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RESUMO

Este trabalho visa o desenvolvimento de uma ferramenta colaborativa para co-
autoria de textos via Web – COLAB – de maneira a facilitar e compartilhar a
construção de textos por meio de um ambiente hipertexto. O editor COLAB foi
desenvolvido com a tecnologia Java, objetivando incentivar o uso de
metodologias de leitura e manter informações sobre a autoria e historicidade de
produção. A utilização deste editor, na educação ou em empresas, poderá
propiciar um ambiente colaborativo e interativo através da Internet ou da Intranet;
possibilitando que uma ou mais pessoas escrevam textos de maneira cooperativa e
assíncrona. Um participante da redação do texto somente poderá ver as alterações
feitas pelos outros usuários assim que as alterações destes forem concluídas e
quando a página que estiver atualmente em seu navegador (browser) for
atualizada. Uma das características da ferramenta de co-autoria de texto é a não
obrigatoriedade dos usuários trabalharem ao mesmo tempo, isto é, de forma
síncrona. A principal vantagem da utilização de um editor de texto colaborativo é
a agilidade na escrita de textos em grupo, tornando o processo de cooperação mais
claro para os editores. Com este tipo de ferramenta de co-autoria também será
mais fácil para as empresas compartilhar os textos, seja com seus funcionários ou
com suas filiais, já que o texto pode ser disponibilizado na internet ou também na
intranet. Uma grande aplicação está nos cursos de ensino às distâncias, aonde
alguns editores já vem sendo utilizados com grande sucesso. A linguagem Java foi
escolhida para implementação do editor, pois é uma linguagem de programação a
onde os aspectos de portabilidade, concorrência e distribuição influenciaram
decisivamente neste projeto.
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1 Introdução

O processo educacional, nas últimas décadas, teve forte influência dos

paradigmas da informática, devido a Revolução Científica - a qual trouxe para a

humanidade a visão do mundo-máquina; e, desta forma escolas, universidades e o

próprio comércio tiveram que se adaptar a este processo de mudança que a

sociedade vem sofrendo.

Em parceria, professores e alunos, empresários e funcionários precisam

buscar um processo de auto-organização para que possam produzir conhecimento

significativo e relevante; pois o volume de informações acumulado nessas últimas

décadas não permite abarcar todos os conteúdos que caracterizam uma área do

conhecimento. Frente a esta deficiência, professores e alunos, precisam aprender a

aprender como acessar a informação, onde buscá-la, como depurá-la e transformá-

la em produção de conhecimento; enquanto o profissional de mercado, para ser

competente, precisa ser um investigador intermitente, um cidadão crítico,

autônomo e criativo que saiba solucionar problemas, utilizar a tecnologia com

propriedade e ter iniciativa própria para questionar e transformar a sociedade.

Visando um aprendizado colaborativo e bastante interativo, este trabalho

objetiva desenvolver uma ferramenta de co-autoria, via web, para a escrita

colaborativa de textos; possibilitando que uma ou mais pessoas possam redigir o

mesmo de maneira a colaborar uns com os outros. Assim, as mesmas

desenvolverão uma aprendizagem cooperativa, com pesquisas em grupo e com

efetiva troca de resultados. É bom ressaltar que uma interação bem sucedida

poderá aumentar a aprendizagem.

No editor colaborativo proposto, por este trabalho, várias pessoas poderão

elaborar e editar um texto ao mesmo tempo; porém as contribuições de um usuário
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editor só poderão ser vistas por outros usuários do texto quando as mesmas forem

concluídas pelo primeiro. Neste ambiente colaborativo a internet será o meio de

comunicação utilizado; por ser mais ampla, possibilitando assim acesso a mais

usuários.

Como este software será usado através da internet, nada melhor do que

desenvolvê-lo usando uma linguagem feita para a internet - a linguagem Java; a

qual apresenta inúmeras vantagens sobre outras linguagens. Entre estas vantagens

estão: a portabilidade, a segurança e a facilidade para o desenvolvimento de

softwares concorrentes e distribuídos.

A crescente utilização de softwares concorrentes e distribuídos vem

requerendo, na área de Engenharia de Software, a busca de mecanismos para a

construção de programas que sejam corretos e confiáveis. Este trabalho não irá

aprofundar no estudo destes softwares, pois tais problemas englobam

características inerentes ao processo de desenvolvimento dos mesmos, como por

exemplo, a complexidade referente a sincronização de processos, a dificuldade de

expressar concorrência em paradigmas de linguagens de programação

convencionais, e as dificuldades enfrentadas durante a verificação e manutenção

de software concorrente – fatos estes que poderiam dar origem a outro trabalho de

monografia.

Neste trabalho serão abordadas as etapas desejáveis para a edição de um

texto, através da especificação de um editor assíncrono que poderá apoiar o

trabalho colaborativo de estudantes e profissionais. Desta forma, este trabalho foi

dividido em cinco capítulos. Sendo o primeiro esta introdução, a qual procurou

abordar e justificar o objetivo do mesmo.

No capítulo dois serão abordados alguns conceitos relevantes de

colaboração num processo cooperativo, permeando as características básicas da

colaboração mediada por computador, via Web e, assim, justificar a importância

de uma ferramenta colaborativa na co-autoria de textos.

No capítulo três é feita uma discussão sobre a tecnologia utilizada no

desenvolvimento do editor de texto colaborativo. Onde será feita uma introdução

à plataforma java, apresentando suas vantagens e desvantagens e o porque de sua
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utilização no desenvolvimento do COLAB.

No capítulo quatro serão apresentadas as etapas envolvidas na produção de

uma ferramenta de co-autoria, denominado de COLAB, o qual será construído em

Java. Este trabalho advém de um projeto de informática educativa do GeTeC

(Grupo de Estudos em Tecnologia em Comunicação), do Centro Universitário do

Triângulo-UNIT, em parceria com a professora e mestre Silvia Fernanda Martins

Brandão. Neste capítulo será descrito também o hardware e o software utilizados

no projeto para que o editor seja incorporado na educação de forma construtiva,

formativa e integradora ou nas empresas de forma alternativa e integradora.

É bom salientar que o uso da ferramenta de co-autoria na produção de

textos aliado ao uso da tecnologia não deve ser uma barreira ao aprendizado, mas,

sim, uma ferramenta pedagógica com diversas formas de utilização e que produza

reflexos positivos no processo educacional.

As conclusões estão no capítulo cinco, que procura mostrar que a

vantagem principal da utilização de um editor de texto colaborativo não é apenas a

agilidade na escrita de textos em grupo, mas que espera-se também tornar o

processo de cooperação mais claro para os usuários. Com este software também

será mais fácil para as empresas, suas filiais e seus funcionários compartilharem

os textos, já que o texto poderá ser disponibilizado na internet. Uma grande

aplicação está nos cursos de ensino a distância, a onde alguns editores já vêm

sendo utilizados com grande sucesso.

Para finalizar, são apresentadas todas as referências bibliográficas e

bibliografias consultadas e utilizadas durante a pesquisa e redação do tema aqui

abordado.
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2 A Colaboração num Processo Cooperativo

A crescente complexidade das tarefas do mundo atual exige cada vez

maior interação entre as pessoas. E, com a disponibilização de redes de

computadores de alta velocidade, cada vez mais acessíveis, aliada à evolução dos

estudos sobre o comportamento dos grupos de pessoas ao desempenhar uma

atividade, fazem com que a internet propicie um ambiente não somente

colaborativo mas também cooperativo.

Os computadores são instrumentos que além de apoiar a realização de

tarefas individuais, são importantes meios de interação e cooperação entre as

pessoas geograficamente dispersas. Desta forma a colaboração ocorre por ser

possível compartilhar uma grande quantidade de conhecimento. A partir daí

tambem é possível que várias pessoas trabalhem de forma cooperativa, utilizando

o conhecimento distribuído na internet ou gerando mais conhecimento.

O trabalho colaborativo é melhor visto como um conjunto de possíveis

relações entre os participantes e, quando feito corretamente, aumenta de maneira

significativa a qualidade, a eficiência e diminui o tempo gasto na realização de

várias tarefas. Porém é um processo complicado principalmente pela relação entre

várias pessoas, com opiniões e às vezes com objetivos diferentes. A utilização de

computadores no processo de edição colaborativa deve auxiliar os usuários para

que este processo seja o mais eficiente possível, provendo um ambiente simples e

prático; porém contextualizado para definir a relação desejada entre os

participantes.

A meta desse capítulo será abordar as características e os processos

utilizados na edição de textos colaborativos, a fim de justificar a importância da
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ferramenta na co-autoria de textos no processo de colaboração.

2.1 Ambientes de Aprendizado

Sobral e Ferreira [11] apontam em seu artigo que o estudo sobre trabalho

cooperativo teve início com o advento da automação de escritórios, em meados de

1970; com a necessidade de se avaliar o comportamento de grupos ao

desempenhar uma atividade. Assim, pesquisou-se ambientes que suportassem o

trabalho cooperativo, surgindo: CSCW (Computer Supported Cooperative Work,

que pode ser traduzido por trabalho colaborativo apoiado por computadores) e

Groupware.

Segundo Greif (1988)[10], CSCW estuda as funções e as relações de

trabalho entre grupos de pessoas e sistemas de computação. Para Sobral e Ferreira

[11], “CSCW se refere a um grupo de pessoas trabalhando em conjunto em um

produto, numa área de pesquisa ou acadêmica com o auxílio de computadores,

permitindo atividades de interação entre seus componentes”.

Groupware, segundo Sobral e Ferreira [11], simboliza todo o hardware e

software desenvolvido para suportar o CSCW. Ainda segundo os autores [11], “as

pesquisas em ferramentas de multimídia para Groupware, juntamente com alguns

desenvolvimentos em CSCW, resultaram em uma nova abordagem que veio

favorecer a área acadêmica, a CSCL (Computer-Supported Collaborative

Learning – Aprendizagem colaborativa auxiliada por computador)”. A CSCL é

um tipo de atividade de grupo que se tornou possível graças à ambientes em rede

que dão assistência a processos cooperativos e de colaboração.

Nesses ambientes de aprendizado suportado por computadores, os

elementos do grupo trabalham e se comunicam em espaços geograficamente

distribuídos, através da rede de computadores, onde podem resolver problemas,

representar idéias, analisar e criticar diversos pontos de vista. Portanto, os estudos

nessa área devem se concentrar nas formas de comunicação, de expressão de

pensamentos e da cognição entre os elementos do grupo, visando a motivação
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pelo aprender a aprender e compartilhar para criar entendimento

compartilhado[10, 11].

Mesmo dentro das empresas é necessário um espaço compartilhado para

que se crie entendimento compartilhado, o que pode vir a simplificar a

complexidade das tarefas; as quais passam a requerer habilidades

multidisciplinares, e aos novos paradigmas de trabalho; os quais envolvem

diversos setores da empresa, ou até mesmo outras empresas, trabalhando

conjuntamente nas diversas fases de elaboração de um produto ou

desenvolvimento de um projeto[11].

2.1.1 Aprendizagem Colaborativa

A aprendizagem colaborativa, visa aumentar a motivação e o aprendizado

dos estudantes. Ao participar em projetos colaborativos, via internet, o estudante

pode aprender mais e mais rápido, e assim apreciar mais suas aulas. Eles podem

se tornar estudiosos independentes e de iniciativa própria, ampliando seus

horizontes em todos os assuntos, mais particularmente sobre o mundo além de

suas comunidades.

Neste ambiente de aprendizado auxiliado por computador os alunos

desenvolvem uma atitude mais positiva frente aos computadores e à tecnologia em

geral, e adquirindo competências profissionais que incluem o trabalho com

recursos, aquisição e avaliação de informação, trabalho em grupos, e compreensão

de sistemas e relacionamentos complexos. Talvez o mais importante, neste

processo, seja que eles aprendem a aprender.

2.1.2 Aprendizagem Cooperativa

A aprendizagem cooperativa valoriza a integração produtiva entre os

participantes ao invés da individualidade. Muitos individius se apresentam mais

produtivos e conseguem ter um melhor relacionamento trabalhando em abientes
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cooperativos. O aluno pode se mostrar mais eficiênte tanto no dominio cognitivo

– aumento da capacidade de aprendizado e do desempenho – quanto no afetivo –

aumento da autoconfiança pessoal e da confiança no grupo. [13]

Segundo Paul Brna [10], cooperação é “a operação conjunta dos membros

do grupo no espaço compartilhado visando a realização das tarefas gerenciadas

pela coordenação. Indivíduos cooperam produzindo, manipulando e organizando

informações, construindo e refinando objetos de cooperação, como documentos,

planilhas, gráficos, etc. Para atuar nestes objetos, os membros do grupo contam

com elementos de expressão. Elementos de percepção fornecem informações

sobre as alterações realizadas no espaço compartilhado”.

Uma crescente parte do trabalho nas empresas e instituições educacionais

não é mais realizada individualmente, com uma pessoa trabalhando sozinha até

completar as tarefas. O trabalho é cada vez mais realizado cooperativamente. Esta

tendência se deve parcialmente ao aumento dos estudos na área de CSCW [10].

2.2 Ambiente Interacionista

“De acordo com Jonassen e Grabinger (1990), interatividade em sistemas

hipermídia traduz-se em permitir que o usuário possa ter um controle dinâmico de

sua navegação, isto é, permite que o usuario determine a sua própria sequência no

universo de informação fazendo uso, conforme a sua necessidade, das capacidades

e ferramentas intrinsecas ao sistema. Tori (1994) acrescenta que em hipermídia a

interatividade prevista para o sistema deve ser planejada, buscando atender ao

processo de navegação exploratória ou objetiva.” [1].

Conforme dito no trecho à cima, o ambiente virtual onde o usuário vai

interagir com o sistema deve facilitar ao máximo o acesso aos recursos e às

informações oferecidas. O sucesso ou não do sistema depende muito deste

ambiente, pois se for de difícil utilização o objetivo final que é facilitar a

colaboração poderá não ser atingido.
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2.2.1 Formas de Apoio à Interação

A interação pode ser feita por meio de várias ferramentas, porém a forma

como é dada a interação entre os participantes do grupo é definida pela ferramenta

utilizada como segue:

• Síncrona: Chat, Videoconferência

• Assíncrona: Email, Newsgroup, Forum, Editor colaborativo de texto,

Editor colaborativo de mapa conceitual

Analisando-se as ferramentas referenciadas anteriormente, segundo suas

características de sincronismo, percebe-se a Web mescla estas duas características,

pela sua grande variedade de utilizações. De tal modo que, ao final, obtenha-se, de

maneira simplificada, estratégias de suporte à solução cooperativa de problemas

para o apoio às atividades de trabalho cooperativo mais triviais. Podendo formar

ambiêntes mistos, ou seja, com características tanto síncronas quanto assíncronas.

2.2.2 Formas de Interação num Ambiente Colaborativo

A forma de interação no ambiente pode ser classificada de três formas [2]:

• Assíncrona: O texto é editado por um autor de cada vez. Isto ocorre

por um processo de versionamento, e para que isto ocorra o software

deve possibilitar ao autor comentar quais alterações foram feitas e

enviar esta versão aos outros editores. Esta forma torna o

desenvolvimento do texto mais complicado e demorado.

• Síncrona: Esta é a forma mais eficiente, porém é a de mais difícil

implementação, e exige que os usuários trabalhem ao mesmo tempo

mesmo não estando no mesmo espaço físico. É possível ver o que os

usuários estão fazendo no texto enquanto o texto é editado, e fazer

alterações sem restringir uma grande parte do texto.
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• Mista: Possui características síncronas e assíncronas.

Neste tipo de classificação, ou se tem usuários separados ou usuários

trabalhando em um mesmo local e tudo funciona normalmente, mas o problema

está justamente na maneira como as coisas funcionam na prática; existem muitas

implicações sociais e técnicas incluídas nesta classificação.

O editor a ser desenvolvido nesta monografia é assíncrono. O usuário

somente poderá ver as alterações feitas pelos outros usuários assim que suas

alterações forem concluídas e quando a página que estiver atualmente em seu

navegador for atualizada. O fato do sistema não obrigar os usuários a trabalharem

ao mesmo tempo classifica o sistema como assíncrono.

2.3 Aplicações de um Editor Colaborativo

Um editor colaborativo possui muitas aplicações, podendo simplesmente

ser utilizado para o compartilhamento de documentos até o auxílio no

desenvolvimento de textos em grupo. A aplicação desta ferramenta não está ligada

só ao desenvolvimento de textos colaborativos, mas podendo ser usado de várias

formas.

O ensino a distância auxiliado por computador, pode usar esta ferramenta

para complementar o ambiente de aprendizagem possibilitando ao aluno se

exercitar e ao professor corrigir o exercício e fazer anotações permitindo um alto

grau de interação.

Em muitas organizações, se encontram em vários documentos grandes

quantidades de informações que precisam ser compartilhadas entre os

funcionários e parceiros. Um exemplo é uma ata de reunião, que pode ser redigida

por um funcionário e depois compartilhada para que os participantes da reunião

verifiquem se o que ocorreu durante a reunião está descrito na mesma; antes de se

reunirem para assiná-la. Com isto evita-se a perda de tempo, pois se houver algum

erro este será corrigido antes da reunião.
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2.4 Exemplos de alguns Editores Colaborativos

Um dos editores colaborativos mais conhecidos é o CoWeb. CoWeb é uma

ferramenta assíncrona para autoria de páginas Web, sendo baseada no projeto

colaborativo WikiWikiWeb de Ward Cunninghan e implementado pela equipe de

Mark Guzdial no Laboratório de Software Colaborativo do Georgia Tech. No

início de 1999, a CoWeb foi utilizada no Georgia Tech, favorecendo a

colaboração entre alunos e professores. [2].

Outra ferramenta é o GROVE ( GRoup Outline Viewing Editor), um editor

multi-usuário síncrono para a criação de documentos a partir do seu esboço. A

estruturação preliminar é utilizada para a organização do documento e para o

controle de acesso concorrente. O GROVE foi projetado para ser utilizado em

encontros do tipo face-a-face ou remotos síncronos. Para cada usuário existe uma

visão diferente dependendo do número de nós abertos no documento. [14]

CoEdit é um editor colaborativo, cuja primeira versão foi desenvolvida em

Java, no Instituto de Informática da Universidade Federal do Rio Grande do Sul,

com o objetivo de permitir a edição síncrona de modelos de Engenharia de

Software com os usuários distribuídos na internet [9]. Os usuários desta

ferramenta, segundo CARNEIRO et al [9], compartilham um modelo, que pode

ser um diagrama, no qual suas operações são automaticamente percebidas pelos

outros usuários.

Já foram realizados muitos trabalhos nessa área, e esses são apenas alguns

exemplos de ferramentas colaborativas. Estas ferramentas já foram testadas e

servem como exemplo para o desenvolvimento de novas ferramentas

colaborativas.

2.5 Conclusão

A partir do estudo da metodologia é possível o desenvolvimento de um

sistema mais eficiente. Neste ponto deve ser feitas duas escolhas. Primeiro deve

ser escolhido a generalizaçã ou a especialização. A especialização pode prover um

ambiente mais produtivo, porém restrige a sua utilização e a generalização faz o
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oposto. O autor optou pela generalização para ser aplicado em outras áreas como

o exemplo citado, neste capítulo, sobe a ata de uma reunião.

A segunda escolha é a tecnologia utilizada, pois existem muitas linguagens

de programação e cada uma tem suas vantagens e desvantagens. Muitos fatores

devem ser considerados na escolha da linguagem, como o ambiente do software, o

tamanho da aplicação, a segurança, o modelo de persistência, dentre outros. No

próximo capítulo será feita a exploração da metodologia utilizada na

implementação do editor.
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3 Metodologia e Recursos para Implementação do Editor
Colaborativo

Neste capítulo será apresentada a plataforma Java e as tecnologias usadas

para o desenvolvimento do editor colaborativo - COLAB. Também serão

apresentados os modelos de colaboração. O modelo de colaboração é uma escolha

importante para o desenvolvimento do projeto que é abordado no capítulo 4.

3.1 Java a Linguagem da Internet

A Java é uma linguagem de programação, introduzida no mercado em

1995 pela Sun Microsystems, e, desenvolvida sob a orientação dos astros da Net,

James Gosling e Bill Joy [7]. A Java é o resultado de um trabalho consistente de

pesquisa e desenvolvimento de mais do que uma simples linguagem de

programação, mas de todo um ambiente de desenvolvimento e execução de

programas que exibe as facilidades proporcionadas pelo paradigma orientado a

objeto, pela extrema portabilidade do código produzido, pelas características de

segurança que esta plataforma oferece e finalmente pela facilidade de sua

integração a outros ambientes, destacando-se a internet e ambientes distribuídos.

É uma linguagem orientada a objetos e com exceção de seus tipos

primitivos de dados, tudo em Java são classes ou instâncias de uma classe. A Java

é uma linguagem compilada e interpretada. O código Java é compilado para o

Byte Code que são instruções binárias simples. O Byte Code é interpretado por

uma maquina virtual, a JVM (Maquina virtual Java) que dá a Java vários recursos

como o gerenciamento de memória, maior segurança e portabilidade.
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Uma característica da Java é a ausência de ponteiros, esta característica é

importante pela segurança e para diminuir erros. Em linguagem como C/C++ a

maioria dos erros ocorre durante o manuseio de ponteiros, desperdiçando memória

e até causando erros fatais. O desperdício de memória é causando quando o

programador esquece de liberar a memória alocada por ele, e os erros fatáis

quando um ponteiro está sendo direcionado para um endereço de memória errado,

ou quando tenta usar um endereço de memória que ja foi desalocado

posteriormente. A ausência de ponteiros aumenta a segurança impedindo que o

programador use diretamente a memória do computador impedindo que ele acesse

locais indevidos ou aloque grandes quantidades de memória. Desta forma a JVM

tem a função de limpar a memória usada e para isto usa o Garbage Colector

(Coletor de lixo), um recurso que elimina os objetos que não estão mais sendo

usados.

A grande portabilidade da Java se deve à JVM. Para portar a Java para

uma nova plataforma será necessário somente portar a JVM, assim não será

necessário recompilar o Software. Esta já foi portada para mais de 80 plataformas,

entre elas estão as plataformas Windows, Linux, Unix e Mac. Mas como a Java é

uma linguagem interpretada o desempenho é menor que uma linguagem nativa,

mas comparada a outras linguagens interpretadas como a Perl e a JavaScript, a

Java é relativamente rápida usando na JVM vários recursos para a otimização

como o uso de cachê a compilação Just-In-Time (em tempo de execução).

A compilação Just-In-Time não é obrigatoriamente usada durante a

execução de uma classe. O que este recurso faz é transforma o Byte Code do Java

em código de maquina fazendo com que o programa seja executado quase tão

rapidamente quanto uma linguagem nativa. Este sistema diminui um pouco a

segurança da Java, pois assim não é possível fazer algumas verificações que o

JVM fazia. Um exemplo, é o limite dos vetores que não é verificado nestes casos.

Apesar de todas as vantagens a Java não emplacou como um sucesso nos

desktops, sua maior utilização está nos servidores, com a tecnologia J2EE. Essa

tecnologia herda todas as vantagens do Java e engloba outras como a

independência do fornecedor. A tecnologia a ser usada para a geração dinamica de
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páginas do COLAB é o Servlet.

Os Servlets são componentes de aplicação para um servidor Web ou outro

tipo de servidor. Os Servlets podem ser usados para vários propósitos, na

aplicação desenvolvida nesta monografia ele é usado para a geração dinâmica de

páginas possibilitando a interação com o usuário. Uma alternativa ao uso dos

Servlets são os programas CGI (Common Gateway Interface – pode ser traduzido

como interface de redirecionamento comum), porém este é inferior em vários

pontos [ 4, 5, 6, 7]:

• Portabilidade: A portabilidade dos Servlets não está relacionada

somente à plataforma, mas também ao servidor Web. Existem vários

fornecedores desta aplicação, entre elas distribuições gratuitas como o

TomCat e outras pagas como o iPlanet.

• Eficiência e durabilidade: Diferente dos programas CGI os Servlets são

executados de forma mult segmentada. Desta forma as requisições são

executadas com muito mais velocidade e eficiência mantendo ativos

recursos como conexões de banco de dados e compartilhando recursos

entre os Servlets.

• Segurança: O Java é uma linguagem segura por natureza e esta

qualidade é herdada pelos Servlets. O tratamento de erros é feito

através das exceções do Java propiciando uma forma eficiente e

elegante de tratar os erros. O Java trata automaticamente de erros

comuns que poderiam travar o servidor.

• Escalabilidade: Uma característica da tecnologia J2EE é a computação

distribuída, desta forma os Servlets podem ser facilmente ampliados

para vários computadores distribuindo a carga da aplicação e

ampliando o poder de processamento.

3.2 Modelo Colaborativo

A colaboração pode ser feita de várias formas diferentes. Cada autor define
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a colaboração de acordo com sua interpretação; isto acontece porque o conceito de

colaboração é vago, podendo ser dado a ele várias interpretações. Paul Brna [10]

define vários fatores que definem a forma como é feita a colaboração:

• Divisão do trabalho: Cada participante realiza parte do trabalho

sozinho e depois adiciona ao que o grupo fez. Desta forma a

cooperação será a união de varios trabalhos individuais.

• Estado colaborativo: Para que o trabalho seja realmente colaborativo

os atores devem participar mutuamente deste esforço. Como citado por

Paul Brna [10], em alguns casos os atores acabam mudando a relação

de trabalho e quebrando o processo de colaboração.

• O propósito da colaboração: O objetivo individual dos participantes

do grupo não deve sobrepor o objetivo comum. Se isto acontecer o

objetivo do grupo será desviado e o resultado final pode não ser

satisfatório.

• Obrigações e Colaboração: O papel de cada indivíduo na colaboração

deve estar definido formalmente; impedindo que o mesmo fuja de seu

foco e facilitando o relacionamento entre os participantes.

No modelo proposto por Flower & Hayes, conforme Michels na referência

[3], a produção de textos envolve três etapas:

• Planejamento: Nesta fase são estabelecidas as metas, feito o

cronograma e levantadas as informações necessárias.

• Esboço e Tradução: Esta é a implementação do que foi planejado.

• Revisão: Finalmente é feita uma avaliação do trabalho realizado e

finalizado o texto.

O coordenador deve gerenciar estes processos para que o cronograma

desenvolvido no primeiro passo seja bem elaborado e executado corretamente no

segundo. O coordenador também tem a função de definir o papel dos usuários no

desenvolvimento do texto.
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3.3 Conclusão

A Java é uma das melhores tecnologias para utilizar na internet e como foi

dito principalmente nos servidores. A linguagem Java tem sido muito utilizada por

bancos, como o Banco do Brasil (www.bb.com.br), por sua segurança e

confiabilidade. A implementação do editor foi feita puramente em java utilizando

o JDBC para o acesso ao banco de dados e o ServLet para a construção dinâmica

do conteúdo.

O modelo de colaboração contemplado pelo autor desta monografia é bem

flexível, ficando os colaboradores responsáveis por escolher a forma como será

dada a colaboração. Desta forma o editor fica mais genérico podendo ser utilizado

de forma mais ampla.

No próximo capítulo serão apresentados o projeto do editor de texto

colaborativo e uma breve introdução às suas funcionalidades.
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4 Análise, Desenvolvimento e Implementação do Editor
de Escrita Colaborativa

Uma das etapas mais importantes no processo de desenvolvimento de um

software é a análise e a documentação. Uma boa análise implica entre outros em

projetos de melhor qualidade, manutenção mais fácil e menor custo. Optou-se por

utilizar para o processo de análise da ferramenta COLAB, uma metodologia com

ênfase em objetos, utilizando a UML (Unified Modeling Language), linguagem de

modelagem unificada. “A UML é uma linguagem padrão para especificar,

visualizar, documentar e construir artefatos de um sistema e pode ser utilizada

com todos os processos ao longo do ciclo de desenvolvimento e através de

diferentes tecnologias de implementação”[8].

Para projetar e desenvolver o editor COLAB, utilizou-se o paradigma da

orientação a objetos, uma tecnologia de eficiência e qualidade comprovadas,

usada em inúmeros projetos e para construção de diferentes tipos de sistemas. A

orientação a objetos é uma tecnologia para a produção de modelos que especifica

o domínio do problema de um sistema. Assim, para integrar o processo de

desenvolvimento e a linguagem de modelagem com a construção de técnicas e

ferramentas adequadas, propôs-se as seguintes etapas:

• A fase de análise de requisitos; consiste na revisão bibliográfica sobre

metodologias e normas científicas para construção de textos,

enfocando como modernizar o trabalho com fichas de leitura;

• Fase de análise; executada com UML, metodologia mais atual para a

modelagem de aplicações baseadas em objetos;

• Fase de programação; consiste na implementação usando a linguagem
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Java e o HTML;

• Fase de testes; consiste no teste da ferramenta COLAB,

disponibilizando o COLAB para os alunos de graduação da UNIT-MG,

avaliando a sua operacionalidade e a qualidade de sua documentação.

Estas etapas contemplam um ciclo de vida do modelo espiral. Assim,

foram desenvolvidos protótipos de versões diferentes do editor COLAB,

retomando as etapas descritas, sempre que mudanças fossem necessárias.

O projeto e o funcionamento da ferramenta colaborativa de co-autoria,

COLAB, serão discutidos neste capítulo; porém, não faz parte deste trabalho um

estudo sobre o que vêm a ser linguagem orientada a objetos ou, mesmo, o que

venha a ser linguagem de modelagem unificada (UML). Caso o leitor deseje se

aprofundar na área de análise ou programação orientada a objetos veja as

seguintes referências: [4], [5], [6], [7] e [8].

4.1 O projeto

O diagrama de “Use Case” da figura 4.1 representa as funções que o

sistema precisa implementar para auxiliar a colaboração entre os usuários.

Figura 4.1- Diagrama de “Use Case” do editor colaborativo COLAB.

A partir do diagrama de “Use Case” foi gerado um diagrama de classes,
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contento todas as entidades necessárias para o desenvolvimento do COLAB, ver

figura 4.2. Todos descendem da classe Persistente, que possui todos os métodos

necessários para usar uma conexão com um banco de dados.

Cada entidade é responsável por sua persistência, ou seja, ela implementa

os seus métodos de inserção, alteração e exclusão, como mostrado na figura 4.2.

Figura 4.2 – Diagrama de classes do editor colaborativo COLAB.

A interação com o usuário é feita por uma interface Web gerada

dinamicamente usando a tecnologia Servlet. O diagrama de classe dos servlets é

exibido na figura 4.3. Da mesma forma que as entidades os servlets descendem de

uma classe pai chamada ServletPersistente que lhes permite acessar uma conexão

com o banco de dados.
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Figura 4.3 – Diagrama de classes dos servlets usados no editor colaborativo COLAB.

O modelo de persistência utilizado é mais flexível, deixando que o

programador controle através da tecnologia JDBC os acessos ao banco de dados.

Outros modelos poderiam ter sido utlizado. O beans de sessão ou o modelo OJB

(ObJectRelationalBridge – Ponte Objeto Relacional) desenvolvido pelo grupo

Apache (www.apache.org) são um exemplo.
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4.2 O editor colaborativo - COLAB

O COLAB foi criado para ser o mais intuitivo possível. Uma barra de

opções, presente na lateral esquerda da página web possui todas as funções

principais do sistema e as funções referentes à opção que o usuário está

acessando. Como exibido na figura 4.4.

Figura 4.4 – Tela do editor colaborativo COLAB.

Os principais elementos da barra, vide figura 4.4, são:

• Todos os Textos: Exibe o título e a descrição dos textos. Nesta opção

os textos não poderão ser acessados.

• Meus Textos: Nesta opção o título e a descrição dos textos que o

usuário criou são exibidos. Nesta opção é possivel acessar os textos
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clicando sobre o seu título.

• Textos que Tenho Acesso: Da mesma forma que Meus Textos, exibe o

título e a descrição do textos. Para editar o texto basta clicar sobre seu

título.

• Novo Texto: A qualquer momento o usuário pode criar um novo texto.

A tela de edição do texto exibe cada parágrafo separadamente, com a

opção de inserir um novo parágrafo abaixo e acima, editar, excluir ou ver o

histórico deste.

Quando se edita um determinado segmento do texto, um histórico é

gravado para que as alterações possam ser desfeitas, ou para que se veja a

evolução do texto. O histórico é uma ferramenta importante para o processo de

cooperação assíncrona. O texto é formatado usando a linguagem de marcação

HTML. Nela é possível centralizar, justificar, sublinhar e negritar o parágrafo de

forma simples, simplesmente utilizando as tags HTML. O seguinte texto é o

código em HTML do parágrafo exibido na figura 4.4.

<P>Colab - Editor de escrita colaborativa. <B>;-)<B><P>

O COLAB define somente dois níveis básicos de acesso. O usuário

comum que tem permissão para editar o texto e o dono do texto, que tem acesso

ao painel de controle. O link do painel de controle é uma opção da tela de edição

do texto. Nele é possível definir quem é dono e quem tem acesso ao texto. Caso o

texto tenha acesso livre ele servirá somente para definir quem são os donos do

texto, pois todos os usuários têm acesso irrestristo ao texto.

Todos que possuem acesso ao texto têm permissão para alterar, excluir e

inserir novos parágrafos. Não foi implementado um controle de acesso a nível de

parágrafo. Portanto, desta forma, todos os usuários do sistema têm os mesmos

privilégios dentro do texto.

É preciso que o usuário se cadastre para usar o COLAB, a tela de cadastro

é exibida na figura 4.5. As informações necessárias para o cadastro do usuário são
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somente o nome, e-mail, o nome e a senha que o usuário vai usar para se logar no

sistema.

Figura 4.5 Tela de cadastro do usuário

Feito o cadastro o usuário pode se logar no sistema comforme exibido na

figura 4.6.

Figura 4.6 Tela de login

Quando o usuario estiver logado ele vai ser encaminhado para a tela
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principal onde serão exibidos os textos que o usuáro colabora como exibida na

figura 4.7.

Figura 4.7 – Tela Principal do COLAB

Quando um texto for selecionado o usuário é encaminhado para a tela de

edição de texto, exibido na figura 4.4. É nesta tela onde ocorre a interação entre os

usuários. Com a criação, alteração e exclusão de segmentos do texto. Quando o

usuário escolhe a opção inserir ou editar ele é encaminhado para a tela de edição,

exibida na figura 4.8. A alteração feita pelo usuário sómente será vista por outro

quando esta for concluida, ou seja, o usuário salvar as alterações feitas. Quando

isto é feita é gerado um historico do segmento alterado para uma futura avaliação

das alterações feitas. O seguinte segmento de codigo mostra como isto é feito.
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Figura 4.8 – Tela de edição

/* Função responsavel por salvar o estado atual do paragrafo

* no banco de ddos

*/

public Boolean salvar() {

if (bFoiEditado == Boolean.FALSE)

return Boolean.FALSE;

try {

/* Faz um select para obter os valores atuais do paragrafo.

*/

PreparedStatement ps =

cConn.prepareStatement(SELECTPOSATUAL);

Create PDF with GO2PDF for free, if you wish to remove this line, click here to buy Virtual PDF Printer

http://www.go2pdf.com


26

ps.setInt(1, getCodigo().intValue());

ResultSet rs = ps.executeQuery();

if (!rs.next()) {

System.err.println("Posião não encontrada");

return Boolean.FALSE;

}

/* Obtem os valores

*/

int posAntiga = rs.getInt(1);

byte data[] = rs.getBytes(2);

String valAntigo = new String(data);

/* Caso a posição atual seja maior que a posição nova

*/

if (posAntiga > getPosicao().intValue()) {

/* Preparar o update para abrir o mover os paragrafos para a frente

*/

cConn.prepareStatement("UPDATE tab_paragrafo "

+ "SET pos_paragrafo = pos_paragrafo + 1 "

+ "WHERE cod_texto = ? "

+ "AND pos_paragrafo > ? "

+ "AND pos_paragrafo <= ?");

ps.setInt(1, getTexto().intValue());

ps.setInt(2, getPosicao().intValue());

ps.setInt(3, posAntiga);

ps.executeUpdate();

} else if(posAntiga < getPosicao().intValue()) {

/* Caso a posical atual seja menor que a posição nova

Preparar um update para mover os paragrafos para trás

*/
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cConn.prepareStatement("UPDATE tab_paragrafo "

+ "SET pos_paragrafo = pos_paragrafo - 1 "

+ "WHERE cod_texto = ? "

+ "AND pos_paragrafo > ? "

+ "AND pos_paragrafo <= ?");

ps.setInt(1, getTexto().intValue());

ps.setInt(2, getPosicao().intValue());

ps.setInt(3, posAntiga);

ps.executeUpdate();

}

char ch[] = sValor.toCharArray();

data = new byte[ch.length];

/* Converter de unicode para char */

for(int i=0; i < ch.length; i++)

data[i] = (byte)ch[i];

ps = cConn.prepareStatement(EDITAR);

ps.setInt( 1, iCodTexto.intValue() );

ps.setString(2, "N");

ps.setString(3, "TEXTO");

ps.setObject(4, data);

ps.setInt( 5, iPosicao.intValue() );

ps.setInt( 6, iCodigo.intValue() );

/* gravar na base de dados */

ps.executeUpdate();

fazerHistorico(posAntiga, valAntigo);

cConn.commit();

} catch(Exception e) {
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try {

cConn.rollback();

} catch(Exception e1) {

e1.printStackTrace(System.err);

}

e.printStackTrace(System.err);

return Boolean.FALSE;

}

return Boolean.TRUE;

}

/* Grava o historico na base de dados

*/

protected void fazerHistorico(int posAntiga, String valAntigo) {

HistoricoParagrafo hp = new HistoricoParagrafo(cConn);

hp.setCodParagrafo(iCodigo);

hp.setPessoa(pAltPar.getCodigo());

if (posAntiga != iPosicao.intValue()) {

hp.setValor("Posicação alterada, de " + posAntiga + " para " +

iPosicao.intValue());

hp.inserir();

}

if (sValor.compareTo(valAntigo) != 0) {

hp.setValor(valAntigo);

hp.inserir();

}

}
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Este segmento do código não é responsavel somente por gravar um

histórico do texto, mas também por definir a sua posição nele. A posição em que o

parágrafo está no texto é definida pelo campo pos_paragrafo da tabela

tab_paragrafo. Sempre que um paragrafo é inserido todos os parágrafos que estão

abaixo dele devem ter sua posição incrementada para que não exista mais de um

paragrafo na mesma posição do texto.

4.3 Conclusão

Com o uso desta ferramenta, espera-se que sejam incrementadas a

produção científica e a qualidade desta, devido à facilidade de organizar e

localizar informações pertinentes a um determinado projeto, e ao fato deste

projeto poder ser executado colaborativamente.

Com a Internet, a inventividade, a iniciativa, a reflexão e a compreensão

da diversidade cultural, poderão ser também exploradas. Através de um ambiente

propício para a troca de experiências que propicie o crescimento dos envolvidos

no uso desta ferramenta. Pretende-se que exista continuidade deste trabalho,

evoluindo-o em estágios futuros, consolidando o ambiente em uma aplicação mais

integrada com algum editor de textos, que seja distribuído na forma de software

livre.

Os sistemas de co-autoria são usados por grupos de alunos, para

desenvolver um trabalho em conjunto. O compartilhamento do tema em

desenvolvimento é importante para permitir a equalização da participação dos

membros do grupo sobre o trabalho. Assim, mesmo que ocorra uma divisão de

tarefas, os alunos podem participar das tarefas dos outros, fazendo comentários e

interagindo constantemente.

A intervenção do professor, considerando a utilização destes recursos,

pode ocorrer de modo a fornecer pistas e questionar posições e estratégias,

promovendo perspectivas de uma análise mais crítica por parte dos alunos, isto é,

os autores sobre a situação.

A partir deste trabalho pode-se também desenvolver outros editores mais
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especializados para diversas áreas. Uma dessas áreas poderia ser a edição de livros

onde os papéis de cada usuário poderiam ser pré-estabelecidos como escritor,

revisor, e tradutor, dentre outros. Pode-se também desenvolver e adicionar

funcionalidades como um corretor ortográfico e suporte a imagens de forma mais

transparente para o usuário.
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5 Conclusão

Atividades que envolvem técnicas de ensino-aprendizagem vêm

preocupando, atualmente, profissionais da área da educação no sentido de

propiciar aos alunos uma vivência naquilo que lhes foi transmitido para que estes

possam interagir e assimilar melhor os diversos tipos de conhecimento.

Este trabalho vem mostrar que a utilização de editores colaborativos, como

o COLAB, propiciam essa interatividade; possibilitando uma aquisição

cooperativa de conhecimento por parte dos alunos, ao mesmo tempo, que cada um

destes colabora com os demais integrantes do grupo para o desenvolvimento do

trabalho. Este processo de colaboração é muito importante nestes novos ambientes

educacionais, pois a interação em um grupo pode auxiliar neste sentido. Desta

forma, em turmas onde o número de alunos é elevado, o ensino colaborativo pode

aliviar a carga atribuída ao professor, que desta forma poderá se dedicar a

trabalhar os conceitos mais sofisticados, relacionados com os temas em questão.

Este tipo de ambiente propicia, também, aos professores, explorar de

forma eficiente as vantagens do trabalho em equipe. Contudo, o uso destes

recursos só será efetivo, se uma reestruturação, na forma de ensinar e aprender, se

fizer presente. É necessária uma maior conscientização pedagógica na busca de

novos recursos e ferramentas voltadas à educação.

As atividades presentes no trabalho das empresas e instituições não é mais

realizada individualmente, com uma pessoa trabalhando sozinha até completar as

tarefas. O trabalho é cada vez mais realizado colaborativamente. Esta tendência se

deve parcialmente ao aumento de complexidade das tarefas, que passam a

requerer habilidades multidisciplinares, e aos novos paradigmas de trabalho, que

envolvem diversos setores da empresa, ou até mesmo outras empresas,
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trabalhando conjuntamente nas diversas fases de elaboração de um produto ou

desenvolvimento de um projeto.

As ferramentas colaborativas também auxiliam na formação de uma base

de conhecimento centralizada dentro da empresa. Assim as informações podem

ser compartilhadas. Como as informações estão centralizadas fica mais fácil

buscar pelas informações.

Espera-se com este trabalho que as pessoas sejam incentivadas a trabalhar

em grupo, a buscar por informações atualizadas, a argumentar, a assumir e realizar

compromissos, enfim, a comunicar, a coordenar, e a cooperar.

Diante disso, sugere-se como trabalhos futuros que uma das próximas

etapas a serem seguidas seja, uma análise sobre o design de interface adotado

durante a implementação, seguido de testes e validação final do editor

colaborativo – COLAB, finalizando assim mais uma etapa deste projeto.

Create PDF with GO2PDF for free, if you wish to remove this line, click here to buy Virtual PDF Printer

http://www.go2pdf.com


33

Referência Bibliográfica

[1] FRANÇA, George. Preparação de Monitores para educação a distância da

uvb.br Ubr.br São Paulo 2001

[2] MACEDO, Alessandra Alaniz, BULÇÃO NETO, Renato de Feitas,

PIMENTEL, Maria da Graça Campos. Autoria colaborativa na Web:

Experiêcia e reflexão sobre o CoWeb. Unicamp 2001. Disponível na internet

em http://coweb.icmc.sc.usp.br/coweb/upload/5/Rbie2001.pdf. Acesso em 10

de dezembro de 2002.

[3] CHAIM, Marcos Lordello. Tecnologias da Infra-estrutura de informação em

ambientes colaborativos de ensino. Unicamp, 1998. Disponível na internet em

http://www.dca.fee.unicamp.br/courses/IA368F/1s1998/Monografias/chaim.ht

ml. Acesso em 23 de novembro de 2002.

[4] REESE, George. Programação para banco de dados JDBC e JAVA. 2º edição,

ed. Siciliano/Editora Berkley 2001

[5] HUNTER, Jason. CRAWFORD, William. JAVA servlet: programação 2º

edição. Ed. Ciência moderna Ltda. 2002

[6] NIEMEYER, Patrick. KNUDSEN, Jonathan. Aprendendo JAVA. Ed. Campus

Ltda. 2000

[7] JANDL JUNIOR, Peter. Introdução ao Java. Apostila. Universidade São

Francisco, 1999. Disponível na internet em http://inf.unisul.br/~osmarjr/

download/apostila/apostilajava.zip. Acesso em 11 de setembro de 2002.

[8] FURLAN, José Davi. Modelagem de Objetos através da UML: The Unified

Modeling Linguage. São Paulo. Makron Books. 1998.

[9] CARNEIRO, Cirney; REIS, Rodrigo Quites; MENEZES, Paulo Blauth.

Especificação Formal de uma Ferramenta de Trabalho Colaborativo através da

Create PDF with GO2PDF for free, if you wish to remove this line, click here to buy Virtual PDF Printer

http://coweb.icmc.sc.usp.br/coweb/upload/5/Rbie2001.pdf.
http://www.dca.fee.unicamp.br/courses/IA368F/1s1998/Monografias/chaim.ht
http://inf.unisul.br/~osmarjr/
http://www.go2pdf.com


34

Composição de Objetos Náutilus. http://www.inf.ufsc.br/ sbes99/anais/SBES-

Completo/09.pdf. Acesso em 13 de maio de 2003.

[10] BRNA, Paul. Modelos de Colaboração. Tradução: Álvaro de Azevedo

Diaz. Revisão Técnica: Raul Sidnei Wazlawick. Original em Inglês publicado

nos Anais do IV WIE, Congresso da SBC, 1998. Traduzido e publicado com

permissão do autor e editor. http://www.inf.ufsc.br/sbc-

ie/revista/nr3/Brna03.htm. Acesso em 12 de maio de 2003.

[11] SOBRAL, Maria Emília Gomes; FERREIRA, Maria Alice Grigas Varella.

Tutores Inteligentes para Ambientes de Ensino-aprendizagem Cooperativos.

Disponível na internet em: . Acesso em 12 de maio de 2003.

[12] FUKS, H., RAPOSO, A.B. & GEROSA, M.A. (2002), Engenharia de

Groupware: Desenvolvimento de Aplicações Colaborativas, XXI Jornada de

Atualização em Informática. Anais do XXII Congresso da Sociedade

Brasileira de Computação, V2, Cap. 3, ISBN 85-88442-24-8, pp. 89-128

[13] TORNAGHI, Alberto, MULEC - MULti Editor Cooperativo para

educação. http://www.mulec.com.br/mulec.htm Acesso em 28 de maio de

2003.

[14] GROVE (Group Outline Viewing Editor), http://www11.informatik.

tumuenchen.de/lehre/lectures/ws2001-02/cscw/ extension/ html/

cscw_course8.3.5.1.html acessado em 28 de maio de 2003.

Create PDF with GO2PDF for free, if you wish to remove this line, click here to buy Virtual PDF Printer

http://www.inf.ufsc.br/
http://www.inf.ufsc.br/sbc-
http://www.mulec.com.br/mulec.htm
http://www11.informatik.
http://www.go2pdf.com


35

Bibliografia

COSTA NETO, P.L.O. Educação à distância e as mídias: experiência da fundação

Vanzolini. Congresso brasileiro de ensino de engrenharia, 27. Natal, 1999. Anais

eletrônicos. Natal, ABENGE. P. 457 - 467

GUERREIRO Luis A. PORTUGAL, Roberto C. FULLER , David A. La

plataforma TOP provee el soporte suficiente para el desarrollo rápido de

aplicaciones colabo, Departamento de Ciencia de la Computación - Pontificia

Universidad Católica de Chile. http://www2.ing.puc.cl/~group/top

/paper_clei.html. Acesso em 11 de setembro de 2002

IZEKI, Claudia Akemi. Anotações colaborativas como hiperdocumentos de

primeira classe na web semântica. São Carlos: USP. Setembro de 2001.

Disponível na internet http://www.icmc.sc.usp.br/~std/STD2002/

WTDD_AH10.pdf. Acesso em 11 de setembro de 2002.

Create PDF with GO2PDF for free, if you wish to remove this line, click here to buy Virtual PDF Printer

http://www2.ing.puc.cl/~group/top
http://www.icmc.sc.usp.br/~std/STD2002/
http://www.go2pdf.com

