recursos de aprendizagem, o SCORM provê o Run-Time Environment 

(RTE'), característica única que oferece um padrão para os SCO (Sharable Content Object) se 

comunicarem com o LMS através do uso de uma API (interface de programa de aplicação) 

comum. Essa API é capaz de esconder detalhes de implementação de LMS dos SCOs e assim 

promover reusabilidade e interoperabilidade de recursos de aprendizagem [Qu & Nejdl, 

2002], 

Com o SCORM, a ADL e outras organizações têm trabalhado para construir um 

"modelo de referência" comum para a fundação de aprendizado baseado na Web. Após alguns 

anos de experimentação e testes de aplicações, o SCORM confirma-se um modelo estável 

para alcançar a maioria dos requisitos (ilities) da ADL. 

io http://www.ariadne-eu.org 
17 http://www.aicc.org' 
18 http://ltsc.ieee.org/ 
19 http://www.imsglobal.org/ 
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5.4.1 Requisitos para o SCORM 

Há três critérios primários para um modelo de referência como o SCORM. Primeiro, deve ter 

diretrizes que possam ser entendidas e implementadas pelos desenvolvedores do conteúdo de 

aprendizado. Segundo, deve ser adotado, compreendido e usado por uma grande variedade de 

pessoas possível. Terceiro, deve permitir mapeamento de qualquer modelo específico para 

sistemas instrutivos para que possam se projetar e desenvolver [SCORM, 2004], 

O SCORM assume alguns requisitos conhecidos como "ADL ilities", formando uma 

base na qual todas as mudanças e adições no padrão SCORM são baseadas: 

• Acessibilidade: localizar e acessar componentes instrucionais de um local remoto e 

distribuí-los para outros locais; 

• Adaptabilidade: personalizar instrução às necessidades dos indivíduos e 

organizações; 

• Disponibilidade: aumentar a eficiência e produtividade, reduzindo o tempo e custos 

envolvidos na distribuição de instrução; 

• Durabilidade: resistir à evolução de tecnologia e mudanças sem custo alto para 

reprojeto, reconfiguração ou recodificação; 

• Interoperabilidade: habilidade dos componentes instrucionais desenvolvidos com um 

conjunto de ferramentas ou plataforma possam ser reusados em outro local com um 

conjunto diferente de ferramentas ou plataforma; 

• Reusabilidade: flexibilidade para incorporar componentes instrucionais em múltiplas 

aplicações e contextos. 

Além desses requisitos, outro conceito fundamental para SCORM é a afirmação que a 

Web provê melhor oportunidade para maximizar o acesso e reuso de conteúdo de 

aprendizagem, já que adota um conteúdo e formato de entrega comum. A função fundamental 

de um LMS no contexto de ADL, então, é administrar a experiência em tempo-real que o 

estudante tem com o conteúdo de aprendizagem. 
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5.4.2 Sistemas de Gerenciamento de Aprendizagem (LMS) 

O termo Sistema de Gerenciamento de Aprendizagem (LMS) refere-se a um conjunto de 

funcionalidades projetadas para entregar, localizar, informar e gerenciar o conteúdo de 

aprendizagem, o progresso e as interações do estudante. O termo "LMS" pode ser aplicado 

para sistemas de gerenciamento simples ou em empreendimentos altamente complexos em 

ambientes distribuídos. 

O SCORM suporta a noção de conteúdo de aprendizagem composta de pequenos e 

reutilizáveis objetos de conteúdo e agregados para formar unidades de instrução como cursos, 

módulos, capítulos, tarefas, entre outros - a agregação provê o contexto e suporta uma 

experiência de aprendizado. O LMS somente processa as regras definidas e não tem nenhum 

conhecimento sobre como o conteúdo é organizado. 

5.4.3 Organização do SCORM 

O SCORM é uma coleção de especificações e padrões que foram empacotadas numa coleção 

de "livros técnicos" que se agrupam em três principais tópicos: o "Modelo de agregação de 

conteúdo (CAM)", o "Ambiente de execução (RTE)" e "Sequenciamento e Navegação (SN)". 

O livro de visão geral (Overview) mostra a história e os objetivos da iniciativa ADL e 

SCORM, incluindo as especificações e padrões usados pelo SCORM. Também descreve 

como os vários livros de SCORM são relacionados um ao outro. A Figura 5.5 mostra a 

organização dos livros técnicos do SCORM. 

Figura 5.5: Organização de livros técnicos do SCORM [SCORM, 2004]. 
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5.4.3.1 Livro do Modelo de agregação de conteúdo SCORM (CAM) 

O livro Content Aggregation Model (SCORM CAM) descreve os componentes usados em 

uma experiência de aprendizado, como empacotar esses componentes para troca de sistema, 

como descrever esses componentes para possibilitar a procura e descoberta, e como definir as 

regras de sequenciamento para os componentes. O CAM promove armazenamento 

consistente, nomeação, empacotamento, troca e descoberta de conteúdo. 

O livro CAM também define responsabilidades e exigências por construir agregações 

de conteúdos (por exemplo curso, lições, módulos, etc). O livro contém informações para 

criar pacotes de conteúdo, aplicar metadados aos componentes presentes nesse pacote e 

aplicar detalhes de sequenciamento e de navegação no contexto desse pacote. Os Metadados 

SCORM descrevem diferentes componentes do Modelo de conteúdo SCORM, como 

agregações de conteúdo, atividades, SC Os e Assets. 

5.4.3.2 Livro de ambiente de execução do SCORM (RTE) 

O livro Run-Time Environment (SCORM RTE) descreve os requisitos do Sistema de 

Gerenciamento de Aprendizagem (LMS) para gerenciar o ambiente de execução, como por 

exemplo: processo de lançamento de conteúdo, comunicação entre conteúdo e LMSs e 

unificação de elementos de modelo de dados usados para informar dados sobre o estudante. O 

propósito do SCORM RTE é prover meios de interoperabilidade entre SCOs e LMSs, 

indiferente das ferramentas usadas para criar o conteúdo. 

5.4.3.3 Livro de Sequenciamento e Navegação do SCORM (SN) 

O livro Sequencing and Navigation (SCORM SN) apresenta os detalhes dos processos de 

sequenciamento e navegação do SCORM, para incluir especificações de como um LMS 

avalia os pedidos de navegação e atividades relacionadas. O modelo SCORM SN descreve o 

fluxo de atividades de aprendizado em termos de Arvores de Atividades, baseado nos 

resultados das interações do estudante com objetos de aprendizagem. 
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5.4.4 Componentes do Modelo de Conteúdo SCORM 

O Modelo de Conteúdo SCORM descreve os componentes usados para construir experiências 

de aprendizado a partir de recursos de aprendizagem. O Modelo de Conteúdo também define 

como estes recursos de aprendizado são agregados em unidades de alto-nível de instrução. O 

Modelo de Conteúdo SCORM é composto de Asseis (Recursos), SCOs (objetos de conteúdo 

compartilhável) e Organização de Conteúdo. 

5.4.4.1 Recursos (Assets) 

A forma mais básica de um recurso de aprendizagem é um recurso. Recursos são 

representações eletrônicas de mídia, como texto, imagens, som, objetos de conteúdo ou 

qualquer fragmento de dados que podem ser apresentados ao estudante. Recursos podem ser 

agrupados para construir outros recursos. Um recurso pode ser descrito com metadados de 

recurso para permitir pesquisa em repositórios. A Figura 5.6 mostra alguns exemplos de 

recursos. 

Figura 5.6: Exemplos de Recursos (Assets)[SCORM, 2004]. 

5.4.4.2 Objeto de Conteúdo Compartilhável (SCO) 

Um SCO é uma coleção de um ou mais recursos que representam um único recurso de 

aprendizagem e que utiliza o SCORM RTE para se comunicar com um LMS. Um SCO 

representa o mais baixo nível de granularidade de um recurso de aprendizagem que é 

localizado por um LMS usando o Modelo de Dados do SCORM RTE. A Figura 5.7 mostra 

um exemplo de SCO compostos por vários recursos. 

7 0 



Renata Paciência Godoy -- Dissertação de Mestrado - Pós-Graduação - ICMC/USP - São Carlos 

SCUs must Iml a t i re and l e n u n a t c 
camrmn£atk>T! wisn an LMS. ' t ie 
bekn* de ta ls the SLU p rcv i l ed 
MnctKinoií tv: 

I me the LMS Mravided A H 
I n s t a r a . 

- Use the A M Ins la rcc ta Inlttakze 
s : ' j ; ivT i rHi ' i | [ \ i l • in w t h l Ur i Hâ 

- UptionaJly use the AI'J 1 t".. ' i: e to 
Gel Se! valu« 

•» Use the AHJ Inslanae ta le r in ina t r 
CanununcaUon w i th the LMS 

Figura 5.7: Exemplo de um SCO (Objeto de conteúdo compartilhável) [SCORM, 2004]. 

Para melhorar a reusabilidade. um SCO deveria ser independente de seu conteúdo de 

aprendizagem, podendo ser reusado em diferentes experiências de aprendizagem para cumprir 

diferentes objetivos de aprendizagem. SCOs são unidades pequenas, que podem ser reusadas 

por múltiplos contextos de aprendizagem. Os requisitos de reuso para uma organização devem 

pesar na decisão sobre o tamanho de SCOs. Um SCO pode ser descrito com metadados de 

SCO para permitir a pesquisa e descoberta em repositórios. 

5.4.4.3 Organização do Conteúdo 

A Organização do Conteúdo é um mapa que representa o uso planejado do conteúdo através 

de unidades estruturadas de instrução (atividades). O mapa mostra como as atividades se 

relacionam entre si. A Figura 5.8 mostra um exemplo de uma Organização de Conteúdo. 

Figura 5.8: Exemplo de uma Organização de Conteúdo [SCORM, 2004]. 
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Atividades representadas em uma Organização de Conteúdo podem consistir em 

outras Atividades (sub-atividades), que por sua vez, podem ser constituídas de outras 

Atividades. Taxonomias de aprendizado podem ser associadas com níveis hierárquicos de 

Atividades (por exemplo, curso, capítulo, módulo, etc.), porém, isto não é uma exigência. As 

Atividades que não consistem em outras Atividades (Atividades folha) devem ter um recurso 

de aprendizagem associado (um SCO ou Asset) que é usado na execução da Atividade. Uma 

Atividade pode referenciar um metadados de atividade para permitir a pesquisa e descoberta 

em repositórios. 

5.4.4.4 Componentes de Metadados SCORM 

Os perfis de metadados SCORM representam um mapeamento e padrão indicado pelo IEEE 

Leaming Technology Standards Committee (LTSC) Learning Object Metadata (LOM) [IEEE 

LTSC, 2002] para cada componente do Modelo de Conteúdo SCORM. A orientação deve ser 

aplicada a Assets, SCOs, atividades e organizações de conteúdo para descrevê-los de uma 

maneira consistente tal que eles possam ser identificados, categorizados, pesquisados e 

descobertos por sistemas. 

5.5 Considerações Finais 

Foi apresentada uma revisão bibliográfica com relação a metadados e objetos de 

aprendizagem. O levantamento das principais classificações encontradas na literatura mostrou 

que os metadados não só facilitam a descrição e a descoberta de informação, mas também 

descrevem conteúdo, gerenciamento, contexto e preservação dos dados. 

Foram ainda apresentados alguns dos modelos de conteúdo de objetos de 

aprendizagem encontrados na literatura, permitindo-nos identificar seus componentes e 

propósitos, provendo uma definição mais precisa do que são objetos de aprendizagem. 

Na apresentação dos modelos de conteúdo, foi detalhado o SCORM, por ser um 

modelo estável e que atinge todos os requisitos requeridos pela ADL (Advanced Distributed 

Learning). Por essa estabilidade, esse foi o padrão escolhido para o processo de criação de 

objetos de aprendizagem a partir de metadados. O empacotamento do conteúdo SCORM e as 

especificações dos metadados SCORM são detalhados nos Apêndices A e B, respectivamente. 
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6 iClass: Extensão SCORM via Web Services 

6.1 Considerações Iniciais 

Este capítulo descreve implementações que, partindo de informações capturadas pelo 

sistema iClass, permitem a criação de objetos de aprendizagem de acordo com o padrão 

SCORM tanto de modo automático como manual. Sendo assim, o trabalho incluiu a 

investigação de mecanismos que permitissem incorporar metadados à informação capturada 

de modo que: (a) quaisquer metadados manipulados sejam padronizados; (b) metadados 

possam ser associados de modo automático; (c) metadados possam ser adicionados sob 

demanda do usuário. 

6.2 Criação de Objetos de Aprendizagem 

Os documentos que são gerados automaticamente pelo iClass são especificados no formato 

XML (Extensible Markup Language) permitindo que os documentos possam ser trocados 

entre aplicações que estão em conformidade com essa mesma especificação. 

Considerando-se que os documentos gerados pelo iClass são de conteúdo educacional, 

julgou-se relevante que esse conteúdo também fosse disponibilizado em um formato para 

20 Realizadas com outros membros do grupo. As implementações encontram-se na fase final, podendo ser 
acessadas em: http://mexcal.intermidia.icmc.usp.br:81/exist/iclass. 
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objetos de aprendizagem, assim como o padrão SCORM, para que houvesse troca de 

informação e integração entre os recursos na Web. 

Foi feita então a associação dos metadados SCORM com o conteúdo gerado pelo 

iClass através de interfaces Web, que permitem ao usuário (por exemplo, o professor) criar 

um objeto de aprendizagem de acordo com o padrão SCORM. Para automatizar parcialmente 

o preenchimento dos dados, foi feita uma integração com o Coníext Kernel, recuperando as 

informações de contexto referentes a cursos e a aulas. 

A criação de objetos de aprendizagem é feita depois da aula ser aplicada e a 

disponibilização desses objetos é feita pelo sistema em interface Web através de arquivos (em 

formato comprimido .zip) contendo seus respectivos metadados e conteúdo (fornecidos pelo 

iClass e Context Kernel). 

A parte referente a implementação foi desenvolvida com a ajuda do mestrando Hélder 

Máximo Botter Ribas [Ribas, 2004], tendo utilizado o TomCat21 como servidor de páginas e 

o framework Apache Cocoon22 para desenvolvimento e publicação de páginas Web. 

23 

Através da linguagem Extensible Server Pages (XSP) (linguagem XML baseada em 

JSP, que permite indiretamente a inclusão de código Java na geração de páginas), o 

framework Apache Cocoon permite a geração dinâmica de conteúdo para a Internet através do 

conteúdo XML, que, passando por um processamento de folhas de estilo XSLT (XML 

Stylesheet Language Transformation), geram documentos em inúmeros formatos, como html. 

pdf ou plain text. O banco de dados utilizado foi o XML nativo eXist24 e para acesso aos 

dados armazenados foi utilizada a linguagem Xquery25. 

6.2.1 Processo de criação 

Foi definida a criação de objetos de aprendizagem aproveitando-se o conjunto de aulas já 

armazenado no banco de dados do iClass, associando-os aos metadados SCORM através de 

interfaces Web. Além disso, foi feita a integração com o Context Kernel, recuperando as 

21 http://jakarta.apache.org/ 
" http://cocoon. apache, org/ 
21 http://c0c00n.apache.0rg/2. l/userdocs/xsp/index.html 
24 http://exist-db. orgl 
25 http://www.w3.org/XML/Query 
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informações de contexto referentes ao curso, como who, where, when, what e how. Com isso, 

ocorreu uma especificação da aula dada e a possibilidade de que novas aulas ou cursos 

possam estar utilizando esses objetos de aprendizagem. O processo de criação de objetos de 

aprendizagem se dá através da sequência mostrada na Figura 6.1. 

Figura 6.1: Sequência de criação do objeto de aprendizagem 

A primeira página de acesso é feita baseada na página de acesso a aulas do iClass, 

com a inclusão de uma nova opção pra criar objetos de aprendizagem SCORM de uma 

determinada aula. Isso é feito através da crição de uma ligação (link) denominada "scorm", 

como mostrado na Figura 6.2. 

iClass - Mk iosof t Internet Exploiei 

Arquivo Editar Exibir Favoritos Ferramentas Ajuda Norton Internet 5ecur ic ® *• .»* 

í Q B B S I 

1° semestre de 2004 - S e m i n a r i o s A v a n c a d o s e m H i p e r m i d i a l l 

s e s s õ e s o p ç õ e s de v i s u a l i z a ç ã o 
——uiTimiTirnimini 

IndexacaoePesquica_23_05 html smil applet / scorm ' xml 

Invest igandoabordagensparaacriacaoautomaticadel inks_28_06 html smil applet 

SCORM 3103 -bM -anii. mm 
mnoGoSaarch 18 06 híf f i l smil â f i í l s l 

scorm 

1 scorm 

xml 

I ISI IMI 
xml 

• • 1 <« aootet 
ApresentacaoVal tsr_24_03 html smil applet \ scorm / 

M»^ MÁ 
xml 

Webmaster 

Powndby powMtíty 
IDCÍA *INCA 

41 # Internet 

Figura 6.2: Interface com link para a criação ou visualização dos objetos de aprendizagem. 
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Essa ligação encaminha o usuário a uma nova página, onde são listados os objetos de 

aprendizagem já criados, e há opção para criar novos objetos, como mostra a Figura 6.3. 

3 iClass M ic roso f t I n t e r n e i Lxp lo re r E U B 
Arquivo Editar Exbír Favoritos Ferramentas Ajyda m! 

Í 0 

1° s e m e s t r e d e 2 0 0 4 - S e m i n a r i o s A v a n c a d o s e m l I i p e r m i d i a l I - I n d e x a c a o e P e s q u i s a 2 3 0 5 

O b j e t o s d e a p r e n d i z a g e m 

Método de indexacap 
Material indêacao 

[ C r ia r S C O R M ] 

W e b m a s t e r 

Powndby Powt+dby 

xINCA 
< m 

Figura 6.3: Interface de escolha entre a visualização de um objeto de aprendizagem existente 
ou a criação de um novo objeto. 

Na criação de novos objetos (clicando sobre o botão "Criar scorm"), o usuário tem 

acesso a uma nova página, onde são mostrados os slides referentes à aula associados a um 

checkbox, como é mostrado na Figura 6.4. Desta maneira, o professor pode indicar quais 

slides devem fazer parte do objeto de aprendizagem que será gerado. Depois de selecionados 

os slides, o formulário é enviado e uma nova página para o preenchimento dos metadados 

LOM demandados pelo padrão SCORM é fornecida. 

http //mexc<tl tntermldta kmc usp bi 01 Klass lndexac<»oePesq»kd_23_05 - Seminal tosAvanca Í-Jfn]f% 
Arquivo E^tar Exfc» Favoritos Ferramentas Ajyda Norton Internet Se ® * 

nm liue ik UwJ* Mullur.rJiv 

Kui MniiAJvni'̂ «Tíc n j* 

Dx*«nokn Tir«i de MWIÍ.íj 

Pn JJWKUX 

Posquloa do iritor-naçâo em ia«tQ 

IWtcrcnia nVidei» 

1 

I 

Cciíuium eurtilcuCo ocçlo vàiitvc (Kc.: Mirâconi iblfc-uu sobre dfvoUrto -Jcp.mJ; podíl 
[' lferiU* 'I TIJKÍ̂IMI -
11 Iru | Perfil Uf li;tilnrjrtor_i 

| rn<umfm%< flltradní p»ri o atlnrador I 

Oocwai irtnt rutr.uii 
I , , |*w « »IMu;«k»r 2 

I I I I 
Fll.Ml.ll Dr», ... 

(1 item(ns) restante(s)) Fazendo o download da imagem http://idas | # Internet 

Figura 6.4: Interface referente à seleção de slides, 
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Antes da página do formulário ser exibida, o SCORM envia uma mensagem para o 

Context Kernel requisitando as informações de contexto referentes aquele curso ou aula. O 

Context Kernel retorna essas informações, que serão automaticamente incluídas no objeto de 

aprendizagem como metadados. As informações de contexto são preenchidas em alguns 

campos no formulário, referentes aos elementos LOM como segue abaixo: 

• <lifecycle><contribute><entity>: através da dimensão de contexto who, informa o 

professor responsável pela aula; 

• <metaMetadata><contribute> <entity>: através da dimensão de contexto who, 

informa o professor responsável pela aula; 

• <rights><description>: através de informações de contexto como who, fornece uma 

opção padrão representada por uma frase indicando informações adicionais, 

especificando por exemplo, quem contatar e em que endereço eletrônico; 

• <relation><resource><identifier><entry>: através da dimensão de contexto how, 

assume o valor da URL referente à página da aula na CoTeia se exisitir; 

• <annotation><entity>: através da dimensão de contexto who, informa o professor 

responsável pela anotação; 

• <annotation><description>: através das dimensões de contexto who, where, when e 

what, fornece uma opção padrão representada por uma frase indicando informações 

adicionais, especificando as informações necessárias para a descrição da anotação. 

Exemplificando o item <relation><resource><identifier><entry>, a informação é 

obtida no Context Kernel pelo método Getlnverse () através da inferência what (com o 

identificador do curso) para obter a premissa com dimensão how com o valor da URL. A 

Figura 6.5 ilustra um exemplo do XML da consulta ao Context Kernel, e a Figura 6.6 ilustra 

o resultado obtido, que foi a URL da Coteia que contém informações sobre o curso. 

<ck:GetInverseRequest 
xmlns:ck="http://mexcal.intermidia.icmc.usp.br/ck/xsd/GetlnverseRequest.xsd"> 

<publicID>rHtEnoCDVUPigbtjCzlpkbkjb</publicID> 
<context> 

<inferenceS> 
cinference dimension="what" type="course" value="SCE-7771"/> 

</inferenceS> 
<premiseS> 

<premise dimension="how"/> 
</premiseS> 

</context> 
</ck:GetInverseRequest> 

Figura 6.5: Fragmento de exemplo de uma consulta XML através do método Getlnverse (). 
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<ck:GetInverseResponse 
xmlns:ck="http://mexcal.intermidia.icmc.usp.br/ck/xsd/GetlnverseResponse .xsd"> 

<return> 
<premiseS> 

<premise dimension="how" qualifier="" type="coteia" 
value="http://coweb.icmc.usp.br/coweb/mostra.php?ident=73.!!"/> 

</premiseS> 
</return> 

</ck:GetInverseResponse> 

Figura 6.6: Fragmento XML de resposta ao método Getlnverse (). 

Na página do formulário para preenchimento dos metadados, o usuário deve preencher 

pelos menos os metadados considerados obrigatórios. O formulário é dividido em nove 

etapas, representando os nove elementos principais do LOM. Há ainda um help oferecendo 

informações do que representa cada elemento e qual sua utilidade. A Figura 6.7 apresenta a 

tela referente a criação de objetos de aprendizagem do elemento General e a Figura 6.8 

apresenta a tela referente a criação de objetos de aprendizagem do elemento Educational. 

iClass - Microsoft Internet Explorer EMI® 
1 Arquivo Editar Exibir Favoritos Ferramentas Ajuda 

Metadados 
genera l - l i fecvc le - m e t a m e t a d a t a - t e c h m c a l - educa t i ona l - nqh ts - relat ior i - an r io ta t i on - c lass i f i ca t ion 

General 

Identifier: Catalog: 
Entry: 

Catalog: 
Entry: 

Catalog: 
Entry: 

URI: Universal Resource Identifier 

a ? 

Title:* 

Descri ption:* 

Keyword:* 

Structure : * 

introducao_05_03 
I Nome do «b)et»de apendi»qem 

introducao_05_03 

collection v 

AggregationLevel: 1 - Menor nível de agregação 1 ' 
*: Elemento obrigatório, 

Pelo menos uma instância do elemento é obrigatória, 

Enviar consulta V 

Figura 6.7: Interface de criação de objetos de aprendizagem. 
Formulário para preenchimento dos metadados<General>. 
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Figura 6.8: Interface de criação de objetos de aprendizagem. 
Formulário para preenchimento dos metadados<Educational>. 

Depois de o formulário ser preenchido, a consulta é enviada e os dados recolhidos são 

salvos dentro de um diretório existente no banco de dados eXist. O caminho desse arquivo é 

descrito da forma: /scorm/semestre ano/matéria/aula, na qual o semestre, o ano, a matéria e a 

aula são referentes à aula salva. Esse diretório é subdividido em outros três diretórios: 

• manifest: onde são salvos os dados referente aos slides escolhidos para a 

composição do imsmanifest.xml; 

• lom: onde são salvos os metadados do objeto de aprendizagem; 

• html: onde são salvas as páginas para a visualização dos slides. 

Nesta versão, apenas as imagens são consideradas. Como trabalho futuro, deve ser 

suportada a extração do texto dos slides e anotações que os acompanhem. Todos os arquivos 

gerados são salvos com o mesmo nome nessas pastas, fazendo com que cada objeto de 

aprendizagem possua um nome único. Na geração dos objetos de aprendizagem, esses 

arquivos criados são comprimidos junto com os arquivos dos slides e os arquivos que definem 

os formatos permitidos pelo padrão SCORM. 
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6.2.2 Acesso aos Objetos de Ensino 

Os objetos de aprendizagem criados podem ser acessados através de uma página para sua 

apresentação, na mesma interface de acesso à criação dos objetos de aprendizagem, como 

mostrado na Figura 3.6. Cada objeto de aprendizagem é disponibilizado em um arquivo 

comprimido (.zip), com todos os arquivos que o compõem. 

Para exemplificação, foi gerado um objeto de aprendizagem para a aula 

IndexacaoePesquisa_23_05 da matéria SeminariosAvancadosemHipermidiall, realizada no 

primeiro semestre de 2004. Nesta aula foram escolhidos os slides 2 e 3. Através do arquivo do 

objeto de aprendizagem, o usuário pode utilizar um visualizador compatível com o padrão 

SCORM para ver quais slides foram transformados em objetos de ensino ou pode 

descompactar o arquivo e utilizar o arquivo denominado session.htm para visualizar os slides, 

como mostrado na Figura 6.9. 

Al. 
ê j ^ Meu computador 

Figura 6.9: Interface de visualização dos slides gerados no processo de 
criação do objeto de aprendizagem. 

Dentro do arquivo comprimido ainda encontram-se os arquivos: imsmanifest.xml e 

lom.xml. No imsmanifest.xml são salvos os dados referente aos slides escolhidos para a 

composição do objeto de aprendizagem, como mostra a Figura 6.10. e no lom.xml são salvos 

os metadados do objeto de aprendizagem gerado, como mostra a Figura 6.11. 

o oR": Tiro» ic Uddc.i'1 
HsiCuikm cstátio». i:o ocçio *aii»vc tiluaccni A.-
ivjIív.Uí» sobro ts^Soi), devoluto dcpond: Ja pccfil 

Bfl I Perfil <k-
'LjJliz*Hli»r 1 ' 

JÉ(|l iyrtii: Perfli a& TtHiyartnr 1 

DoailiiM\lr>« tlltranm t»ri o otlli7arJf>r I 
iJoiWDtiilm fúlr.Lili _ [jiira o u Lili/iidur 2 

I • • • 

Powwedby 

i d c a 
Powefdby 

XlNCA 
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F:\DownloadsVMetodo de Indexacaol 110 30815907 3\imsmanifest.xml - Microsoft Internet Explorei ã H 
Arquivo Editar Exibir Favoritos Ferramentas Ajuda ^Abr i r i Norton Internet Security 

c?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?> 
- cmanifest identi f ier="examplel-MAIMIFEST-none" version="1.3" 

xsi: s chemaLoca t i o r i="h t tp : / /www. imsg loba l .o rg /xsd / imscp_v lp l i m s c p _ v l p l . x s d 
h t t p : / / w w w . a d l n e t . o r g / x s d / a d l c p _ v l p 3 ad lcp_v lp3 .xsd u xmlns :xs i="ht tp: / /www.w3.org /2001 /X IMLSchema- instance" 
xmlns : a d l c p = " h t t p : / / w w w . a d l n e t . o r g / x s d / a d l c p _ v l p 3 " x m l n s = " h t t p : / / w w w . i m s g l o b a l . o r g / x s d / i m s c p _ v l p l " > 

- cmetadata> 
cschema>ADL SCORM</schema> 
<schemavsrsion>CAM 1,3</schemaversion> 
<adlcp: locat ion>lom.xmi</adlcp: locat ion> 

</metadata> 
- corganizations de fau l t - "TOCl "> 

- corganization identif ier="TOCl"> 
ct i t le>Exemplo 1 (organ izacao ) c / t i t l e> 

- <item identifier="COURSE"> 
ct i t ie: Seminár iosAvancadosemHipermidia I I</ t i t le> 

- ci tem identifier="CLASSl" identif ierref='RESOURCE_CLASSl"> 
<tit le> IndexacaoePesquica_23_05</ t i t l e> 

</ i tem> 
c / i tem> 

</organization> 
</organizations> 

- <resources> 
cresource identifier="RESOURCE_CLA8Sl" adlcp:scormType= , lasset" type -"webcontent" href="session.htm"> 

cfile href="session.htm" / > 
<file href="imagens/iclass_fogo.jpg" / > 
cfile href="imagens/poweredbyinca. jpg" / > 
<file href="imagens/poweredbyxinca. jpg" / > 
cfile h re f=" lo_2004 /Seminar iosAvancadosemHipermid ia I I / IndexacaoePesqu ica 23_05/s l ide2. jpg' ' / > 
cfile h re f=" lo_2004 /Seminar iosAvancadosemHipermid ia I I / IndexacaoePesquica_23_05 /s l ide3 . jpg ! l / > 

c/resource> 
c/resources> 

c/rr ianifest> 

1 Concluído ^ Meu computador 

Figura 6.10: Exemplo de um arquivo imsmanifest.xml gerado 

F \í>ownloads\Metodo de Indexacao11103001590 Q(Õ)fS3 
Arquivo Editar Exib >y ^ A b r i r i Norton Internet Security J * 

• <educational> 
- <interactivyType> 

<source>LOMvl.O</source> 
<value>expositive</value> 

</interactivyType> 
- <learningResourceType> 

<source>LOMvl.O</source> 
<value>lecture</value> 

</learningResourceType> 
- <iriteractivyLevel> 

<source>LOMvl.O</source> 
<value>medium</value> 

</interactivyLevel> 
- <semanticDensity> 

<source>LOMwl.O</source> 
<value>low</value> 

</semanticDensity> 
- <intendedEndUserRole> 

<source>LOMvl.O</source> 
<value>teacher</value> 

</intendedEndUserRole> 
- <context> 

<source>LOMvl.O</source> 
<value>training</value> 

</context> 
- <difficulty> 

<source>LOMvl.O</source> 
<value>easy</value> 

</difficulty> a 
si 

í t í Concluído Meu computador 

Figura 6.11: Exemplo de um arquivo lom.xml gerado. 
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6.2.3 Procedimento de Validação dos Resultados 

Para realizar a validação dos arquivos criados no processo de aquisição dos objetos de 

aprendizagem, pode ser utilizado o software SCORM 2004 Conformance Test Suite Version 

1.3.1 (Self Test)26, desenvolvida pela A DL para facilitar a criação de programas que geram 

conteúdo compatível com o SCORM. Mesmo se o conteúdo for considerado válido, o 

programa tem que ser auditado pela ADL para poder ser, formalmente, considerado 

compatível com o padrão SCORM. A Figura 6.12 apresenta o sofware SCORM 2004, 

mostrando que a validação ocorreu com sucesso e o objeto de aprendizagem correspondente 

foi considerado válido. 

FHe Edifc View Favoritos Tools Help 
Qsack - LãS LÍ & . Search Favontos - S ' l 

Í * 

91 á 
C:\ADL\restSuitel_3_15r\TestSurte\cor*entpâclô\CortertPaòca9eMari.htrn v QGO W &SNAOLT U ' 

É| 

J E í Sharab le C o n t e n t Object Reference Model (SCORM* ) 
j ^ L ^ ^ - C o n f o r m a n c e T e s t Sui te 2JSSSS2 Con ten t Package C o n f o r m a n c e Tes t About this Tesi 

_ , Enter the Content Package or "imsmanifest.xml" file to be tested: 
4 of 7 

The mamfest is weD- formcd _ , Enter the Content Package or "imsmanifest.xml" file to be tested: 
4 of 7 

• Reqmred files found 
V ^ The mamfest is vahd agamst the canirollmg documents 

The mamfest is valid agamst the SCORM Application Profiles 

^ The mamfest does NOT contam extensions 

Click here to view complete mamfest test loe 
**************************************** 

= = = = = = Meta-data Testing = = = = = 

k Testing for meta-data found withm package wiD be performed here 
= = = = = Meta-data Testing = = = = = = = = 

11 The Package does not contam metadata 

SCO Testing 

Testing for SCOs found within package wiD be performed here 

SCO Testing 

Ll The Package does not contam SCOs 

d SCORM Conformance Category 

The Content Package is CP CAM 1.3.1 Conformant 

d Overafl Conformance 

The Content Package is SCORM 2004 Conformant, according 
s i to Conformance Test Suite Version 1.3.1 

é í Apple* contertPackageOriver started ^ My Computer 

Figura 6.12: Sofware SCORM 2004 mostrando que o objeto de aprendizagem foi considerado válido 

Os arquivos do objeto de aprendizagem são vistoriados pelo sistema de teste do 

SCORM a partir do arquivo imsmanifest.xml, que verifica se o arquivo está seguindo os 

padrões estabelecidos e se todos os arquivos estão nos seus respectivos diretórios. Nesse caso, 

verificam-se a existência dos arquivos de imagens, o arquivo html e os arquivos .xsd 

necessários para a execução do objeto de aprendizagem. Através do software TinyLMS é 

possível ver a estruturação do objeto de aprendizagem criado, como mostra a Figura 6.13. 

26 http://www.adlnet.org/ 
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File Help 

B- J Manifest id:exarnple1-MANIFEST-none version.1.3 

S-LJ 
è-

Metadata 
••• Schema ADL SCORM 
• 'SchernaVersion CAM 1.3 

Organizations default:TOC1 
Organization id:T0C1 
* Títle: Exemplo 1 (organizacao) 

S Item id:COURSE 
* Títle: SCE519lntera_oUsu_rio_Compulador 

3 _J Item id:CLASS1 idref:RESOURCE_CU\SS1 
• Títle: introducao_05_03 

* Resources 14 UNUSED FILE(S) IN CONTENT PACKAGE 
1 Resource ld:RESOURCE_CLASS1 hrefsession.htm 

1 « File href:session.htm 
• File href:imagens/iclass_logo.jpg 
* File hrefimagens/poweredbyinca.jpg 

:: * File hrefimagens/poweredbyxinca.jpg 
I • File href:1 o_2004íSCE519lntera_oUsu_rio_Computador/introducao 
• * File href:1 o_2004íSCE519lntera_oUsu_rio_Computador/introducao 

® 

Organization Layoul Language Log In Debug IMS Maniiesl 

Figura 6.13: Software TinyLMS mostrando a estruturação do objeto de aprendizagem criado, 

6.2.4 Vantagens e Limitações 

No processo de criação de objetos de aprendizagem, talvez a maior vantagem encontrada seja 

a de promover integração e troca de informação entre os recursos da Web. Ainda podemos 

citar que, através da incorporação de metadados e transformação em objetos de aprendizagem, 

há a possibilidade de reuso dessas informações, já que estão sendo padronizadas. 

Uma das limitações encontradas foi que, no processo de criação de objetos de 

aprendizagem, na etapa do preenchimento do formulário referente aos metadados, seria 

importante explorar toda possível informação de contexto existente no ambiente iClass para 

uma maior integração e usabilidade do sistema. Porém, não foi possível o completo 

aproveitamento dessas informações, pois elas não estavam de acordo com os elementos 

exigidos pela padronização do LOMào SCORM. 

6.3 Integração dos serviços: iClass e Context Kernel 

Com a preocupação do uso de informações de contexto em aplicações interativas, decidiu-se 

integrar o Context Kernel - já que permite às aplicações manipular informações de contexto 

com base nas dimensões who, where, when, what, why e how - à ferramenta iClass, para que 
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a mesma ficasse mais automatizada e fosse adaptada à situação específica do usuário. Foi feita 

a integração dos serviços, mudando somente alguns pontos na interface, já que as mudanças 

maiores ocorreram na maneira de se recuperar a informação e como exibi-las. 

A manipulação dessas informações de contexto feita pelo Context Kernel [Bulcão 

Neto et. al., 2004a; Bulcão Neto et. al., 2004b] se dá através da formalização em XML de um 

conjunto de operações associadas a essas dimensões27. Para que as informações de contexto 

pudessem ser utilizadas, foi verificado que tipo de informação poderia ser armazenado nas 

dimensões de contexto e quais valores seriam a eles associados. Essa especificação resultou 

numa especificação generalizada, como na Tabela 6.1 ilustrada abaixo. 

W h o When Where What How 

Type 
Papel do 
usuário, 

"teacher" 
"date" "room" "course" 

"course" 
"title" 

"subject" 

Valor 
associado 

Login Dia da 
semana 

Valor fixo: 
intermídia 

Nome do 
curso 

Nome do curso; 
Título do curso; 

Assunto do curso. 

Tabela 6.1: Especificações gerais em termos de tipo e valores de informações de contexto. 

6.3.1 Processo de Integração 

O processo de integração é feito baseado na sequência mostrada na Figura 6.14. 

iClass iClass 

AutorE AutorE 

\ 
Retoma aulas Armazena regras 
referentes ao e dados de 

professor contexto 

Acesso às regras 
\ de contexto 

\ / 
Context 
Kernel 

Figura 6.14: Integração entre os serviços. 

27 Essa implementação conta com contribuições feitas pelo mestrando Carlos Henrique Odenique Jardim e do 
doutorando Renato de Freitas Bulcão Neto. reponsáveis pela implementação do AutorE e Context Kernel 
atualmente [Bulcão Neto et. al., 2004a; Bulcão Neto et. al., 2004b], 
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Na integração do iClass com o Context Kernel, as modificações feitas para a 

integração foram as seguintes: 

1) Na preparação das sessões de captura, feita pelo sistema de autoria AutorE que faz 

parte do iClass, o login passou a consultar o banco de dados do Context Kernel, que antes era 

baseada no banco de dados do iClass. 

A Figura 6.15 ilustra um fragmento XML da consulta ao banco de dados quando o 

usuário se Ioga. O sistema pergunta "que curso a professora de login renatapg oferece nas 

terças-feiras (dia em que o usuário logou) na sala intermídia". A Figura 6.16 mostra o 

resultado retornado, indicando que é o curso SCE-8886. 

<ck:GetAnyRequest 
xmlns:ck="http://mexcal.intermidia.icmc.usp.br/ck/xsd/GetAnyRequest.xsd"> 

<publicID>rHtEnoCDVUPigbtjCzlpkbkjb</publicID> 
<last value= " l " / > 
<context> 

<premiseS> 
<boolean type="AND"> 

<premise dimension="who" qualifier="" type="teacher" value="renatapg"/> 
<premise dimension="when" qualifier="" type="date" value="Tuesday"/> 
<premise dimension="where" qualifier="" type="room" value="intermidia"/> 

</boolean> 
</premiseS> 
<inferenceS> 

<inference dimension="what" type="course"/> 
</inferenceS> 

</context> 
</ck:GetAnyRequest> 

Figura 6.15: Fragmento XML de consulta ao Context Kernel. 

<ck:GetAnyResponse 
xmlns:ck="http://mexcal.intermidia.icmc.usp.br/ck/xsd/GetAnyResponse.xsd"> 

<return> 
<value type="course">SCE-8886</value> 

</return> 
</ck:GetAnyResponse> 

Figura 6.16: Fragmento XML do resultado retornado. 

A Figura 6.17 exibe a interface no AutorE/iClass após o usuário ter logado, 

mostrando os cursos e as aulas daquele determinado período do dia. O sistema também 

fornece a opção de mostrar todas as aulas de determinado professor. Uma mudança positiva, 

já que o sistema demorava em exibir todas as matérias de todos os professores, além dos 

dados não serem relevantes. Como a interface continua a mesma, não será mostrada, pois 

somente o modo consulta ao banco foi alterada. 
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Figura 6.17-.Interface no AutorE/iClass, mostrando os cursos e as aulas 
de determinado período do dia. 

2) Uma outra mudança foi que, ao criar uma aula, as informações referentes a essa 

aula agora estão sendo armazenadas no Context Kernel através de regras de contexto e dados 

de informações. A Figura 6.18 ilustra um fragmento XML que será armazenado no Context 

Kernel após a criação de uma aula e a Figura 6.19 mostra a confirmação do resultado. A 

Figura 6.20 ilustra uma regra XML que também será armazenado no Context Kernel após a 

criação de uma aula, referente à armazenação da URL da Coteia. 

<ck:PutDataRequest xmlns:ck="http://coweb.icmc.usp.br/ck/xsd/PutDataRequest.xsd"> 
<privateID>oMbKy3HvAS5MOFaR9Sotz52iXsDVMx</privateID> 
<context> 

<primitive> 
<whoS> 

<who qualifier="" type="teacher" value="renatapg"/> 
</whoS> 
<whereS> 

<where qualifier="" type="room" value="intermidia"/> 
</whereS> 
<whenS> 

<when qualifier="" type="date" value="17/02/2005"/> 
</whenS> 
<howS> 

<how qualifier="" type="course" value="SCE-8887"/> 
</howS> 
<howS> 

<how qualifier="" type="title" value="Cores"/> 
</howS> 
<howS> 

<how qualifier="" type="subject" value="Padrões de cores na Web."/> 
</howS> 

</primitive> 
</context> 

</ck:PutDataRequest> 

Figura 6.18: Fragmento XML que será armazenado no Context Kernel. 
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<ck:PutDataResponse 
xmlns:ck="http://mexcal.intermidia.icmc.usp.br/ck/xsd/PutDataResponse.xsd"; 

<return>OK</return> 
</ck:PutDataResponse> 

Figura 6.19: Fragmento XML com a confirmação do resultado da criação. 

<ck:PutRulesRequest 
xmlns:ck="http://coweb.icmc.usp.br/ck/xsd/PutRulesRequest.xsd"> 

<privateID>oMbKy3HvAS5MOFaR9Sotz52iXsDVMx</privateID> 
<context> 

<schema> 
<rule begin="2005-01-01" end="2005-07-31"> 

<premiseS> 
<premise dimension="who" qualifier="" type="teacher" value="renatapg"/> 
<premise dimension="where" qualifier="" type="room" value="intermidia"/> 
<premise dimension="when" qualifier="" type="date" value="Thursday"/> 
<premise dimension="how" qualifier="" type="coteia" 

value="http://coweb.icmc.usp.br/coweb/mostra.php?ident=73.17"/> 
</premiseS> 
<inferenceS> 

cinference dimension="what" type="course" value="SCE-8887"/> 
</inferenceS> 

</rule> 
</schema> 

</context> 
</ck:PutRulesRequest> 

Figura 6.20: Regra XML que será armazenado no Context Kernel, referente a URL da Coteia. 

A Figura 6.21 exibe a interface no AutorE/iClass para a criação da aula. Vale notar 

que o "assunto", preenchido no formulário, será inserido no Context Kernel como um dado na 

dimensão how. 

| 3 Autorf Microsoft Internet fxptoicr i- ;|c'|(SI 
f.fc &k íVnv Fjvvrlcí i ttip Jr 

j L?L1 \È > € D ' * ~ _ t Í Íi 
107.231 .m;OXQP*Atàt*C*«fT#t«i«S&.yo 

Preparação Referência E x p a n s ã o í t f f f f f l S a í d a 

Módulo de Preparação 

Aula nova 

Cisopl-fó IICIJjSCÉ 8887) 
Ttulo Co ws 

FoíLcbes 3tc cores na. T50 Assunto 
Arquivo do c. Rcnat^^c^. I I slxtes 

v SWlbStfe to Scmoslro v 200S > 
Data. 1/.W.709S 
Resimo 

URL Coteia: I C . c- v -.c | 

Help 

Figura 6.21: Interface no AutorE/iClass para a criação da aula. 
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6.3.2 Vantagens e Limitações 

A integração do Context Kernel com o iClass apresenta uma grande vantagem, pois: através 

do uso das informações de contexto, permite-se que a aplicação (no caso o iClass para a 

criação de aulas) se adapte à necessidade específica do usuário (mostra somente as aulas do 

próprio usuário num determinado período de tempo), além de proporcionar que as ferramentas 

fiquem mais automatizadas. 

Quanto às limitações, encontramos algumas relacionadas à integração do Context 

Kernel com o iClass durante a implementação. A primeira é na questão de não termos 

sensores para obtermos a localização (dimensão de contexto where) do usuário em um 

determinado ambiente. A solução encontrada foi associarmos a dimensão de contexto where a 

um lugar fixo, que convenhamos, acaba não sendo tão ubíquo assim. 

A segunda limitação é na questão da dimensão de contexto when, pois o Context 

Kernel armazena as informações de tempo especificadas em dias da semana, não tendo como 

obtê-las por horário. A solução encontrada foi fazer a seleção da dimensão when com uma 

janela de tempo para resolver o problema. 

6.4 Considerações Finais 

Com a inclusão das funcionalidades do padrão SCORM ao iClass, qualquer conteúdo 

armazenado no sistema pode ser transformado em objeto de aprendizagem. Esses objetos de 

aprendizagem ampliam o uso do material, pois, como são criados a partir dos slides dados 

numa determinada aula, os professores podem criar objetos de estudo com as informações 

mais relevantes de cada aula, provendo aos alunos uma ênfase no material de estudo. Essas 

novas capacidades ampliam o poder de utilização do sistema iClass, reusado como objeto de 

aprendizagem. 

Fica claro como cada vez mais é importante a construção (e no caso aqui, a expansão) 

de dispositivos e aplicações para suportar a captura automatizada de experiências ao vivo. 

Esses sistemas, integrados com o uso de informações de contexto através do Context Kernel, 

permitem que essas ferramentas sejam cada vez mais adaptadas à situação do usuário, já que 

fornecem somente as informações de interesse do mesmo. A implementação então, 

possibilitou a incorporação de metadados à informação capturada de maneira que quaisquer 

metadados possam ser padronizados e associados, tanto de modo automático, como sob 

demanda do usuário. 
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7 Conclusões 

Uma característica importante de aplicações de computação ubíqua é a utilização de 

informações de contexto para especializar os serviços prestados aos usuários. Sistemas de 

captura e acesso, outro tema importante da área de computação ubíqua, utilizam aplicações 

Web para fornecer visualização das informações capturadas. Uma lacuna identificada em 

relação a aplicações de captura e acesso é que, muitas vezes, tais aplicações são desenvolvidas 

sem atenção para um possível reuso, por parte de outras aplicações, do material capturado. 

Por exemplo, com o aumento das pesquisas provocadas pelo crescimento das aplicações de e-

learning, ensino à distância e utilização de objetos de aprendizagem, uma importante 

demanda é a associação de metadados à informação capturada por sistemas de captura e 

acesso do domínio de ensino-aprendizagem, de modo a viabilizar o intercâmbio e reuso das 

informações capturadas. 

Neste trabalho foram realizadas especificações que, partindo de informações 

capturadas pelo sistema iClass, permitem a criação de objetos de aprendizagem de acordo 

com o padrão SCORM tanto de modo automático como manual. No primeiro caso, metadados 

associados a informações de contexto são obtidos automaticamente a partir do Context 

Kernel. No segundo caso, informações adicionais podem ser incluídas explicitamente pelo 

usuário a partir de um conjunto de formulários que, especificados de acordo com o padrão 

SCORM, contém metadados considerados relevantes dada a utilização usual do sistema 

iClass. 
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Com o desenvolvimento de objetos de aprendizagem e a extensão de informações 

capturadas no iClass, torna-se possível fornecer auxílio para implantação e utilização destes 

sistemas no cenário de educação nacional, que vem passando por um processo de grande 

expansão atrelado ao andamento de grandes projetos na área como o TIDIA-Aprendizagem 

Eletrônica28 e dos programas de educação a distancia (EAD) nas universidades. 

7.1 Contribuições 

Algumas contribuições podem ser identificadas sob o ponto de vista do projeto. Com relação 

aos objetivos gerais do trabalho, as principais contribuições são: 

• Criação de um mecanismo que permite a incorporação de metadados à informação 

capturada de modo que quaisquer metadados manipulados sejam padronizados; 

• Criação de um mecanismo que permite a incorporação de metadados à informação 

capturada de modo que metadados possam ser associados de modo automático a 

permitir intercâmbio; 

• Criação de um mecanismo que permite a incorporação de metadados à informação 

capturada de modo que metadados possam ser adicionados sob demanda do usuário. 

As principais contribuições sob o ponto de vista do processo de criação de objetos de 

aprendizagem são: 

• Possibilidade de incorporação de metadados de maneira automática e sob demanda 

do usuário; 

• Utilização de Web services no contexto educacional; 

• Possibilidade de criação de objetos de aprendizagem baseadas no padrão SCORM, 

através da extensão do sistema iClass; 

• Possibilidade de reuso dos objetos de aprendizagem, já que estão sendo 

padronizados; 

28 http://tidia-ae.incubadora.fapesp.br/portal 
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• Geração dinâmica de conteúdo para a Web por meio de conteúdo XML, através do 

framework Apache Cocoon; 

• O serviço é ainda bastante extensível, podendo ser adequado a novas tecnologias e 

necessidades do projeto InCA-SERVE. 

Com relação à integração dos serviços iClass e Context Kernel, as principais 

contribuições são: 

• Permite que a aplicação iClass de adapte a necessidade do usuário, já que utiliza 

informações de contexto; 

• Possibilidade de incorporação de metadados de maneira automática; 

• Integração e troca de informações na Web no contexto de aplicações de captura e 

acesso, e cientes de contexto. 

7.2 Trabalhos Futuros 

O trabalho realizado apresenta algumas limitações, muitas das quais podem ser tratadas com a 

continuidade do trabalho. Algumas possibilidades de atividades a serem realizadas, como 

consequência do trabalho já realizado, são: 

• No processo de criação de objetos de aprendizagem, o preenchimento do 

formulário referente aos metadados pode ser melhorado, associando-se mais 

informações de contexto existentes iClass que não estão sendo utilizadas, bem como 

uma maior reutilização nas informações obtidas através do Context Kernel; 

• Ainda no processo de criação, poderiam-se criar objetos de aprendizagem 

automaticamente tanto de uma aula inteira com os metadados default, sem a 

necessidade de qualquer preenchimento de formulário; bem como, de um curso 

completo de determinada matéria; 

• Utilização de outras informações armazenadas pelo iClass, além das imagens 

(texto dos slides, endereços de páginas Web visitadas durante a aula, etc.); 
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• A extensão do processo de criação de objetos de aprendizagem. Atualmente, a 

ferramenta só disponibiliza a criação de objetos de aprendizagem. Como trabalho 

futuro, pode ser investigada a exportação desse material para repositórios públicos de 

objetos de aprendeizagem; 

• Melhoria da usabilidade na interface de criação de objeto de aprendizagem; 

• Criação de uma versão do sistema em português; 

• Extensões com informações de contexto where e when, que hoje tem limitações no 

Context Kernel; 

• Extensão na integração dos sistemas, como por exemplo, da ferramenta Cot eia. 

7.3 Considerações finais 

Esta dissertação corresponde a uma contribuição para a área de computação ubíqua, 

identificando a importância do reuso de informações capturadas por aplicações de captura e 

acesso e propondo a associação de metadados a essas informações - tanto de forma 

automática, com a exploração de informações de contexto, como de forma manual, com a 

utilização de interfaces Web. Para exemplificar essa proposta, o trabalho envolveu a 

associação de metadados ao sistema iClass padronizadas em SCORM (Sharable Content 

Object Reference Model), fazendo uso de informações de contexto obtidas do Context Kernel. 

Além disso, foram abordados alguns conceitos na área de metadados, objetos de 

aprendizagem e informações de contexto, sobre os quais as implementações realizadas se 

baseiam. Apresentou-se a área de computação ubíqua, enfocando as aplicações de captura e 

acesso e aplicações ciente de contexto, no qual a implementação esteve inserida. 
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Apêndice A 
Empacotamento do Conteúdo SCORM 

Este apêndice é baseado no estudo do SCORM CAM versão 1.3 [SCORM, 2004]. Através desse 

estudo e das necessidades do projeto, a autora desenvolveu a parte do projeto referente às 

especificações do pacote de conteúdo conforme detalhado neste capítulo. Uma vez que um conteúdo 

de aprendizado é projetado e construído, há a necessidade de tornar esse conteúdo disponível para 

estudantes, repositórios ou Sistemas de Gerenciamento de Aprendizado (LMSs). 

A proposta do Pacote de Conteúdo é disponibilizar um padrão para trocar conteúdo de 

aprendizado entre diferentes sistemas ou ferramentas, provendo a descrição da estrutura ou 

organização e o comportamento para uma coleção de conteúdo de aprendizado. Para isto, foi 

designada a especificação do conteúdo de empacotamento IMS para prover esse padrão, que 

disponibiliza um modelo comum de entrada / saída que qualquer sistema pode suportar. 

O conteúdo de empacotamento SCORM é um conjunto de orientações e requisitos específicos 

que adere estritamente às especificações do conteúdo de empacotamento IMS, além de prover 

requisitos adicionais e orientação de implementação para empacotar Assets, SC Os e organização de 

conteúdo. 

Este capítulo é organizado da seguinte maneira: Na Seção A.l , são definidos os componentes 

e os conceitos fundamentais que lidam com o Pacote de Conteúdo. A Seção A.2 apresenta os 

componentes de um Manifesto, que definem a estrutura do Pacote de Conteúdo do Manifesto. A Seção 

A.3 define o processo de construção do Pacote de Conteúdo e o arquivo do Manifesto, descrevendo os 

componentes XML do manifesto e os requisitos para usar esses componentes. 
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A.1 Componentes do Pacote de Conteúdo 

Esta seção contém uma descrição dos Pacotes de Conteúdo, a nomenclatura que descreve esses 

pacotes e sua constituição. O escopo da especificação do conteúdo de empacotamento IMS é 

focalizado em definir interoperabilidade entre sistemas que desejam importar, exportar, agregar e 

desagregar pacotes de conteúdo. Um Pacote de Conteúdo IMS contém dois componentes principais: 

• Um documento XML descrevendo a estrutura do conteúdo e os recursos associados ao 

pacote, denominado arquivo manifesto (imsmanifest. xml); 

• Os arquivos físicos que fazem parte do pacote de conteúdo. 

A F igura A . l é um diagrama conceituai que ilustra os componentes do Pacote de Conteúdo 

IMS. 

Content Packagt-

Manlfest File 
(imsmanlfest.xml) 

Manifest 

Meta-data 

Organizations 

Resources 

(sub)Mansfest(s) 

Physical Files 

{The d-.:-d Content, Media . 
Assessmífit, «iiU Dthei file) 

Figura A.l - Diagrama conceituai do Pacote de conteúdo [SCORM, 2004]. 

A.1.1 Pacote de Conteúdo 

Um Pacote de Conteúdo representa uma unidade de aprendizado. A unidade de aprendizado pode 

fazer parte de um curso que tem relevância instrutiva fora da organização do curso ou pode ser 

entregue independentemente, como uma parte de um curso, um curso inteiro ou como uma coleção de 

cursos. 

A. 1.2 Manifesto 

Um Manifesto é um documento XML que contém um inventário estruturado do conteúdo do pacote. 

Depois de empacotar uma coleção de cursos, Pacote de Conteúdo terá que ser desagregado para ser 

entregue aos estudantes em um sistema de execução LMS. 
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A regra geral é que um Pacote de Conteúdo sempre contém um único Manifesto que pode 

conter um ou mais (sub) Manifestos. O Manifesto principal sempre descreve o Pacote de Conteúdo e 

os (sub) Manifestos aninhados descrevem conteúdo como "curso", "objeto instrutivo" ou outro. O 

Manifesto deve atender às seguintes exigências, como definido pela especificação do Pacote de 

Conteúdo IMS: 

• O arquivo do manifesto deve ter nome imsmanifest. xml; 

• O imsmanifest.xml e qualquer um dos seus arquivos de controle, como DTD e 

XSD, deverão estar na raiz do pacote de conteúdo; 

• Todos os requisitos definidos no Pacote de Conteúdo do IMS de Especificação de Ligação 

XML, qualquer restrição e exigências adicionais para o ligamento IMS, como definido na 

Seção A.3: Construindo Pacotes de Conteúdo. 

A.1.3 Arquivo de Intercâmbio de Pacote (PIF) 

O Arquivo de Intercâmbio de Pacote (PIF) é uma ligação dos componentes do Pacote de Conteúdo na 

forma de um arquivo comprimido. O PIF contém o imsmanifest.xml, todos os arquivos de 

controle e os recursos referenciados no Pacote de Conteúdo (aqueles contidos no pacote de conteúdo). 

O SCORM recomenda que o Pacote de Conteúdo seja criado como PIF de acordo com a RFC 1951 

[IETF, 1996a], que exige o formato .zip. 

A.2 Componentes do Manifesto 

A Figura A.2 mostra o arquivo Manifesto, que é composto de quatro seções principais: metadados, 

organizações, recursos e (sub) Manifesto(s). 

Manifest 

Meta-data 

Organuations 

Resources 

(suD)Maiiifest(s) 

Figura A.2 - Componentes de um Manifesto [SCORM, 2004]. 

A.2.1 Meta-data 

Metadados são definidos como dados sobre dados. Esses metadados possibilitam a pesquisa e a 

descoberta do próprio pacote de conteúdo, além de um mecanismo para descrever as características do 

pacote de conteúdo. 
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A.2.2 Organizações 

O componente Organizações é usado para descrever como o conteúdo é organizado dentro do Pacote 

de Conteúdo. Pode conter um ou mais componentes Organização, cada um descrevendo uma estrutura 

particular para o conteúdo do pacote. A versão atual da especificação do Pacote de Conteúdo IMS 

define uma maneira de organização do conteúdo, na forma de uma árvore ou hierarquia. 

A.2.2.1 Organizações de Conteúdo Múltiplo 

A especificação do Pacote de Conteúdo IMS separa recursos de aprendizado da maneira que esses 

recursos são organizados, permitindo um ou mais usos do mesmo recurso dentro de contextos 

diferentes ou usos. Para entregar o Pacote de Conteúdo a um estudante em um LMS, deve haver pelo 

menos uma organização de conteúdo. 

A.2.2.2 Organização do Conteúdo 

A Organização do Conteúdo descreve como o Pacote de Conteúdo é organizado para uso. E como um 

tipo de índice para os recursos no pacote, além de ser usada como um modo para descrever uma 

hierarquia de atividades de aprendizagem que exploram os recursos de aprendizagem. Para qualquer 

atividade definida em uma Organização de Conteúdo, o desenvolvedor pode ou não definir 

comportamentos e regras específicas. 

Organizações de Conteúdo fornecem meios para representar a estrutura de coleções de 

recursos de aprendizagem. No contexto do SCORM, é o LMS que é responsável pela entrega do 

conteúdo de acordo com as prescrições da organização do conteúdo. 

A.2.2.3 Representando Estrutura de Conteúdo 

A Organização de Conteúdo SCORM inclui componentes para definir diferentes aspectos de uma 

estrutura de conteúdo: 

• Hierarquia do Conteúdo: representa uma organização lógica para os recursos de 

aprendizagem ou atividades que usam esses recursos; 

• Metadados: componente opcional, com dados sobre uma atividade definida na 

organização do conteúdo; 

• Seqiienciamento, Sequenciamento Adaptável e Navegação: prescrições opcionais podem 

ser embutidas na organização do conteúdo se o desenvolvedor quiser controlar qual recurso de 
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aprendizagem será apresentado ao estudante. Devido ao escopo do trabalho, não detalharemos 

esse item. 

O modelo de agregação SCORM é neutro sobre a complexidade do conteúdo, o número de 

níveis hierárquicos de uma unidade particular de instrução e a metodologia instrutiva empregada. 

A.2.2.3.1 Hierarquia de Conteúdo 

Uma coleção de recursos de aprendizagem pode ser organizada em uma hierarquia, que pode ser 

representada como uma Organização de Conteúdo. Outra maneira para organizar recursos de 

aprendizagem é definir uma hierarquia de atividades que especificam recursos para prover uma 

experiência de aprendizagem específica. 

A especificação do Pacote de Conteúdo IMS define um conjunto de termos que são usados na 

representação da Hierarquia de Conteúdo. A estrutura hierárquica é uma árvore aninhada de elementos 

Item, onde a raiz é o elemento Organização. Um elemento Item pode referenciar um elemento 

Recurso, que descreve um recurso de aprendizagem específico para ser lançado quando o Item é usado 

como uma atividade, como mostra a Figura A.3. 

Figura A.3- Terminologia de Hierarquia de Conteúdo IMS [SCORM, 2004]. 

SCORM e a Especificação de Sequenciamento Simples IMS [IMS, 2003] são perfis da 

especificação do conteúdo de empacotamento IMS que possuem restrições. Uma é que somente Itens 

folha (Item que não têm filho) possam referenciar um recurso de aprendizagem. Outra é que uma 

Organização deve conter pelo menos um Item. Além disso, o SCORM requer que um recurso de 

aprendizagem seja de um de dois tipos: ou um SCO ou um Recurso. 

97 



Renata Paciência Godoy -- Dissertação de Mestrado - Pós-Graduação - ICMC/USP - São Carlos 

A.2.2.3.2 Metadados 

Quando um recurso de aprendizagem é criado com a intenção de se tornar reutilizável, é apropriado 

descrevê-lo com metadados, que permitem que o recurso de aprendizagem possa ser encontrado 

quando armazenado em um Pacote de Conteúdo ou em um Repositório. Isto torna o recurso de 

aprendizagem mais reutilizável, pois a pessoa pode inspecionar só o metadado, decidindo reusá-lo sem 

ter que inspecionar o próprio recurso. Quando o uso do recurso de aprendizagem é definido como 

parte de uma estratégia de aprendizagem, podem ser usados metadados adicionais para descrever a 

atividade que usa o recurso. 

Se há alguma chance do Pacote de Conteúdo ser modificado, reorganizado ou desagregado 

para o reuso em algum momento futuro, então faz sentido prover metadados para todo elemento que 

poderá ser reusado ou precisará ser interpretado. 

A.2.3 Recursos 

O componente Recurso de um Manifesto pode descrever recursos externos ou arquivos físicos 

localizados no pacote. Esses arquivos podem ser mídias, texto ou objetos de avaliação. Agrupamentos 

conceituais e relacionamentos entre arquivos podem ser representados dentro do componente Recurso. 

Na Figura A.4 um único Recurso é composto de vários componentes, que no SCORM são simples 

Asseis, listados como Arquivos dentro do recurso. O Recurso descreve ainda a parte física (inventário 

de componentes) do recurso como um todo. 

Resources 

Resource 

Figura A.4 - Recursos do Manifesto [SCORM, 2004]. 
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A.2.4 Arquivos Físicos 

O componente Arquivos Físicos representa os arquivos referenciados no componente Recurso. Esses 

arquivos podem ser arquivos locais contidos de fato dentro do pacote de conteúdo, ou podem ser 

arquivos externos referenciados por uma URI. 

A.3 Construindo o Pacote de Conteúdo 

Esta seção apresenta os requisitos para construir os pacotes de conteúdo SCORM e o XML de ligação 

para a especificação do conteúdo de empacotamento IMS, além de definir os requisitos para cada 

aplicação do pacote de conteúdo SCORM. 

A.3.1 Arquivo Manifesto 

Esta seção define os requisitos para a construção do arquivo i m s m a n i f e s t . x m l , que estrutura um 

Pacote de Conteúdo. Se o Pacote de Conteúdo pode ser entregue para o usuário final, então o 

Manifesto também deve conter informações sobre como o conteúdo é organizado. Os tipos de dados e 

formatos dos elementos são definidos pelos tipos de dados de XML Schema [W3C, 2001]. 

Devido à extensão do trabalho, serão apresentados somente os elementos e atributos 

obrigatórios e que foram julgados importantes para o desenvolvimento do projeto. A Figura A.5 

mostra a composição básica do arquivo i m s m a n i f e s t . x m l . 

Figura A.5 - Composição do arquivo imsmanif est. xml. 
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A.3.1.1 Elemento <manifest> 

O elemento <manifest> representa uma unidade instrutiva reusável que encapsula metadados, 

Organizações e Recursos. Ele é o nó raiz do arquivo imsmanifest.xml . Ocorrências de outros 

elementos <manifest> são usadas para compartilhar arquivos, metadados e organizações estruturais 

para agregação, desagregação e reuso. Esses elementos filhos <manifest> são referenciados como 

(sub) Manifests, mas não estaremos entrando em detalhes, pois no desenvolvimento do projeto 

determinamos o uso de somente um manifesto, ficando o desenvolvimento da utilização de 

(sub)Manifests para trabalhos futuros. 

Qualquer declaração deve ser feita dentro do elemento <manifest>. O elemento <manifest> 

contém os atributos: 

• Identifier: identifica o manifesto e é único. O atributo é provido pelo autor ou pela 

ferramenta de autoria durante o desenvolvimento do manifesto. E representado por um ID do 

XML Schema [W3C, 2001]; 

• Version: identifica a versão do manifesto. E usado para distinguir entre manifestos com o 

mesmo identificador. E representado por uma string de até 20 caracteres através do XML 

Schema [W3C, 2001], 

O elemento <manifest> contém os seguintes elementos filhos: 

• <metadata> 

• <organizations> 

• <resources> 

• <manifest> 

Exemplo: 
- : m a n i f * s t i d*n t i f l-=a = " SAMPLEl" v* r s i •: n = " 1 . 3 " xml ; b a s « = , 'my-ront -í-n t " 

xmlns = "h t t p : www. i n s g l o b a l * r g / x s -J / i ms-r p v i p i " 
xmlns à : l l r p = " h t tp. . . ' / www. a d l n ^ t - M - g / x s - í / a d l r p v i p ? " 
xmlns : x s i ="h t t p : / /www . w3 . or•}/ 200 l/XHLSoh*má - i n s t a n c - r " 
x s i : s ^ h ^ m a L o r a t l : n = " h t t p : /www. ims - j l oba 1. or-j- xs : l - imsrç ' v l p l 

v l p l . x s d 
h t t p : / / w w w . a d l n - r t . o r g / x s ^ / a d l c p v l p ? a-rllcp v i p 3 . x s d " :• 1-- Imsmâni f-^st «n t ín t s --> 

• , ' m a n i f * s t 

A.3.1.1.1 Elemento <metadata> 

O elemento <metadata> contém metadados que descrevem o Manifesto e informações relevantes que 

descrevem o Pacote de Conteúdo como um todo. O elemento <metadata> contém os elementos: 
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• <schema>: descreve o esquema que define e controla o Manifesto. É representado por 

uma cadeia de caracteres do XML Schema [W3C, 2001], seguindo um vocabulário restrito 

que contém a palavra reservada: ADL SCORM (indica que o pacote é construído de acordo 

com os requisitos definidos pelo SCORM); 

• <schemaversion>: descreve a versão do esquema. E representado por uma cadeia de 

caracteres do XML Schema [W3C, 2001], seguindo um vocabulário restrito que contém a 

palavra reservada: CAM 1.3 (indica que o pacote é construído de acordo com os requisitos 

definidos pelo SCORM CAM versão 1.3); 

• {metadados}: Os metadados devem ser inseridos dentro do Manifesto usando um esquema 

apropriado de metadados, como o esquema LOM [IEEE LTSC, 2002], que será apresentado 

no Apêndice B. Há alguns tipos de mecanismos para inserir metadados no manifesto, como: 

o definindo um nome em um elemento XML com um prefixo específico; 

Exemplo: 
• . . : . ! : x m l n s . l : m = "h t t p . ..•'.'11 s r . i - ?—. vrg . x s :l L JM" • 

: 1 :m: 1 om : 

•: lOin: t i t 1-r : 
• lom. s t r i rrcj 1 " ~n - US" •Ti t f o r th í - Pa-rkage; l o m i s t r i n j : 

•: ..1-MJi : t i t l * » 
l : m . -j-n-s-ra 1 

loiri. lc-in • 

o definindo u m nome em um elemento XML sem um prefixo; 

Exemplo: 

• . . . • 

lom xmln3=http: 1tsc.irer •:i çj/xs.l/LOM 
jT-iiH-ral 

- t Í t 1 * : 
•• strin-j 1 an-3ua-3̂ =" •sn-DS" »Titl* for thí- Parkage^ string: 

g-s-n*ra 1 
: 1 -i-nri :• 

o através do elemento <location> que provê uma maneira de descrever a localização 

de onde o metadado pode ser encontrado. 
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Exemplo: 

^ a i l r p : l . : . o a t i * n •rvi i rs^/rr i - i - tâdatâ/ r v u r s - ; . : c m l . . ' a i l r ç - : l > 

Um exemplo que mostra o uso do elemento <metadata> seria: 

• : , . : : : i- : : : 
• ' I : ••.:•;• i. I 

; " ' i : 
:. " • • t • : 

•.- '.• : . • i 
'' v . . i.:. • . :• 1 :•: i 1 i: u ••'. i • i .: i v ". [ • . ." • 

•: m^tadcitâ • 

. í :: • i . .:::.. • ...;:. • • 

A.3.1.1.2 Elemento <organizations> 

O elemento <organizations> descreve uma ou mais estruturas ou Organizações para o pacote. Quando 

for construir um Pacote de Conteúdo SCORM, este elemento deve conter pelo menos um sub-

elemento <organization>. O elemento <organizations> contém o atributo: 

• Default: identifica a organização default para usar. O valor deste elemento deve 

referenciar o atributo identifier do elemento <organization> ou o atributo identifier do 

elemento <manifest>. É representado por um IDREF através do XML Schema [W3C, 2001]; 

O elemento <organization> contém o elemento filho: 

• <organization> 

Exemplo: 
•: < : - c g a n i s a t i o n s •Jfcf a u l t ="TOClu • 

/*rganizati*ns.: 
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A.3.1.1.2.1 Elemento <organization> 

O elemento <organization> descreve uma organização hierárquica. O conteúdo da organização pode 

ser uma aula, módulo, curso, capítulo, entre outros. O elemento <organization> contém o atributo: 

• Identifier: é o identificador da organização que é único dentro do Manifesto. O valor é dado 

pelo autor ou pela ferramenta de autoria, sendo representado por um ID de XML Schema 

[W3C, 2001]; 

O elemento <organizations> contém o elemento filho: 

• <title>: descreve o título da Organização. Pode ser usado para ajudar o usuário a decidir 

qual organização escolher. Dependendo do que a organização estiver descrevendo, o título 

pode ser, por exemplo, um curso, módulo ou aula. E representado por uma cadeia de até 200 

caracteres de XML Schema [W3C, 2001]; 

• <item>: é um nó que descreve a estrutura hierárquica da organização, que pode ser 

aninhado e repetido com outros elementos <item> em qualquer número de níveis. O elemento 

<item> representa uma Atividade na organização do conteúdo. O elemento <item> por sua 

vez, contém o atributo: 

o Identifier: é o identificador para o item que é único dentro do manifesto, sendo 

representado por um ID de XML Schema [W3C, 2001]; 

O elemento <item> contém os elementos filhos: 

o <title>: descreve o título do item. E representado por uma cadeia de até 200 

caracteres de XML Schema [W3C, 2001]. 

Exemplo: 
T . : , : . : . * : 

•• •:••r-aanisati-i.n i - : U n t i f i * r = " T 0 C l " ; 

..•:rganiza t i*n 

A.3.1.1.3 Elemento <resources> 

O elemento <resources> é uma coleção de referencias para recursos. O elemento <resources> contém 

o elemento filho: 

• <resource> 
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A.3.1.1.3.1 Elemento <resource> 

O elemento <resource> é a referência para o Recurso. Há dois tipos primários de Recursos definidos 

dentro do SCORM: SCOs e Assets. O elemento <resource> contém os atributos: 

• Identifier: é o identificador do recurso que é único dentro do escopo que contém o arquivo 

manifesto. O valor é dado pelo autor ou pela ferramenta de autoria, sendo representado 

por um ID de XML Schema [W3C, 2001]; 

• Type: indica o tipo de Recurso, que deve ser setado para webcontent; 

• adlcp:scormType: define o tipo de recurso SCORM, que deve ser setado para Sco ou 

Asset; 

• href: referencia a URL que representa o ponto de entrada do recurso. E representado por 

uma cadeia de até 2000 caracteres de XML Schema [W3C, 2001]. 

O elemento <resource> contém os elementos filhos: 

• <file>: uma lista de arquivos do qual o recurso depende. Pode ser repetido se necessário 

para cada arquivo de um dado recurso. O elemento <file> por sua vez, contém o atributo: 

o href: identifica a localização do arquivo, sendo representado por uma cadeia de 

de até 2000 caracteres de XML Schema [W3C, 2001], 

Exemplo: 

: ' " ' yi 

: : : : »:.:,-• ••: " -y. 

• ~" ' yt 

"•i " ' VI 
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Apêndice B 
Especificações dos Metadados SCORM 

Este apêndice apresenta quais foram as especificações dos metadados adotadas nos trabalhos 

de modelagem e implementação desta dissertação, baseadas no estudo do SCORM CAM versão 1.3 

[SCORM, 2004]. O perfil da aplicação SCORM definida aqui, referencia diretamente o IEEE 

Standard for Learning Object Metadata (LOM) [IEEE LTSC, 2002] e o IEEE Standard for Extensible 

Markup Language (XML) Binding for Learning Object Metadata Data Model [IEEE LTSC, 2004]. 

Através desse estudo e das necessidades do projeto, a autora desenvolveu a parte do projeto referente 

às especificações dos metadados segundo os requisitos e condições estabelecidas a seguir. 

B.1 Elemento <lom> 

Todos os metadados devem ter a instância <lom> como nó principal. Esse nó começa a descrever os 

metadados usados para descrever o componente SCORM. O nó <lom> possui nove categorias, que 

podem aparecer em qualquer ordem. Qualquer declaração deve ser feita dentro do elemento <lom>, 

incluindo qualquer atributo que seja considerado extensão de metadados. 

Verificando a multiplicidade, nota-se que o elemento <lom> deve aparecer somente uma vez 

dentro dos metadados. O elemento <lom> contém os seguintes elementos filhos: 

• <general> 

• <lifeCycle> 

• <metaMetadata> 

• <technical> 

• <educational> 
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• <rights> 

• <relation> 
• <annotation> 

• <classification> 

Exemplo: 
• lom m i l n s = " b t t p : l t í »•? . i * * * . -i-r-a/xa-J/LOH 

y.3 i : sc h-?m<aL : c a t i . •n = " h t t p : 1 t s ? . . o r g / x s d / L O M l : m xs-J" = 

: : i:.• .' 
/lOm : 

B.2 Elemento <general> 

A categoria <general> agrupa informações que descrevem um recurso como um papel. Um recurso 

nesse caso é um componente SCORM, que pode ser um Asset, SCO, Activity ou Content Organization. 

Essa informação geral às vezes é vista como uma informação chave que descreve um componente 

particular. O elemento <general> deve aparecer somente uma vez dentro do elemento <Iom> e contém 

os seguintes elementos filhos: 

• <identifier> 

• <title> 

• <language> 

• <description> 

• <keyword> 

• <coverage> 

• <structure> 

• <aggregationLevel> 

B.2.1 Elemento <identifier> 

O elemento <identifier> representa um mecanismo para determinar um identificador único do 

componente SCORM. Isso é importante quando lidamos com várias etapas do desenvolvimento do 

conteúdo de aprendizagem, como versão e manutenção, por exemplo. 

Através da multiplicidade, notamos que o elemento é obrigatório e pode ser repetido (até dez 

vezes), permitindo que os componentes possam ter vários identificadores. No sistema, é dada a opção 
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padrão obtida através do sistema iClass que o usuário pode estar modificando, além de outras duas 

possibilidades de criação de metadados. O elemento <identifier> possui os seguintes elementos filhos: 

• <cata!og> - Elemento opcional. 

• <entry> - Elemento obrigatório. 

Exemplo: 

• i d - r l l t í f i r t 
•r-a t a l •:••:! URI: ca t a l o g 

: « i t r y • ta 11 p : ..' w w w a d 1 n ~ t . o r ..' •: •MI t-E-n t /•:•' 01- ..' -i-n t r y : 
= id- r -n t i f , 

B.2.1.1 Elemento <catalog> 

O elemento <catalog> representa o nome do identificador ou esquema usado para criar e gerenciar a 

entrada. Existem alguns tipos de sistemas para catálogo, como os que seguem: 

• URI: Universal Resource Identifier; 

• URN: Universal Resource Name; 

• DOI: Digital Object Identifier; 

• ISBN: International Standard Book Numbers; 

• ISSN: International Standard Serial Numbers. 

Apesar de o elemento <catalog> ser opcional, o elemento <entry> (elemento filho de 

<identifier>) é obrigatório, o que faz com que o elemento em discussão tome-se obrigatório também, 

já que ele representa o tipo de esquema usado no elemento <entry>. No sistema, é dada a opção padrão 

e outras duas possibilidades de criação de metadados. A opção padrão é obtida através do sistema 

iClass em que o elemento <catalog> assume o valor de "URI" e o usuário pode modificar esse valor. 

B.2.1.2 Elemento <entry> 

Esse elemento representa o valor do identificador do objeto de aprendizagem, ou seja, apresenta o 

valor referente ao esquema escolhido no elemento <catalog>. O valor de <entry> na implementação 

realizada será representado como um CharacterString Data Type [ISO/IEC, 2000] com até 1000 

caracteres e deve aparecer somente uma vez dentro do elemento <identifier>. No sistema, é dada a 

opção padrão e outras duas possibilidades de criação de metadados. A opção padrão é obtida através 

do sistema iClass em que o elemento <entry> assume a URL que indica a localização do objeto de 

aprendizagem que está sendo criado. Esse valor pode ser modificado pelo usuário. 
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B.2.2 Elemento <title> 

Representa o nome dado ao objeto de aprendizagem, sendo representado por LangString Data Type 

[IEEE LTSC, 2002], com até 1000 caracteres. O elemento <title> deve aparecer somente uma vez 

dentro do elemento <general>. Na implementação realizada, é dada a opção padrão obtida através do 

sistema iClass assumindo o valor do título da aula, o qual o usuário pode estar modificando. 

Exemplo: 

=• t i t lv :• 
s tr ing lan-:ru<ag-?="*n" ; Sharabl-r Cori t vil t Otj •=••: t F.ef a í n o í MoJ-r 1 31 ring • 

: ,•• t 1 t 1 : 

B.2.3 Elemento <language> 

Representa a linguagem primária ou linguagens usadas dentro do componente SCORM para a 

comunicação com o usuário. Através da multiplicidade, notamos que o elemento é opcional e pode ser 

repetido (até dez vezes), permitindo que os componentes descritos possam suportar múltiplas 

linguagens. Na implementação realizada foi adotado o português como linguagem padrão e única. 

Apesar de o elemento ser opcional, como o valor será sempre o mesmo ("pt"), decidiu-se por deixar o 

elemento <general><Ianguage> nas especificações dos metadados SCORM. Não colocamos à 

disposição do usuário a criação de mais instâncias. 

Exemplo: 

: : languag-r>f r ; / l a n g u a g * • 

B.2.4 Elemento <description> 

Representa a descrição textual do componente SCORM que está sendo descrito pelo metadado. É 

representado como um elemento LangString Data Type [IEEE LTSC, 2002], com até 2000 caracteres 

e pode ser repetido (até dez vezes), permitindo que os componentes possam ter várias descrições. No 

entanto, na implementação realizada colocamos a disposição do usuário apenas a criação de uma única 

instância. 
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Exemplo: 

: d-rSCl ipt ivTl 
string lan-3ua.3*="*n" :Textual d-í-soript i-:-n of th* learning 

•:-bj*ct> /strin-3 = 
:. d-rsoription 

B.2.5 Elemento <keyword> 

Deve ser usado para definir palavras chaves comuns ou frases que descrevam o objeto de 

aprendizagem. O elemento é representado por um elemento LangString Data Type [IEEE LTSC, 

2002], com até 1000 caracteres. O elemento pode ter múltiplas instâncias (até dez) no caso de mais de 

uma palavra chave ser necessária. No sistema, é oferecida uma opção padrão e outras duas 

possibilidades de criação de metadados. A opção padrão é obtida através do sistema iClass assumindo 

o valor do título da aula, que o usuário pode estar modificando. 

Exemplo: 

; k«yv*rd. 
: st ring 1 a n-gu ag = : learning •bjí-ct = /strin-j • 
; string lan-guag* = "nl" l*-ír*bj-»?t: ..-strin-3: 

: string lan-g\iag-? = fr" ••vt-j-s-t -:1' appr*ntissa<3*-: ..'string • 
> > 

= fcL- :l, 
:string lan-giiag-E- = ' -j-n* ; m-í- tada ta-:..' st rin-3 • 
: st riii-3 lan-3ua-g* = •nl" Mti-ítaJâ ta- / strin-3 -
• 31 ring 1 an gu a-3-? = ' fr" iri4tad:nn-i-~s: string : 

. keyvvrd • 

B.2.6 Elemento <coverage> 

Sendo o elemento opcional, decidiu-se por não usá-lo, pois o uso foi considerado desnecessário, já que 

descreve o tempo, cultura, geografia ou região em que os componentes SCORM são aplicados. 

Entretanto, em trabalho futuros, deve-se reconsiderar o uso deste elemento. 

B.2.7 Elemento <structure> 

Através da multiplicidade, notamos que esse elemento é opcional. Porém foi considerado válido o uso, 

já que deve ser usado para descrever a estrutura organizacional do componente SCORM. E 

representado por palavras reservadas presentes em um vocabulário restrito definido pelo Vocabulary 

Data Type [IEEE LTSC, 2002], cujo conjunto válido é: 
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• atomic: um objeto que é indivisível; 

• eollection: um conjunto de objetos sem específico relacionamento entre eles (no sistema, 

essa opção é a padrão); 

• network: um conjunto de objetos com relacionamentos que não são específicos; 

• hierarchical: um conjunto de objetos cujos relacionamentos podem ser representados por 

uma estrutura de árvore; 

• linear: um conjunto de objetos que são completamente ordenados. 

Exemplo: 

s t r u - r t u r * 
-LOMv 1 . '.<« / s o u r c * 

: valu-5- - a tomi-r ^ ••'valu* : 

/ s t r u o t u r * : 

B.2.8 Elemento <aggregationLevel> 

Através da multiplicidade, notamos que esse elemento é opcional. Porém foi considerado válido o uso. 

descrevendo a granularidade funcional do objeto de aprendizagem, de grande uso no contexto de 

ensino. E representado por palavras reservadas presentes em um vocabulário restrito definido pelo 

Vocabulary Data Type [IEEE LTSC, 2002], cujo conjunto válido é: 

• 1: o menor nível de agregação, como por exemplo, fragmentos ou dados de mídia; 

• 2: uma coleção de objetos de aprendizagem do nível 1, por exemplo, uma aula; 

• 3: uma coleção de objetos de aprendizagem do nível 2, por exemplo, um curso; 

• 4: o maior nível de agregação, como por exemplo, um conjunto de cursos que permitem 

uma certificação. 

No contexto do sistema, os valores 3 e 4 não estão sendo usados, já que descrevem um curso 

ou conjunto deles. Portanto, são oferecidas as opções 1 e 2, onde o valor padrão é o 1. Em uma futura 

versão, deve ser possível criar um objeto de aprendizagem como, por exemplo, um curso todo, 

considerando-se o uso dos outros valores descartados nessa versão. 

Exemplo: 

i * n L * v * l • 
: . s * u r c * >LOMvJ.. 0-: / S o u r e * > 

! /valu* • 
/ a g g r * g a t i * n L * v « - l ••• 
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B.2.9 Exemplo com todos os elementos filhos do elemento <general> 

•••g-n-ral • 

. i:. !*. • i 

B.3 Elemento <lifeCycle> 

Agrupa as categorias relatadas ao ciclo de vida e ao estado atual do componente SCORM, e aqueles 

que afetaram o componente durante sua evolução. Os tipos de informações coletados nessa categoria 

incluem o status do componente (estado final ou draft), o identificador da versão, e uma lista de 

indivíduos e/ou organizações que afetaram o componente de uma maneira ou outra. O elemento 

<lifeCycle> deve aparecer somente uma vez dentro do elemento <lom> e contém os seguintes 

elementos filhos: 

• <version> 

• <status> 

• <contribute> 

B.3.1 Elemento <version> 

Deve descrever a edição / versão do componente SCORM. Um componente pode ter várias versões ou 

edições durante seu tempo de vida. É representado pelo elemento LangString Data Type [IEEE LTSC, 

2002], com até 50 caracteres e deve aparecer somente uma vez dentro do elemento <IifeCycle>. No 

sistema, foi adotado como "l .0" o valor padrão do elemento, que o usuário pode modificar se desejar. 

Exemplo: 

;v*rai*n 
• s t r i n g L O a l p h a - : / s t r i n g > 

« v*rsi*n• 
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B.3.2 Elemento <status> 

Deve descrever o status completo ou condição do componente SCORM. Um componente pode ter 

vários status durante seu ciclo de vida. Verificando a multiplicidade, nota-se que o elemento <status> 

deve aparecer somente uma vez dentro do elemento <lifeCycle>. É representado por palavras 

reservadas presentes em um vocabulário restrito definido pelo Vocabulary Data Type [IEEE LTSC, 

2002], cujo conjunto válido é: 

• draft: o componente está em desenvolvimento de acordo com o desenvolvedor; 

• final: o componente está pronto de acordo com o desenvolvedor (no sistema, essa opção é a 

padrão); 

• revised: o componente foi revisado desde sua última versão; 

• unavailable: a informação do status não está disponível. 

Exemplo: 

: 3 t a t u s : 
• s c u r c * -LOMvl. 0•: / i o u r o r 
: '-'all.l-5- - f i l i a l : Vâ lU-í- •• 

/ s t a t u s 

B.3.3 Elemento <contribute> 

Esse elemento deve ser usado para descrever essas entidades que têm contribuído para o estado do 

componente SCORM durante seu ciclo de vida (como por exemplo: criação, edição, publicações). O 

elemento <contribute> possibilita a captura de todos esses indivíduos ou organizações envolvidas. 

Através da multiplicidade notamos que esse elemento é opcional, podendo ter até trinta 

instâncias no caso de mais contribuições serem necessárias. Nesse caso, deixamos o uso de acordo 

com o usuário, já que não é obrigatório. Na implementação realizada, são dadas duas opções padrões 

obtidas através do serviço Context Kernel que fornece as <entity>s responsáveis pelo <contribute>, 

além de outra possibilidade de preenchimento do elemento <contribute>. O usuário pode modificar 

esses valores padrões e criar mais uma entidades para o elemento. 

O elemento <contribute> possui os seguintes elementos filhos: 

• <role> - obrigatório se o elemento <contribute> for usado; 

• <entity> - obrigatório se o elemento <contribute> for usado; 

• <date> - opcional se o elemento <contribute> for usado. 
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Exemplo: 

: o í - n t r i b u t * 
: r O 1 * : 

• s * u r o * LOMvl. ..' s * u r o * • 
• v a l u * a u t h o r : / v a l u * • 

l v l - f • 
= * n t i t y • BE'31N. VCARD' nPH; J-:~ F r i iayEHL. VCARD-= , > n t i t y :• 

datn-: 
•: rlatH-Tim* 2 2 - 1 2 -12- / d a t * T i m * 

• s t r i n - j langu<a'3-r="*n" A r i - fs . - r ipt i :n f.: r t h * :1a t-r- s t r i n j • 

:1a t-r • 
- . - • M l t l l b u t - r 

B.3.3.1 Elemento <role> 

Obrigatório se o elemento <contribute> for usado. Define o tipo de contribuição feito pelo 

contribuidor (identificado pelo elemento <entity>) no desenvolvimento do componente SCORM. O 

IEEE [IEEE LTSC, 2002] definiu um conjunto de papéis típicos que são envolvidos no ciclo de vida 

do componente, representados por palavras reservadas presentes em um vocabulário, cujo conjunto 

válido é: 

• author • validator • technical validator 

• publisher • editor • educational validator 

• unknown • graphical designer • script writer 

• initiator • technical implementer • instructional designer 

• terminator • content provider • subject matter expert 

Na implementação realizada, para o elemento filho <role> do elemento <contribute> são 

dadas duas opções padrões, uma em cada elemento <contribute>. Para o primeiro <contribute>, o 

valor do elemento <role> padrão é "author", e para o segundo, "educational validator". O usuário pode 

estar modificando esses valores, além de poder criar outro <contribute> e assim, criar um novo 

elemento <role>. 

B.3.3.2 Elemento <entity> 

Obrigatório se o elemento <contribute> for usado. Define a(s) entidade(s) que podem ter contribuído 

durante o desenvolvimento do ciclo de vida do componente SCORM. É representado pelo elemento 

CharacterString Data Type [ISO/IEC, 2000] com até 1000 caracteres, onde todos os valores das 

entidades devem ser representados no formato vCard Data Type [IETF, 1998]. 
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O padrão fornece a criação de até quarenta instâncias para determinada <role>, mas na 

implementação feita, atualmente são oferecidas três opções. Os valores para cada elemento 

<contribute><entity> padrões (que são dois) são obtidos pelo serviço Context Kernel que, através da 

dimensão de contexto who (informando o professor que ministra a aula) fornece os elementos <entity> 

responsáveis pelos elementos <contribute>. O sistema ainda permite que esses valores possam ser 

alterados, além de poder criar mais duas outras <entity> para o elemento. 

B.3.3.3 Elemento <date> 

Identifica a data que a contribuição foi feita pela entidade. O elemento <date> contém dois elementos 

filhos: 

• <datetime> - E representado pelo elemento DateTime Data Type [ISO, 2000], que é pego 

automaticamente do sistema; 

• <description> - Sendo esse elemento opcional, decidiu-se por não usá-lo, pois o uso foi 

considerado desnecessário, já que representa a descrição textual da data. 

B.3.4 Exemplo com todos os elementos filhos do elemento <lifeCycle> 

B.4 Elemento <metaMetadata> 

Descreve como uma instância de metadados pode ser identificada, quem criou a instância, como, 

quando e com quais referências. O elemento deve aparecer somente uma vez dentro do elemento 

<lom> e contém os seguintes elementos filhos: 
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• <identifier> 

• <contribute> 

• <metadataSchema> 

• <language> 

B.4.1 Elemento <identifier> 

O elemento <identifier> representa um mecanismo para determinar um identificador único do 

metadado que descreve o componente SCORM. A multiplicidade, os elementos filhos e as 

características dentro do sistema, já foram apresentados na Seção B.2.1. 

Exemplo: 

: i - 3 - rn t i f i * r ; 
- ;a tal- :~3 = VFI = ra t a l * - j 

• 4 - n t r y > h 1 1 f : / / w w w . a d l n * t . • :-rg/m*ta-: lata/ME'0 0 1 : / « n t r y » 
: / i d í - n t i f i * r : 

B.4.2 Elemento <contribute> 

O elemento <contribute> deve ser usado para descrever essas entidades, como pessoas e organizações 

que têm afetado o estado da instância do metadado durante o desenvolvimento do seu ciclo de vida. A 

multiplicidade, os elementos filhos e as características dentro do sistema já foram apresentados na 

Seção B.3.3. A diferença é que a implementação realizada fornece a criação de duas instâncias (e não 

três como na Seção B.3.3) e o conjunto válido de palavras reservadas apresentado no vocabulário do 

elemento filho <role> é: 

• creator (adotada no sistema como padrão) 

• validator 

Exemplo: 

• r:ntributa 
: r : 1 * : 

•• aourc* »LC'Mvl - 0« / scur r-r •• 
«valu* :ci:*at*r: /valu* 

: lll-E-
-E-n t i ty -EE'31H. Wí.P.D'•• 11FN: Metadata Ci:*at*rEllD VCARI'• / 4-nt i ty 
. -iat* 

dat-sTim* = 2002-12 -12« / d a t * T i m * = 
• d^s rri|:-ti :n • 

•:strin-3 lan-3ua-3í-="4-n" -This -lat* ríprísínts thr :lat* thv •?rt •:• 1-
finish—rl a u t ho r i 11-3 tb* ta la ta • /s 11Í113 • 

,':l-?srription 
: . da t* > 

, .?'M1 tributa • 
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B.4.3 Elemento <metadataSchema> 

Representa o nome e versão da especificação usada para criar a instância metadado. Para todos 

metadados SCORM, a instância deve estar em conforme com ambos requisitos do LOM e do SCORM 

CAM versão 1.3. Devido a isto, o SCORM precisa que pelo menos os seguintes esquemas metadados 

sejam documentados em todas as instâncias metadados: 

• LOMvl .0: Indica que o esquema LOM Versão 1.0 são usados; 

• SCORM CAM v 1.3: Indica que o perfil da aplicação SCORM CAM Versão 1.3 

Metadados foram seguidas. 

Se mais esquemas metadados são relevantes, eles também devem ser listados, podendo chegar 

a dez. No projeto não colocamos à disposição do usuário a criação de mais instâncias, colocando as 

duas instâncias obrigatórias como default. 

Exemplo: 

m a t a d a taS-rh*ma = LOMvl 0: , m*ta-3a taSch-Hria : 
* m * t a d a t a S c h e m a SOJRM CAM v l / m * t a - 3 a t a S - ? h * n a • 

B.4.4 Elemento <language> 

Apresentado na Seção B.2.3. 

B.4.5 Exemplo com todos os elementos filhos do elemento <metaMetadata> 

m^taM-rtadata • 
i-Jí-ntifir-r : 
• ratal :-3 llfil: /catai*-] ; 
• *otry»bttp: /.'ww.«41n*t.«r^/a*ta da taBK1 •: 1 •, í-ntrv = 

: id*ntifi*r 
: M-ntributí- : 

: 1 v : 
- S Mir rr - LOMvl. '>- / aourcr • 
•valu* 'i ^ : i ,'valu~ 

: 1 "l- • 
«itityBE'3INVCAED'nFN:Jc~ Meta-Sata Civat.; rEHP: V̂ ÂRI': riiti ty : 
dat* 
--datme , ;Í»:í2-12 -12« ,'dateTim--- , 
• 'fea.rription • 

••• string langua J*-="-Í-TI" »This dat* r*pr* sents th* dat* th* •?r*at*r 
finish—l authoring thr mrtadí ta •:/s t ring • 

«/•A*8-?ripti-:-n. 
: • da t* :• 

. -rontrit-ut̂  : 
: metadataS-rh-í-ma LOMvl 0: /notada taSrh-ç-ma : 
; matada taS.rĥ ma SOjRM CAM vl ..'matadataS rhr-ma 
• language languag* ••• 

/Ktiltet aia ta 
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B.5 Elemento <technical> 

A categoria <technical> descreve todas as características técnicas e requisitos para o componente 

SCORM. Verificando a multiplicidade, nota-se que o elemento <technical> deve aparecer somente 

uma vez dentro do elemento <lom>. O elemento <technical> contém os seguintes elementos filhos: 

• <format> 

• <size> 

• <location> 

• <requirement> 

• <installationRemarks> 

• <otherPlatformRequirements> 

• <duration> 

B.5.1 Elemento <format> 

O elemento <format> representa os tipos de dados técnicos de todos os componentes usados na 

preparação do componente SCORM. Este elemento é usado para identificar qualquer software 

necessário para acessar e usar o componente. É representado pelo elemento CharacterString Data 

Type [ISO/1EC, 2000], com até 500 caracteres e deve ser do tipo MIME baseado no registro IANA 

[IETF, 1996b] ou string literal não digital. 

Através da multiplicidade, notamos que o elemento pode ser repetido até 40 vezes, permitindo 

que as características técnicas possam ter vários formatos. No sistema permite-se o elemento possa ser 

repetido três vezes. São dadas duas opções padrões, uma com o valor de "text/html"e outra 

"video/jpeg" que o usuário pode estar modificando, além de outra possibilidade de preenchimento para 

a criação de metadados. 

Exemplo: 

: f- •CTCiat vi .J •=••:.,• f * x n a t • 
: f- •rmat t-E-xt h t m l - .' £ -:-r ma t • 

B.5.2 Elemento <size> 

Obtemos esse elemento automaticamente, já que representa o tamanho digital do componente SCORM 

em bytes. É representado por CharacterString Data Type [ISO/IEC, 2000], com até 30 caracteres. 

Exemplo: 
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B.5.3 Elemento <location> 

Obtemos esse elemento automaticamente através do sistema iClass que informa a URL da localização 

do componente SCORM descrito pelo metadado. 

B.5.4 Elemento <requirement> 

Expressa a capacidade técnica necessária para usar o componente SCORM. Vendo a multiplicidade, 

notamos que esse elemento é opcional. Aqui fica a cargo do usuário o uso ou não desse elemento. 

Pode ter múltiplas instâncias, chegando até 40 itens. Na implementação realizada só damos opção da 

criação de duas instâncias <requeriment>. O elemento <requeriment> contém o elemento filho: 

• <orComposite> 

Exemplo: 

; orComposi t * : 
typ* 

SOU1" : IZlMvl . 1} ; sourr* í 
VâlU* : t-1'OXŜ l' :-,.•• va 111* :• 

/typ* . 
•• nam* -

• souirr* l/'t'h'l. 0 : SOUl" •?* : 
valu* :ms-int*rn *t «xpl-:-E«r> /valu* > 

/ ! ) « • « : 
«ninianinV*rsi*n Ç. 0 • .•'minimuinV îrsion • 
• maximumV*rsion í . 0 ,'tnaxinniinV*r3i'Mi • 

/«•rCoapc*! t* : 

: ca-Composi t* : 
•: : 

•• 3'MU V̂ . 0 : s*ur-?* > 
"alue : l f :« ÍM VIlu* • 

/tVp* : 
••• nam* 

3'Z'll I •?* : D"'MV± . 0 : SOU1C* : 
vai li* : n* t s:a[* rominunirat: /valu* 

••• .'nam* t 
••• miniminri7*ir3Í:n • 4 . mini num?* r s i •:• n 
•maxirmimV*i:3Í:n f 0 : /maxinmmV^-sion • 

•:• rCc«ç»:-s i t * 

B.5.4.1 Elemento <orComposite> 

Representa um simples requisito. Através da multiplicidade, notamos que esse elemento é opcional. 

Porém, se o usuário optou por estar utilizando o elemento <requeriment>, deverá utilizar o elemento 

<orComposite>. Pode ter múltiplas instâncias (usando o conector lógico "OR") chegando até quarenta 

itens, porém, no sistema só damos opção da criação de duas instâncias. O elemento <orComposite> 

contém os seguintes elementos filhos: 
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• <type> 

• <name> 

• <minimumVersion> 

• <maximumVersion> 

B.5.4.1.1 Elemento <type> 

O elemento <type> representa a tecnologia necessária para usar o componente SCORM, como por 

exemplo, hardware, software e rede. E representado por palavras reservadas presentes em um 

vocabulário restrito definido pelo Vocabulary Data Type [IEEE LTSC, 2002], cujo conjunto válido é: 

• operating system 

• browser 

O sistema disponibiliza duas opções padrões que podem ou não serem modificadas pelo 

usuário, sendo que cada uma delas representa cada elemento <requeriment> (que o sistema 

disponibiliza duas opções) e assume o valor das palavras reservadas presentes no conjunto de 

vocabulário: "operating system" e "browser". 

B.5.4.1.2 Elemento <name> 

Representa o nome da tecnologia necessária para usar o componente SCORM. O valor usado nesse 

elemento depende do valor identificado pelo elemento <value>. O sistema possibilita ao usuário 

escolher até dois valores para o elemento <name>, que representa o valor identificado pelo elemento 

<type>. 

O IEEE [IEEE LTSC, 2002] definiu um conjunto de valores que são representados por 

palavras reservadas em um vocabulário. O conjunto válido de palavras reservadas para o elemento 

<requirement>.<orComposite >.<name> é: 

Se <type> = "operating system" 

• pc-dos 

• ms-windows 

• maços 

• unix 

• multi-os 

• none 

Se <type> = "browser" 

• any 

• netscape communicator 

• ms-internet explorer 

• opera 

• amaya 
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B.5.4.1.3 Elemento <minimumVersion> 

Sendo o elemento opcional, decidiu-se por não usá-lo, pois o uso foi considerado desnecessário, já que 

representa a menor versão possível da tecnologia necessária para usar o componente SCORM. 

B.5.4.1.4 Elemento <maximumVersion> 

Sendo o elemento opcional, decidiu-se por não usá-lo no sistema, pois o uso foi considerado 

desnecessário, já que representa a maior versão possível da tecnologia necessária para usar o 

componente SCORM. 

B.5.5 Elemento <installationRemarks> 

E usado para representar qualquer instrução específica em como instalar o componente SCORM. E 

representada por LangString Data Type [IEEE LTSC, 2002], com até 1000 caracteres. Vendo a 

multiplicidade, notamos que esse elemento é opcional, ficando a cargo do usuário o usa ou não. O 

sistema fornece uma opção padrão representada por uma frase especificando instruções de instalação, 

que o usuário pode ou não modificar. 

Exemplo: 

i n s t a i l a t i o n R e m a r k s ^ 
s t r i n g lan-3uag* = "*n" T h i s a - r t i v i t y r ~ q u i i r s t h * r l i e n t t rows-~r t o 

ha--* a Macromedia F l a s h p l u g i n i n s t a l l-s»3 . : s t r i n g 
, i n s t a l l a t i o n R - m a r k s • 

B.5.6 Elemento <otherPlatformRequirements> 

E usado para representar informações sobre outros softwares e hardwares necessários para o 

componente SCORM, que não podem ser representados nos elementos técnicos. É representada por 

LangString Data Type [IEEE LTSC, 2002], com até 1000 caracteres. Vendo a multiplicidade, notamos 

que esse elemento é opcional, ficando a cargo do usuário o uso ou não desse elemento. 

Exemplo: 

o t h e r P l a t f o r m R e q u i r í - i i i e n t s 
s t r i n g l a n g u a g * = " * n " Sound - r a rd , Min RAM: loMfc., V i f e o - ra rd a n d 

d i s p l a v : a t l e a s t 800 X r'00 p i x - l s x o l o r s - : . . ' s t r i n g » 
o t h * r P l a t f - : . r m R - r q u i r * m * n t s : 
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B.5.7 Elemento <duration> 

Sendo o elemento opcional, optou-se por não usá-lo, já que representa o tempo contínuo de duração de 

um componente SCORM (útil para sons, filmes ou simulações). Entretanto, em trabalho futuros, deve-

se reconsiderar o uso. 

B.5.8 Exemplo com todos os elementos filhos do elemento <technical> 

•rhniral 
£.;.mat :t*xt htnl-: •'£ :rmat > 

: /siz*! 
l*?ati*n SCOvl htm: . 1 i-rati:n .-• 
r̂ juiL^m^nt 

: .M-'?c«f-:.»i t* 
•: t-.-L:-'-•: S-Mlir-r :I/>HvJ. . >< • • SC-UIC* 

•: Val LI* : br:;*.SvL : ' Vtl 111* • 
' Vi l — • •• L * l- ~ 

• nam~ 
-: Sviiior : L/".'M'--1. 0 3'Mli rr 
• valu- .na-lnc*rn«t <-xfl:i*r valu* 

/nam*: 
«minianinV*r8Í*n >5 . 0- /miniraum7*rsi*i» • 
«naxioninV+rsi-Mi. 0« /naxlaninV*rsi*n • 

írquirrineiit • 
inatallationK*marks 

strinj lan-:p.ia:|* = "*rj'' Thi.s artivity r—ijui r*s th* rli*nt biova-ri to 
ha"* a Ma?r:m*-3ia Flash plugln instalkd. string 

ins t a llat ionR-Hnarfcs • 
-i-thí-rPlatf-MTnR̂ quir-í-meTits > 

:strlng lan:rua:j* = " *n" : Í:uiv3 raid, Min RAM. liMb, -raid and 
•iispla /. at 1 *a31 800 Y. íOu pi?:*Is x 25? -rolvrs- /sti-in-3 > 

•:• t h* r P1 a t £ m mR—qui r*m*n 13 
: durat i :n> 

: -3ura t i -:-n : PÇY: / du ra t ion > 
: d^s.rriptivn 

«string laii'3Uag*="í-d" L*ngth of tim* to lay simulation- .'strin-g • 
d*s-7iipt i 

. duration • 
•: / t e»rhni ca 1 : 

B.6 Elemento <educational> 

Essa categoria descreve as características chaves educacionais ou pedagógicas do componente 

SCORM, sendo usada por professores, gerentes, autores e estudantes. 

Através da multiplicidade, notamos que esse elemento é opcional e todos os elementos filhos 

também são opcionais. Apesar disso, o elemento <educacional> e quase todos elementos filhos (com 

exceção do <typicalAgeRange>, <semanticDensity> e <typicalLearningTime>) foram considerados 

obrigatórios no sistema, pois são elementos de importância fundamental, dado que o trabalho se foca 

no contexto educacional. 

Pode ter múltiplas instâncias, chegando até cem itens, embora o sistema só ofereça a opção da 

criação de uma única instância. O elemento <educational> contém os seguintes elementos filhos: 
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<interactivityType> 

<learningResourceType> 

<interactivityLevel> 

<semanticDensity> 

<intendedEndUserRole> 

<context> 

• <typicalAgeRange> 

• <difficulty> 

• <typicaILearningTime> 

• <description> 

• <language> 

B.6.1 Elemento <interactivityType> 

Representa o modo dominante de aprendizado suportado pelo componente SCORM. O IEEE [IEEE 

LTSC, 2002] definiu um conjunto de valores que são representados por palavras reservadas em um 

vocabulário, cujo conjunto válido é: 

• active: aprendizado ativo, que diretamente introduz ação produtiva pelo estudante 

(aprendendo fazendo); 

• expositive: aprendizado expositivo, quando o trabalho do estudante consiste principalmente 

em entender o conteúdo exposto a ele (aprendizado passivo) (no sistema, essa opção é adotada 

como padrão); 

• mixed: A mistura dos tipos active e expositive de interatividade. 

Exemplo: 

: i n t * r » • ? t i v i t yTyp* • 
= s v u r o * -LOMvi . >:<•• / s * u r c * • 
: *-'alu-r -inix-e-d: / v a l u * • 

: / i n t * r a c t i v i t y T y p * = 
i'. • •• : :. .: • 

B.6.2 Elemento <learningResourceType> 

Representa o tipo específico do componente SCORM. Através da multiplicidade, notamos que o 

elemento pode ser repetido (até dez vezes), permitindo descrever completamente os tipos de recursos 

usados pelo componente. No sistema, é fornecida a opção padrão "slide" que o usuário pode 

modificar, além de outras duas possibilidades para a criação da instância <learningResourceType>. O 

IEEE [IEEE LTSC, 2002] definiu um conjunto de valores que são representados por palavras 

reservadas em um vocabulário, cujo conjunto válido é: 

• exercise • graph • exam 

• simulation • index • experiment 

• questionnaire • slide • problem statement 
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• diagram • table • self assessment 

• figure • narrative text • leeture 

Exemplo: 

: 1 *a r n i n j P. * S : LI I C * r y p * . 
: . s : u r ? * -LOMvl. 0« .'s*ux-?* • 

- • • a l u * - - n a r r a t i v * t * x t ; v a l u * t 
l * a r n i n g R * s : u r r*Tyx:* • 

1 *a m i 11 j F. * sou ic *r-/p* :. 
• S v u r o * -LOHvi C'« . ' s o u i c * • 
• " a l u - r - 3 i m u l a t i :n = v a l u * . 

l * a i n i n ^ R * s : u i - ? * T y ç . * • 

B.6.3 Elemento <interactivityLevel> 

Representa o nível de interatividade que caracteriza o componente SCORM. Nesse contexto, 

interatividade refere-se ao nível que o usuário pode influenciar no aspecto ou ambiente do 

componente. O IEEE [IEEE LTSC, 2002] definiu um conjunto de valores que são representados por 

palavras reservadas em um vocabulário. O conjunto válido de palavras reservadas é: 

• very low (valor padrão assumido pelo sistema) 

• low 

• médium 

• high 

• very high 

Exemplo: 

: i n t -=-r a r t i v i t vL *--•* 1 
: S v u r c i -LOM-v 1 . O-.'s:ui-r* • 
•• "a 111 *• v * rv 1 . '•alu-r • 

/ int -rar t ivi tyL*-v* 
i'. ' i • : :. .! • 

1 : 

B.6.4 Elemento <semanticDensity> 

Representa o nível semântico do componente SCORM. A densidade semântica do componente 

SCORM pode ser estimada em termos de tamanho, ou no caso de recursos como áudio ou vídeo, 

duração. Esse elemento não foi considerado obrigatório, ficando a cargo do usuário o uso ou não desse 

elemento. O IEEE [IEEE LTSC, 2002] definiu um conjunto de valores que são representados por 

palavras reservadas em um vocabulário. O conjunto válido de palavras reservadas é: 
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• very low (valor padrão assumido pelo sistema) 

• low 

• médium 

• h i g h 

• very high 

Exemplo: 

••s-Hnanti-rDí-nsi t y 
: « * u r c * LOMvl. í>« / s o u r c í • 
• " a lu - r >v*ry l:-w- / '--aluí-» 

•• .••' s*man t i * M i t y • 

B.6.5 Elemento <intendedEndllserRole> 

Identifica o(s) usuário(s) principal(is) para que o componente SCORM foi designado. Vendo a 

multiplicidade, notamos que o elemento pode ser repetido em até 10 vezes, permitindo que múltiplos 

elementos sejam usados, sendo que o usuário/papel mais dominante deve vir primeiro. No sistema, é 

fornecida a opção padrão "learner" que o usuário pode estar modificando, além de outra possibilidade 

de preenchimento para a criação de metadados. O IEEE [IEEE LTSC, 2002] definiu um conjunto de 

valores que são representados por palavras reservadas em um vocabulário, cujo conjunto válido é: 

• teacher 

• author 

• learner (valor padrão assumido pelo sistema) 

• manager 

Exemplo: 

. ! • i' ; \, i . • 
in t*nd*dBndUs*i :F .* l* : 

= s * u r c * -LOMvl . / s * u r c * • 
• •••alur - l r ân i í - r - : /Vâlu-T : 

: i n t * n d * d B n d O s * r f t * • 
i •. • . • : :. .; • 

B.6.6 Elemento <context> 

Representa o principal ambiente dentro do qual o aprendizado e o uso do componente SCORM é 

utilizado. Vendo a multiplicidade, notamos que o elemento pode ser repetido até dez vezes, permitindo 

que múltiplos elementos sejam usados. No sistema, é fornecida a opção padrão "higher education" que 
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o usuário pode modificar, além de outra possibilidade de criação da instância do elemento <context>. 

O IEEE [IEEE LTSC, 2002] definiu um conjunto de valores que são representados por palavras 

reservadas em um vocabulário. O conjunto válido de palavras reservadas é: 

• school 

• higher education (assume o valor padrão no sistema) 

• training 

• other 

Exemplo: 

s o u r c - -LOMvl. O-: , ;S'>UK« • 
= "-aluí- t r a i n i n g - ..'•-•aluí- • 
* n t * x t • 

B.6.7 Elemento <typicalAgeRange> 

O elemento foi desnecessário, já que representa a idade do típico usuário final. 

B.6.8 Elemento <difficulty> 

Representa o quão difícil é o trabalho com o componente SCORM. O alvo típico pode ser 

caracterizado pelo elemento <context>. O IEEE [IEEE LTSC, 2002] definiu um conjunto de valores 

que são representados por palavras reservadas em um vocabulário, cujo conjunto válido é: 

• very easy (assume o valor padrão no sistema) 

• easy 

• médium 

• difficult 

• very difficult 

Exemplo: 

: -3if f i r u l t y 
a * u r c * -LOMvi . •:•••• / s * u r - r * • 
'-•a 1 u • ~a s }'•••..' " a 1 u • 

^ d i f f i - r u l t v : 
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B.6.9 Elemento <typicall_earningTime> 

Representa o tempo aproximado gasto para trabalhar com o componente SCORM. O alvo típico pode 

ser caracterizado pelo elemento <context>. O elemento <typicalLearningTime> contém os seguintes 

elementos filhos: 

• <duration>: É representado por Duration Data Type [ISO, 2000], O elemento não foi 

considerado obrigatório, ficando a cargo do usuário o uso ou não. 

• <description>: O elemento foi considerado desnecessário. 

Exemplo: 

• i .- : :; • : :. 

B.6.10 Elemento <description> 

Empregado para descrever como o componente SCORM deve ser usado. Embora o elemento possa ter 

múltiplas instâncias (até dez), o sistema disponibiliza a criação de apenas uma. O elemento é 

representado por LangString Data Type [IEEE LTSC, 2002], com até 1000 caracteres. 

Exemplo: 

; d - s a o r i p t i o n : 
striiij lai>:ruaj~ = "~n" Thi.s rours- is f or IT piof-í-ssiona ls 

r-sponsibl-s- for impl*m~ntin'3 Java 3trin:i 
, • i •? r i p t i ou • 
i'. • r : :..'.• 

B.6.11 Elemento <language> 

Apresentado na Seção B.2.3. 
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B.6.12 Exemplo com todos os elementos filhos do elemento <educational> 

• * -ra tiv na 1 • 
i 111 -r a •? t i v i t yTyp-r • 

svurc-- LOMvl . O- /s-i-ur-r* • 
"a lu-é- -mixe i 

int*rartivi tyTyir-r 
lr-aniin-gFrs-xu r-s-rypí- • 

Svuro-r -LOMvl V- /SOUICr • 
• "*al\i*=- -figura: . sour-r* 

l-rarnin-jR-rSvurcrTyp-r • 
; l*arniiv3J?*sour ?~ryp-r • 

svuror LOMvl 0- ..'Svuro-r • 
"alu-r -narrativ* trxt 

1 ̂ arningR-sourr-í-Typ-r • 
i n t •=•! a-r t i v i t yL •=•*-' -r 1 

5vur-> -LOMvl. O-; /sourc* • 
V â l u - f V-rL-y lOW- / ' . ' â l u A • 

int «era-rtivi tyL-rv-rl 
srmanticr*nsi ty 

.sourc* -LOMvl 0- .."Svur-r-r • 
valu-r -v-fry 1 / valu-a- • 

••'s*manti-?D~nsi ty > 
i n t-rni-rdBndlis-rrRv 1-r 

sour-> -LOMvl v- /sourcr • 
"aly-r -1 -rain-rr-: /valu-f 

cont-i-xt 
Sviiror LOMvl. .'avur-:? • 
"alur -training- .'"alu-r • 

context -
typioa lÂg-Ran-g* 

string laíi-3\iag-f="-rti" lo- string 
typicalAg-rftang-s- • 

•aiffi-r-ulty 
: Svur-r-j- -LOMvl. <'.'• /sour:? • 
*'alu-r •íâsv- /valu*> 

: diffioulty 
:duration • 

duiat ivn PTlĤ vM durati-Mi • 
drs-rriftion 

• string languag*="̂ ri" Av*rag* l*ngth •:•£ tim* to -̂ p-rri-rn-r* th* 
a-?t ivity string 

d*&cript i on 
duration • 

languag- -rn-Uí languag-s- • 
• / -rdu-rat i vnal -

B.7 Elemento <rights> 

Descreve os direitos de propriedade intelectuais e condições de uso do componente SCORM. Deve ser 

usado para descrever quaisquer e todos direitos do componente, como por exemplo, custo por uso e 

direitos de cópia. O elemento <rights> deve aparecer somente uma vez dentro do elemento <lom> e 

contém os seguintes elementos filhos: 

• <cost> 

• <copyrightAndOtherRestrictions> 

• <description> 

B.7.1 Elemento <cost> 

Representa se o componente SCORM requer ou não algum tipo de pagamento. Verificando a 

multiplicidade, nota-se que o elemento <cost> deve aparecer somente uma vez dentro do elemento 

<rights>. O elemento é representado por um vocabulário definido pelo Vocabulary Data Type [IEEE 
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LTSC, 2002], que são representados por palavras reservadas em um conjunto de valores. O conjunto 

válido de palavras reservadas é: 

• yes 

• no (assume o valor padrão do sistema) 

Exemplo: 

: •?* St • 
> js*ur-?* -LOMvl. >'.<•• ,.'soLir-7v • 
: valu4-=-y*s-: / v a l u * • 

/ •-•--•3 t 

B.7.2 Elemento <copyrightAndOtherRestrictions> 

Descreve se o "copyright" ou outras restrições se aplicam ao uso do componente SCORM. O elemento 

<copyrightAndOtherRestrictions> deve aparecer somente uma vez dentro do elemento <rights> e é 

representado por um vocabulário definido pelo Vocabulary Data Type [IEEE LTSC, 2002], que são 

representados por palavras reservadas em um conjunto de valores. O conjunto válido de palavras 

reservadas é: 

• yes 

• no (valor default assumido pelo sistema) 

Exemplo: 
: ! 1!.-

: ^opyrightAndOth^rR-ístrictions > 
=:s*urc* -LOMvl. O* / « o u r « * » 
• *-'alu-5- y-rs-; / v a l u í - = 

/ or.pyrigtliAndO th^rRí-31 ri «ticos.: 

B.7.3 Elemento <description> 

Permite comentários sobre as condições de uso do componente SCORM. O elemento é representado 

por LangString Data Type [IEEE LTSC, 2002], com até 1000 caracteres. Como o elemento é opcional, 

fica a cargo do usuário o uso ou não desse elemento. O sistema fornece uma opção padrão (que pode 

ou não ser modificada pelo usuário) representada por uma frase especificando quem contatar e em que 

endereço eletrônico, no caso de informações adicionais. Essas informações são obtidas pelo serviço 

Context Kernel através de dimensões de contexto. 
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Exemplo: 

! 4 * » c r l p t i ou 
• s t r i n g l an -3 i i ag*="*n" : F o r adzli t i o n a 1 i n f o r m a t i on o r : p . i * 3 t i o n s 

r - g a i d i n o j c o p y r i g h t , d i s t r i b u t i an-:l r v p r o d u c t i o n , c o n t a c t Jo-e- D * - ' ~ l o p * r a t 
•:!*--•* lop^ rcvs o m * o r : | a n i za t i ou - o r g : , / s t r i n g 

B.7.4 Exemplo com todos os elementos filhos do elemento <rights> 

•lights 
: COSt :• 

• sourc* -LOMvi . 0- /sourc* • 
: " a 1 U * > ' / * . S / V â l u - f : 

cost • 
copyri-:|ht.Aiv30th*rR*.striction3 > 

< sourc* LOMv 1 - 0« /a*urc* > 
• v a l u * »y*a« / v a l u * 

copyrigthJin'30th*LR*3triction3 
: l*acript ion s 

ãtririj lan:|iiag*-"For additional information or :ju*stions 
r*gardin-:j copyri-ght . distribuí ion and r*production, contact Jo— L'*v*lop*r at 
j*+ d*v*lop*i' 'som*õr-3anizat ion . org /string > 

. ' • J * s c r i p t i * n -
/rights 

B.8 Elemento <relation> 

Define o relacionamento entre o componente SCORM e outros componentes, se existir. Vendo a 

multiplicidade, notamos que esse elemento é opcional. Aqui fica a cargo do usuário o uso ou não desse 

elemento. O elemento <relation> pode ser repetido para definir múltiplos relacionamentos, criando 

várias instâncias dessa categoria, chegando até 100 itens. No sistema disponibiliza-se a opção de 

criação de quatro instâncias <relation>. 

No sistema, são dadas duas opções padrões, uma obtida através do serviço Context Kernel e 

outra através o serviço iClass. O usuário pode modificar esse valor padrão e criar mais duas outras 

entidades para o elemento. O elemento <relation> contém os seguintes elementos filhos: 

• <kind> 

• <resource> 

B.8.1 Elemento <kind> 

Descreve a natureza do relacionamento entre o componente SCORM e o componente identificado pelo 

recurso. Através da multiplicidade, notamos que esse elemento é opcional. O elemento é representado 
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por um vocabulário definido pelo Vocabulary Data Type [IEEE LTSC, 2002], que é representado por 

palavras reservadas em um conjunto de valores. O conjunto válido de palavras reservadas é: 

• Ispartof • Isformatof • isbasedon 

• haspart • hasformat • isbasisof 

• isversionof • references • requires 

• hasversion • isreferencedby • isrequiredby 

No sistema, são dadas duas opções padrões, cada uma para cada elemento <relation> criado. 

A primeira, obtida através do serviço Context Kernel assume como valor "references" e a segunda, 

obtida através do serviço iClass, recebe o valor "ispartof'. Há ainda a possibilidade de o usuário estar 

criando mais duas outras entidades <kind>, cada uma referente ao elemento <relation>. 

Exemplo: 

fcind > 
í S v u r r í .-LOM","! . . .aour-: 
= v a l u * aspar tot- /-.-alti-s 

, k l 11 d • 

B.8.2 Elemento <resource> 

Descreve o objetivo do componente SCORM que seu relacionamento referencia. Através da 

multiplicidade, notamos que esse elemento é opcional e pode ter múltiplas instâncias, chegando até 

100 itens. N o projeto só damos opção da criação de uma única instância <resource> para cada 

elemento <kind>. O elemento <resource> contém os seguintes elementos filhos: 

• <identifier> 

• <description> 

Exemplo: 

d * s c r i p t i o n ^ 
• s t r i n g l a n g u a g * - " * ! ) " :AE>L C o u r a * : Mi o r o s o f t MSCB-: , ' s t r i n g . 

/ d * s o e i p t i o n = 
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B.8.2.1 Elemento <identifier> 

O elemento <identifier> representa um mecanismo para determinar um identificador único do objetivo 

do componente SCORM. A multiplicidade e os elementos filhos já foram apresentados na Seção 

B.2.I. 

No sistema, são dadas duas opções padrões, cada uma para cada elemento <relation>. A 

primeira, obtida por meio do serviço Context Kernel assume o valor da URL referente à página da aula 

na CoTeia através de dimensões de contexto. A outra é obtida através do serviço iClass assumindo o 

valor da URL referente à página da aula. Ambos os valores são armazenados no elemento filho 

<entry>. Há ainda a possibilidade de o usuário estar criando mais duas outras entidades <identifier>, 

cada uma referente ao elemento <kind>, que por sua vez, faz parte do elemento <relation>. 

B.8.2.2 Elemento <description> 

O elemento <description> descreve o objetivo do componente SCORM. É representado como um 

elemento LangString Data Type [IEEE LTSC, 2002], com até 1000 caracteres. O elemento é opcional, 

ficando a cargo do usuário o uso ou não. 

B.8.3 Exemplo com todos os elementos filhos do elemento <relation> 

: kin.J • 
3'Mir .-r -LOtlvl. >.>'• /«*ur-r* • 

: valu*- i8las*i: n . valu* • 
. kin-a • 
ItSVIIKT • 

: i-i-Hltifi-M • 
• .?atal*-j UP.M - / ratal i-g 
• ~n t ry u 111 - AI'L. 12 3 4 -15 FD- / «n t ry • 

i i*ntif : 
: d-fs-rrip-tiou 

• atring = Hici-:-3v£t MSCB- • string • 
•3*srrip't i •>« 

B.9 Elemento <annotation> 

Provê comentários no uso educacional do componente SCORM e informações de quando e por quem 

os comentários foram criados. Essa categoria possibilita que educadores possam compartilhar suas 

avaliações dos componentes SCORM e sugestões de uso. 

Através da multiplicidade, notamos que esse elemento é opcional e pode ter múltiplas 

instâncias, chegando até trinta itens. Porém no sistema só foi adotada uma instância, que é a default, 
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obtida por meio do serviço Context Kernel através de informações de contexto. O elemento 

<annotation> contém os seguintes elementos filhos: 

• <entity> 

• <date> 

• <description> 

B.9.1 Elemento <entity> 

Identifica a entidade ou entidades que criaram as anotações. E representado pelo elemento 

CharacterString Data Type [ISO/IEC, 2000] com até I000 caracteres, onde todos os valores das 

entidades devem ser representados no formato vCard Data Type [IETF, 1998]. O elemento é opcional, 

ficando a critério do usuário o uso. 

O sistema fornece um valor padrão obtido pelo serviço Context Kernel que através da 

dimensão de contexto who (informando o professor que ministra a aula) fornece a <entity> 

responsável pela <annotation>, que pode ou não ser modificado pelo usuário. 

Exemplo: 

= *nti ty BK III. VCAP.D 'nFtl: J** Auth*rBHI'.VCARD = *nti ty . 

B.9.2 Elemento <date> 

Apresentado na Seção B.3.3.3. 

B.9.3 Elemento <description> 

Deve ser usado para representar o conteúdo da anotação. O elemento é representado por LangString 

Data Type [IEEE LTSC, 2002], com até 1000 caracteres. Como o elemento é opcional, fica a cargo do 

usuário o uso ou não desse elemento. O sistema fornece uma opção padrão representada por uma frase, 

cujo conteúdo é obtido por meio do serviço Context Kernel que através da dimensão de contexto como 

who, where, when e what fornecem as informações necessárias para a descrição da anotação. 

Exemplo: 

; d*s-rr i p t i * n : L * a m * r s v i 11 n*-*d t-: UTid^râ tand th*- f u n d a m e n t a i s of Xi nd:%-s 
p r o g r a m m i n g i n •:>rcl^r t o g r a a p t h * •:••:• t s •3*8-rrib-=-i i n t h i s 
l e a r n i n g . : , ' d * s c r i p t i on : 
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B.9.4 Exemplo com todos os elementos filhos do elemento <annotation> 

a n n o t a t i o n : 
o n t i t y EE'JIN . VCABD' 11 PM: J o * A u t h : lEHI ' . YCARD i./ - i n t i t y 

. -3a t * • 
; J a t o T i m o = 2001 ->:<1- "JOTIO : 14 . 35. Ç.+ 01 .00 : . :1a t oTiino > 

- s t r i i i - j l a n : j u a g o = "-=-n ' D a t * an:1 tim-r a n n o t a t i o n was c i o a t o o l ; s t r i Q-g 

dat-r -
• i ^ s o r i j t i 011 Loar rcvrs w i l l n ~ -3 t o u n d e r s t a n d th-=- f mi3anK-n ta l3 •:•£ rtin-3 •:••»« 

p r o ^ r a m m i n g i n orcl-e-r t o y r a s p t li í- con-r-s E-ts 3* s-r 1 i t—d i n t h i s 
l - r a r n i n g . : / • 3 * s c r i p t i o n 

/ a n n o t a t i o n • 

B.10 Elemento <classification> 

Essa categoria descreve onde o componente SCORM se classifica no sistema. O elemento é opcional e 

pode ter até quarenta instâncias para definir classificações múltiplas. Nesse caso, deixamos o uso de 

acordo com o usuário, já que não é obrigatório. Na implementação realizada é oferecida somente a 

criação de uma instância. O elemento <classification> possui os seguintes elementos filhos: 

• <purpose> 

• <taxonPath> 

• <description> 

• <keyword> 

B.10.1 Elemento <purpose> 

Define propostas para a classificação do componente SCORM. Sendo o elemento opcional, fica a 

critério do usuário sobre o uso. No sistema, é oferecida uma opção padrão com o valor "educational 

objective"que o usuário pode estar modificando, além de poder criar outras duas instâncias. E 

representado por palavras reservadas presentes em um vocabulário restrito definido pelo Vocabulary 

Data Type [IEEE LTSC, 2002], cujo conjunto válido é: 

• Discipline 

• idea 

• prerequisite 

• educational objective 

• accessibility restrictions 

• educational levei 

• skill levei 

• security levei 

• competency 
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Exemplo: 

^p-urpos* 
•LOMvl. O-- / « o u r o * • 

: v a l u í - •3ki 11 = / va l u * • 
,• pu rpos - r 

B.10.2 Elemento <taxonPath> 

Sendo o elemento opcional, decidiu-se por não usá-lo, pois o uso não foi considerado relevante, já que 

descreve o caminho taxonômico em um específico sistema de classificação, onde cada nível sucessivo 

é um refinamento na definição do nível de procedimento. 

B.10.3 Elemento <description> 

Sendo o elemento opcional, decidiu-se por não usá-lo, pois o uso foi considerado desnecessário, já que 

contém a descrição do componente SCORM relativo ao propósito declarado (<purpose>). 

B.10.4 Elemento <keyword> 

Contém palavras chaves e frases do componente relativo ao propósito declarado (<purpose>) na 

classificação específica, como disciplina, idéia, nível de habilidade, objetivo educacional, entre outros. 

O elemento é representado por LangString Data Type [IEEE LTSC, 2002], com até 1000 caracteres. 

Através da multiplicidade notamos que esse elemento é opcional, podendo ter várias 

instâncias (até 40) no caso de ser usada para definir várias palavras chaves. Nesse caso, deixamos o 

uso de acordo com o usuário, já que não é obrigatório. 

Exemplo: 

: k-yVvl.a : 
s t r i n g = " - US " : Parfca g i n g SCOs , ' s t r i n g • 

> /k*yw*rd » 
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B.10.5 Exemplo com todos os elementos filhos do elemento <classification> 

• c i a r s - f - r f t t i c n . • 
• p u r p c r e > 

- £ c u r c e > L C U v « . 0- ' zc -jr 
• v a l u e ' j k ^ l i - .• v a l u e • 

- . p j r f c s e 
•• t a x « i P a t k : > 

• : c u r c e > 
< ; t r . r . : I « r . g u ? - g e = í d - UJ ' «ADI SC IrCJ Cc-n r e p t . r < / r t r i n g • 

• t a x o n 
< - d -Z< 
•í e n - r y • 

< - . r _ r _ g l « r . g - - i R g e = e n - U í ! > r o r . t e r . t A g r r e ç s a i l : o ! J o c e l < / ; t r i n g • 
•< / e r . t r y > 

t « i x c r . > 

< - d - I .A- Í C • 
•« e n - r y • 

< " r . i n . g I_«n.gM- .g-= e n - U " > T o r . t e n t I a :jca.g.Lr..g I u n d - ! L = e n t « i I . r < / r t r i n g • 

< / e r . t = y : > 
t í i x c r . : > 

• t a x o n 
< n d - I . À . i - .• z.d ' 
<enzry • 

<zznr.g l a r . g u f t , g e = e n - U C - > í . e : o u r c e F u n c f t i & e o z s t r z . r . g : > 
< / e n t r y : * 

t a .xcn .> 

< i d -Z Z . íl*i / i d > 
<enrry • 

<zziLr.g l a n g j . s . g t = ' e » - U 2 CCOs- s t r . i r . g > 
•< / e r . t r y > 

• t a . x c n > 

- c i e : r r i f t i c r . • 
• s t n a r l f . n r a f l . g e = e o - V S • D e s - r i b ^ r - g suic j a , c k . & g i . o g J T I r - c . í i J T I r u i 

T c r - t e n t rx«ige<: • z t x i n g • 
• / d e s c r - p z í c D!> 
• J c e v v c r ±> 

• l f . n r u A g e = e n - v S • I - c k s . g i n g ZZZ z- : t n a : • 
• j c e y v c r d 

• : r l í i s r i f í c e i t i c n:> 
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Glossário 

ASSET (recurso): é o objeto (item) mais básico de um recurso de aprendizagem. 
Assets são representações eletrônicas de mídia, como texto, imagens, som, objetos de 
conteúdo ou qualquer fragmento de dados que podem ser feitos por um cliente Web e 
apresentados ao usuário (estudante, professor, monitor, etc). Mais de um assei pode ser 
agrupado para construir outros assets. 

JSP: JavaServer Pages. E uma tecnologia para criar páginas Web com programação 
em Java, compostas de código HTML/XML. Com JSP pode-se criar aplicações Web 
executáveis em vários servidores Web, de múltiplas plataformas. 

LMS: Learning Management Systems. E um software que automatiza o 
gerenciamento dos eventos de treinamento, com funcionalidades projetadas para entregar, 
localizar, informar e gerenciar o conteúdo de aprendizagem, o progresso e as interações do 
estudante. 

MANIFESTO: é um documento XML que contém um inventário estruturado do 
conteúdo do pacote. Depois de empacotar uma coleção de cursos, esse pacote de conteúdo 
terá que ser desagregado para ser entregue aos usuários em um sistema de execução LMS. 

METADADOS: é um termo que é compreendido de diferentes maneiras pelas 
comunidades profissionais que projetam, criam, descrevem, preservam e usam sistemas de 
informação, que quer dizer "dados sobre dados". Metadado pode ser entendido como qualquer 
objeto de informação em qualquer nível de agregação. 

PACOTE (de conteúdo): Um pacote representa uma unidade de aprendizado. A 
unidade de aprendizado pode fazer parte de um curso que tem relevância instrutiva fora da 
organização do curso e pode ser entregue independentemente, como uma parte de um curso, 
um curso inteiro ou como uma coleção de cursos. 

RDF: Resource Description Framework. Trata-se de uma especificação normalmente 
baseada em XML que tem como objetivo automatizar e ampliar recursos para a internet 
através da representação de informações. 
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SCO: Sharable Content Obiect. E uma coiecao ae um ou mais asseis (recurs;;. 
icpresentam um único recurso ae aprendizagem, aiem de ser o mais baixo nivei de 
granularidade de um recurso de aprendizagem. 

SMIL: Synchronized Multimedia Integration Language. Possibilita a autoria de 
apresentações audiovisual interativas. SMIL é tipicamente usado em apresentações 
multimídia que integram streaming de áudio e vídeo com imagens, texto ou qualquer outro 
tipo de mídia. 

URL: Uniforme Resource Locator. Um termo informal associado com o esquema URI 
(Uniform Resource Identifier) popular: http, ftp, mailto, etc. 

XHTML: Extensible HyperText Markup Language. E uma família de tipos de 
documentos baseados no padrão XML e módulos que reproduzem e estendem o HTML. 

XML: Extensible Markup Language. E uma meta-linguagem simples e flexível, 
utilizada na definição de linguagens para estruturação de hiperdocumentos. E considerada 
evolução de HTML, por permitir acesso e manipulação da estrutura e semântica do 
hiperdocumento. E um importante padrão para intercâmbio de dados na Web e em qualquer 
outra aplicação. 

XSL: Extensible Stylesheet Language. E uma linguagem para expressar folhas de 
estilo. Utiliza XSLT mais a descrição de um conjunto de Objetos de Formatação e 
Propriedades de Formatação. 

XSLT: XSL Transformations. E uma linguagem para descrever como transformar um 
documento XML (representado como uma árvore) em outro documento (outra árvore). 

XSP: A linguagem XSP é o centro da tecnologia Cocoon, baseado em XML para 
Web, publicado em Java e uma das sete partes do Projeto Apache XML. O XSP é usado para 
construir conteúdo XML dinâmico e não necessita de esforços para aprender uma linguagem 
de programação. 
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