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1. Introdução
_____________________________________________________

O intenso desenvolvimento e difusão da microeletrônica associada aos computadores

tem possibilitado avanços significativos nas teorias da ciência da computação e estimulado

novos desafios na área de Inteligência Artificial (IA). A  IA estuda a aplicação da

tecnologia, hoje disponível, de modo a permitir  que os computadores realizem tarefas que,

no momento, as pessoas efetuam com melhor desempenho, possibilitando ao computador

ter um comportamento inteligente [RICH 88]. Em geral, o universo de programas

relacionados com a IA compreendem aqueles que possuam um desempenho que possa ser

denominado "inteligente".

Dentre as várias sub-áreas de IA, uma vem, recentemente, recebendo mais atenção:

os sistemas  que usam o conhecimento sobre algum domínio para gerar seus resultados: os

Sistemas Baseados em Conhecimento (SBC). Estes sistemas possuem como característica

principal a separação entre o conhecimento do domínio do problema e o conhecimento

geral da solução  do problema. Por se tratar de uma área bastante abrangente, surgiram

algumas sub-divisões e definições ainda pouco sedimentadas na literatura.  Nesse sentido,

este trabalho aborda, de forma bastante resumida os SBC, se fixando numa sub-área que

vem se destacando e se mostrando adequada à finalidades educativas: os Sistemas Tutores

Inteligentes (STI), que integram técnicas de IA e uma teoria psicológica de aquisição de

conhecimento dentro de um plano de ensino, oferecendo ambiente instrucional

individualizado apoiado por computador.

Por outro lado, a área de hipermídia/multimídia também vem apresentando grande

expansão, com sua difusão se dando em diferentes domínios do conhecimento, e em

particular, na área educacional.  Tal popularização permitiu a identificação de dois grandes

problemas: a desorientação no hiperespaço e a sobrecarga cognitiva.  A partir dessa

identificação, surgiram propostas e experiências de integração de SBC aos hipermídias

como forma de amenizar  esses problemas, resultando em Sistemas Hipermídia

Inteligentes (SHI) que buscam disponibilizar meios de navegação assistida onde são

considerados os  objetivos, necessidades e nível de conhecimento do usuário. Contudo,

estes sistemas apresentam algumas limitações, pois não possuem a flexibilidade dos STI.

Como evolução das idéias de integração das áreas de SBC e Hipermídia, surgem os

Sistemas Tutores Hipermídia Inteligente (STHI), que são sistemas voltados para a

educação e treinamento, pois oferecem meios de gerenciar a aprendizagem do aluno através

da utilização de teorias pedagógicas que controlam o rítmo da apresentação.  Neste caso, a
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hipermídia oferece meios de acessar grandes quantidades de informações de maneira flexível

e interativa, com simulações e apresentações multimídia. Ao mesmo tempo, colaboram para

que a interface dos STI se tornem mais amigável, estimulando o interesse dos usuários.

Este trabalho  tem por objetivo caracterizar os STHI.  Para isso, foram detalhadas as

áreas de STI e hipermídia, abordando suas características gerais, métodos de

desenvolvimento, ferramentas de apoio, assim como, aspectos de avaliação de qualidade.

Em seguida, as diferentes possibilidades de formação dos STHI são especificadas,

chegando-se a uma proposta de arquitetura geral, integrando a hipermídia com os STI.

Este trabalho está organizado em cinco seções, além desta introdução.

Na seção 2 é discutida a evolução dos programas da área da Inteligência Artificial e

sua aplicação na área educativa, se fixando, principalmente, nos Sistemas Tutores

Inteligentes.

Na seção 3 são apresentadas as principais características dos sistemas hipermídia,

avaliação da qualidade, métodos e ferramentas de apoio ao desenvolvimento e  sua

aplicação nos processos educativos através dos Tutores Hipermídia.

Na seção 4 é definida a formação dos  Sistemas Tutores Hipermída Inteligente

(STHI) através da integração da hipermídia com os Sistemas Baseados em Conhecimento.

E finalmente, na seção 5 são levantadas algumas questões, apontando trabalhos

futuros.
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     2. Sistemas Inteligentes
_____________________________________________________

Segundo Bielawski & Lewand [BIEL 91] sistemas inteligentes possuem, em níveis

variados, a habilidade de representar artificialmente o comportamento da mente humana.

Como exemplos de sistemas inteligentes temos: sistemas de tradução em linguagem natural,

jogos de xadrez, aplicações de robótica, sistemas baseados em conhecimento, sistemas

especialistas, entre outros.  Estes sistemas podem manipular símbolos que representam

entidades do mundo real, sendo capazes, também, de manipular conhecimento.

Nesse sentido, torna-se oportuno esclarecer as diferenças entre dados, informação e

conhecimento.  Scown (in [BIEL 91])  assinala que dados podem ser considerados como

um valor disponível  a ser processado pelo sistema. Informação pode ser descrita como

dados selecionados e organizados de acordo com uma finalidade específica.  Já o

conhecimento, pode ser visto como informações estruturadas de maneira a apresentar e

explorar as relações entre dados.

Os fatores  chave dos sistemas inteligentes são:

�
 a habilidade de usar o conhecimento para processar certos tipos de tarefas ou

resolver problemas;

�
 a capacidade de explorar associações e inferências na tentativa de resolução de

problemas complexos, semelhantes ao mundo real.

De acordo com Bielawski & Lewand [BIEL 91], estes  sistemas possuem algumas

características específicas:

�  possuirem comportamento lógico;

�  resolverem problemas complexos;

�  serem adaptativos e reativos;

�  possuirem comportamento não-linear, amigável e interativo;

�  usarem efetivamente a informação disponível.
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Hoje a maioria dos  computadores realizam tarefas de acordo com a lógica dos

programas convencionais, que não englobam quantidades significantes de conhecimento e,

em geral, são divididos em algorítmos e dados.  Entretanto,  o conhecimento humano não se

adapta a esse modelo, pois constitui-se de elementos fragmentados que requerem  novas

formas de organização, armazenamento e formas de acesso.  Como proposta adequada a

tais demandas, temos os Sistemas Baseados em Conhecimento (SBC) que possibilitam o

armazenamento  desses fragmentos numa Base de Conhecimento e o acesso à base, de

acordo com os problemas específicos que se apresentam.

Em consequência, de acordo com Hayes-Roth [HAYE 92], os SBC se diferenciam

dos programas convencionais através da  maneira como são organizados, incorporam o

conhecimento, são executados e fornecem resultados, obtidos a partir das interações

realizadas com o conhecimento específico de um domínio.

Nos anos 60 os primeiros SBC foram desenvolvidos em universidades, e segundo

Hayes-Roth & Jacobstein [HAYE 94],   no início dos anos 80, algumas companhias

percebendo seu potencial, começaram a comercializar ferramentas incentivando uma maior

difusão dos SBC.

Devido ao grande florescimento de definições e termos associados aos SBC, buscou-

se na literatura as diferentes visões e procurou-se adotar aquelas mais coerentes e

difundidas.  Nesse sentido, Garcia & Chien [GARC 92] apresentam algumas  definições

para sistemas que apoiam a Inteligência Artificial. Tais sistemas exibem um comportamento

inteligente através da aplicação de heurísticas, e não, do processo algorítmico utilizado

pelos programas tradicionais.  Independente de suas estruturas de controle serem, ou não,

sofisticadas, tais sistemas previlegiam o conhecimento relacionado a algum domínio

específico.  A princípio, percebe-se uma grande diversidade de definições envolvendo os

termos Sistemas Baseados em Conhecimento e Sistemas Especialistas

De acordo com os autores, devemos nomear Sistemas Especialistas somente os

produtos nos quais o conhecimento utilizado para a definição do sistema venha de um

especialista e apresentando um nível comparável a especialistas humanos.     Quando o fator

predominante é relacionado a um domíno do conhecimento são chamados "baseados em

conhecimento".

Segundo Genaro [in GLAN 95] os SBC diferem dos sistemas especialistas

basicamente pelo tipo de conhecimento. O sistema especialista trabalha com informações

extraídas de pessoas com autoridade num domínio do conhecimento, enquanto que os SBC

podem incorporar conhecimentos de outras fontes, tais como livros ou manuais.
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Waterman [WATE 86] define os programas de IA como ambientes inteligentes pela

aplicação especializada de heurísticas. Para o autor os SBC tornam o conhecimento

especializado explícito e separado do restante do sistema e os sistemas especialistas aplicam

conhecimento especializado a problemas complexos do mundo real. A figura 1 apresenta

uma representação gráfica dos programas de IA:

Figura 1: Classificação dos programas de IA  segundo Waterman [WATE 86]

Em suma, segundo Werneck [WERN 95] os SBC podem ser identificados pelos

seguintes aspectos:
�

 conhecimento específico e intenso do domínio do problema;
�

 processamento simbólico;
�

 suporte para análises heurísticas;
�

 capacidade de inferir no conhecimento existente;
�

 capacidade de lidar com problemas difíceis;
�

 habilidade de examinar seu próprio raciocínio e explicá-lo;
�

 controle e dados separados;
�

 difícil modificação e atualização;
�

 os passos da solução do problema não são explícitos;
�

 fornecem respostas satisfatórias e não explícitas.

Programas de Inteligência Artificial

Sistemas Baseados em
Conhecimento

Sistemas
Especialistas
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A arquitetura dos SBC separa o conhecimento do domínio do problema do

conhecimento geral da solução do problema, possuindo como componentes básicos:
�

 a base de conhecimento -  que depende do domínio, sendo composta por uma base

de fatos e uma base de heurísticas;
�

 a máquina de inferência -  que independe do domínio, sendo formada pelos

procedimentos gerais para a resolução de problemas e

uma interface que permite a comunicação homem-

programa.

F

i

g

u

r

a

                         Figura 2: Estrutura básica de um SBC [FISC 90]

O conhecimento que embasa  cada SBC pode ser específico de diferentes áreas de

interesse, permitindo aplicações em diversos domínios de problema,  podendo ser usado nas

seguintes tarefas: interpretação, predição, diagnose, projeto, planejamento, monitoramento,

prescrição, conserto, instrução e controle [BADE 88].

Em Walker [WALK 92] encontramos uma lista dos principais componentes que

devem estar presentes nos SBC:

�  fatos e conhecimento, frequentemente na forma de regras;

�  máquina de inferência;

�  gerador de explicações;

�  máquina de aquisição de conhecimento;

�  processador de linguagem natural.

O autor, também, ressalta a falta de uma maior unificação de termos para designar os

sistemas que utilizam o conhecimento.

+

Base de
Conhecimento

=
Fatos + Heurísticas

Máquina de 
Inferência
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A figura 3 apresenta uma arquitetura para os sistemas especialistas:

Figura 3: Arquitetura de um sistema especialista (adaptado de Pinto [PINT 95])

A partir dos anos 80 uma área de SBC começou a despontar  e ser mais

profundamente explorada em pesquisas e experiências práticas: a aplicação de Sistemas

Especialistas e Sistemas Baseados em Conhecimento na prática educativa através dos

Tutores Inteligentes e Assistentes Inteligentes.

A eficiência de tais sistemas pode ser verificada em um estudo apresentado por Woolf

[WOOL 88], evidenciando que a tutoria é um dos métodos educacionais mais eficazes.

"Tendo em vista o atual desenvolvmento da IA, no que se refere a aprendizagem dos

programas, é perfeitamente viável pensarmos no computador como um tutor interativo e

inteligente, isto é, que percebe a intervenção do aluno, aprende a dialogar com ele,

orienta-o, diagnostica suas deficiências e obtém informações de forma amigável e

coerente" [VICC 90].

A seguir abordaremos  mais detalhadamente tais sistemas, situando-os dentro do

contexto da prática educacional.

Base de
Conhecimento/

Memória de
Trabalho

Motor de 
Inferência

Sub-sistema 
de

Interface

Sub-sistema 
de

Aprendizagem

Sub-sistema
de

Explicação

Usuário Especialista
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2.1.  A Inteligência Artificial  e a Educação

A crescente utilização dos computadores na prática educativa contribue para

aumentar a busca de teorias e produtos de software que estimulem o processo de ensino-

aprendizagem e consequentemente, gerando diferentes visões.  Esses estudos situam-se

numa área que integra a informática aos procedimentos pedagógicos e, em geral, é

denominada Informática Educativa.  Suas fronteiras são bastante tênues, possibilitando um

trabalho multidisciplinar, onde se percebem contribuições da psicologia, IA, ciência da

computação e pedagogia, entre outras.

Farjado [FARJ 93] aborda a dificuldade de definição da área de Informática

Educativa, pois existem diferentes tipos de questões envolvidas com a aprendizagem, assim

como, muitos problemas de ensino.  Nesse sentido, o autor salienta que a Informática

Educativa, aliada à Inteligência Artificial possue potencial para minimizar deficiências

encontradas no processo educativo, tornando-o mais atraente e motivador.

Contudo, embora os softwares educacionais tenham tido uma significativa evolução,

grande parte continua a ser do tipo Instrução Assistida por Computador (CAI - Computer

Aided Instruction) apresentando restrições quanto a aspectos cognitivos, pois  induzem o

aluno a atuar de forma passiva.  Em geral, são fundamentados no modelo comportamental

ou Skinneriano(estímulo/resposta), onde a participação do aluno resume-se em assinalar

respostas corretas ou seguir a técnica da instrução programada.

Dentro da proposta de ambientes heurísticos, a IA é utilizada de forma a apoiar um

aumento do potencial de aprendizado através de técnicas cognitivas e simulação do

pensamento humano.  Nesse caso, torna-se Sistema Inteligente de Instrução Assistida por

Computador (ICAI - Intelligent Computer- Assisted Instruction).  De acordo com Clancey

[CLAN 87] em contraste com os softwares do tipo CAI, os ICAI fornecem um alto grau de

individualização do processo de ensino-aprendizagem, pois constroem um modelo do

conhecimento para cada usuário, relacionando-o ao processo de instrução.

Em suma, os ICAI podem ser considerados frutos da junção de técnicas de IA com os

CAI e podemos representá-lo de forma simplificada por:
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              Figura 4:  Representação gráfica da formação  dos ICAI

A seguir, serão apresentadas algumas definições relacionadas aos sistemas inteligentes

de apoio ao ensino/aprendizagem.

2.2. Os Sistemas Inteligentes na Educação

Os sistemas com algum tipo de inteligência, aplicados à área educativa, apresentam-se

sob diferentes representações e apoiando diferentes estratégias didáticas.

“A IA tradicional tem seguido uma linha de simulação, isto é, através de programas

cuja característica principal é o conhecimento e a sua representação, simular um tipo de

inteligência” ([VICC 93], pp. 207).

Magalhães Netto [MAGA 95] afirma que os ICAI englobam os Tutores Inteligentes,

os Sistemas Especialistas voltados para o ensino e os Assistentes Inteligentes.  O autor

apresenta  algumas definições dos termos associados aos ICAI e ressalta ainda que, os

Tutores Inteligentes e os Assistentes Inteligentes pertencem à classe dos SBC e são

designados de Sistemas Tutoriais Inteligentes (STI).

Para Knezek [KENZ 88] existem três tipos de ICAI:

�   Sistemas de Tutores Inteligentes - em geral usam o diálogo socrático, considerando o

nível de compreesão do aluno;

�  Sistemas de Treinamento Inteligente - baseiam-se no desempenho individual gerando

conselhos para melhorar o desempenho em alguma área específica e;

�  Ambientes de Ferramentas Inteligentes - trabalham em conjunto com o usuário.

IA CAI

ICAI
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Já Fischetti & Gisolfi [FISC 90] consideram os STI como programas que assessoram

o estudante em momentos pedagogicamente oportunos e aproveitam ocasiões propícias

para mostrarem exemplos e idéias, sendo que os autores acima e Clancey [CLAN 87]  são

alguns exemplos de pesquisadores que consideram ICAI e STI como sendo a mesma coisa.

Pinto [PINT 95] considera os Assistentes Inteligentes como pequenos sistemas

tutoriais inteligentes, que realizam tarefas mais simples e, normalmente, são implementados

em microcomputadores.  Esses  sistemas têm sido vistos tradicionalmente como sistemas de

apoio à decisão, provendo conselhos e avisos ou ajudando usuários inciantes na realização

de tarefas.  E ainda, segundo Clancey [CLAN 87],  os Assistentes Inteligentes baseiam-se

numa estratégia pedagógica não-invasiva, com o usuário monitorando o desenvolvimento

dos problemas sem interrupções constantes, estimulando as habilidades em situações de

aprendizado.

A figura 5 apresenta  a sub-divisão dos ICAI  que será  considerada no escopo deste

trabalho:

                               Figura 5: Principais sub-divisões dos ICAI

Em uma pesquisa Woolf [WOOL 88] estabelece as relações entre os sistemas e

programas de IA e os Sistemas  Tutores Inteligentes (STI).  Enquanto os Sistemas

Especialistas resolvem problemas, os STI resolvem problemas e ainda constroem o modelo

da solução humana, ou seja, a compreensão de como as pessoas resolvem os problemas.

Segundo Nunes et al. [NUNE 93],  a área de STI ainda carece de uma teoria geral

dificultando sua avaliação, classificação e comparação. Um outro fator decisivo do pouco

desenvolvimento de produtos voltados para a área educacional: a magnitude de tempo de

desenvolvimento requerido. Enquanto, em geral, um CAI leva 200 horas, um ICAI leva de

1000 a 2000 horas. Além disso, Reinhardt et al. [REIN 95]  ressaltam que os altos custos

envolvidos na construção de STI não devem ser esquecidos.

Assistentes
Inteligentes

   Sistemas
Tutores

Inteligentes

ICAI
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Outro aspecto que contribui para dificultar a expansão da área de STI, para Dori &

Dori [DORI 94], é a multidisciplinaridade necessária para as fases de análise e projeto,  que

requer o envolvimento de uma equipe formada por especialistas no domínio, educadores e

engenheiros do conhecimento.

Manjon et al. [MANJ 94] ressaltam que não é possível continuar assumindo que os

STI têm um papel importante em todas as situações educativas, mas sim, teriam como

finalidade a ajuda concreta a um usuário que tenha um problema específico.

A seguir serão apresentadas algumas definições de STI, propostas de arquiteturas e

discussões sobre seu desenvolvimento e avaliação da qualidade.

2.2.1.  Sistemas Tutores Inteligentes

Para Farjado [FARJ 93] os  Sistemas Tutores Inteligentes (STI) são mais inteligentes

que os programas tradicionais porque possuem um comportamento mais parecido ao de um

professor,  flexibilizando a apresentação de seu conteúdo instrucional de acordo com o

perfil de cada usuário. Apesar desta característica,  o autor considera que os programas não

deveriam ser classificados em inteligentes ou não inteligentes, mas sim,  possuindo uma

maior ou menor capacidade de adaptação ao usuário.

Nunes et al. [NUNE 93] assinalam que os STI possuem uma clara articulação de

conhecimento num domínio limitado e um modelo de aluno que guia o processo de

instrução, provem diagnóstico de erros, possibilitam questionamento por parte dos

estudantes e geram a sequência de instrução de acordo com o perfil de cada aluno.

Winkels & Breuker [WINK 93] colocam que os STI são Sistemas Baseados em

Conhecimento, cuja maior função é instruir alunos na aquisição de conhecimento em algum

domínio. Já Anderson et al. [ANDE 90] enfatizam que os STI servem para dois objetivos

principais:

�   desenvolvimento de sistemas para automatizar a educação;

�  explorar questões epistemológicas sobre a natureza do conhecimento que será

tutorado e como esse conhecimento pode ser transmitido.

A definição proposta por Shute [SHUT 94] para os STI é: sistema que comporta-se

inteligentemente, e não, é inteligente como as pessoas. Para Frasson & Kaltenbach

[FRAS 92] o objetivo dos STI é permitir ao aluno reconstruir ou replicar o conhecimento

do especialista.
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Segundo Jonassen et al. [JONA 93], os Sistemas de Tutores Inteligentes são uma

forma de instrução inteligente assistida por computador que incorpora um modelo do

conhecimento, um modelo do estudante, um tutor  formado pelas diferentes estratégias e

uma interface.

Viccari [VICC 93] coloca que os STI ou Sistema Inteligente de Instrução Assistida

por Computador são sistemas em que a IA permite flexibilizar o ensino por computador,

possibilitando a participação tanto do aluno quanto do sistema, gerando um ambiente

cooperante para o ensino e a aprendizagem.

Para Sleeman et al. (in [VICC 93]) um STI é um programa de computador que utiliza

técnicas de IA para representar o conhecimento e conduz a interação de acordo com o

modelo de aluno.

De acordo com Viccari & Moussale [VICC 90] e McCalla [MCCA 94] os STI devem

possuir algumas características básicas:
�

 serem flexíveis a nível de arquitetura, controle, comunicação e adaptação ao aluno;
�

 possibilitarem e incentivarem a exploração dos conteúdos instrucionais;
�

 dominarem o assunto que ensinam;
�

 possuirem meta-conhecimento para resolver situações não previsíveis nas

heurísticas que descrevem o conhecimento do tutor;
�

 operarem conforme o modelo de ensino assistido (caráter tutorial);
�

 terem mecanismos inteligentes para a depuração e orientação na detecção de falhas;
�

 possuirem mecanismos que permitam a simulação automática e a resolução

conduzida dos problemas;
�

 terem capacidade de aprendizagem visando  a adequação ao estilo do aluno;
�

 terem mecanismos que descrevam o raciocínio que o aluno e o tutor utilizam ao

explorar um conteúdo instrucional;
�

 possuirem capacidade para reconstituir estados passados;
�

 comunicarem-se com o aluno de forma natural.

Entretanto, McCalla [MCCA 94] considera que existem dois grandes entraves para a

aplicação de todos esses requisitos:
�

 as técnicas de IA, as quais os STI dependem, ainda não estão maduras para serem

usadas de forma satisfatória;
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�
 os STI estão tentando copiar a postura do professor em vez de usar a tecnologia

computacional de maneira mais natural para a área tecnológica.

O autor ressalta ainda que, a palavra “tutor” nos STI indica a flexibilidade no apoio ao

aprendizado, como faz um tutor, e não direcionamento do aprendizado, como faz o

professor.

Em geral estas definições relacionam-se à diferentes propostas de arquitetura, que

serão citadas em seguida.

2.2.2. Arquiteturas de Sistemas Tutores Intelligentes

Segundo Warren et al. [WARR 93] uma arquitetura de software deve separar a

funcionalidade do STI numa coleção de componentes de software com interfaces e projetos

de execução muito bem definidos,  com o intuito de alcançar os seguintes objetivos:

�  Isolamento e inserção da tecnologia - a arquitetura deve permitir a inclusão de novas

tecnologias,  assim como, diminuir as dependências nas tecnologias existentes;

�  Facilidade de aquisição - a arquitetura deve reduzir custos de desenvolvimento e

manutenção associados à construção de múltiplos STI;

�  Diminuição da dependência de domínio - a arquitetura deve diminuir as

dependências de domínio dos STI;

�  Diminuição das estratégias instrucionais - a arquitetura deve permitir estratégias

instrucionais, com impacto mínimo em outros STI.

Vários autores, entre eles, [ROST 88], [YAZD 87], [FISC 90], [WARR 93],

propõem uma arquitetura básica, representada na figura 6 e constituida por:
�

  Modelo do conhecimento - define o conhecimento contido no domínio a ser

ensinado;
�

 Modelo de aluno - é capaz de definir o conhecimento do aluno em cada ponto

durante a instrução;
�

 Modelo de tutor - responsável pelas estratégias de ensino-aprendizagem

adequadas;
�

 Interface com o usuário - permite a interação do estudante com o STI de

maneira eficiente.
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             Figura 6: Arquitetura geral dos Tutores Inteligentes [FISC 90]

Entretanto, existem outras propostas de arquiteturas de STI, que serão apresentadas

abaixo:
�

  A arquitetura proposta por Viccari et al. [VICC 92] compõe-se dos quatro

modelos mais aceitos na literatura, mas inclue mais um modelo: o controle.

                  Figura 7:  Arquitetura de STI proposta por Viccari et al. [VICC92]
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O módulo de Controle gerencia o funcionamento do sistema tutor, selecionando uma

estratégia de ensino no modelo de estratégias, selecionando material instrucional da base de

conhecimento do domínio, apresentando o material para o estudante através do modelo de

interface, diagnosticando o comportamento do aluno, atualizando o modelo do aluno e

monitorando seu progresso.

�
 Warren et al. [WARR 93] apresentam uma arquitetura genérica baseada em

tecnologia orientada a objetos, onde cada um dos componentes da arquitetura é

considerado como uma entidade independente, se comunicando entre si através do envio e

recebimento de mensagens. Os autores colocam que tal arquitetura contribue para a

redução dos custos de desenvolvimento e manutenção, facilitando a construção de múltiplos

STI.

             Figura  8: Componentes da arquitetura genérica de Warren et al. [WARR 93]

O componente Executivo é o núcleo da arquitetura e implementa o controle de

execução que guiará o processamento do sistema sendo considerado como o componente

chave.  O Modelo do Tutor foi dividido em vários componentes : gerenciador curricular,

controlador de apresentação, gerador de explanação, interface multimídia e ambiente

instrucional.
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Para testar esta arquitetura, foi implementado um protótipo nomeado MMTS

composto pelos 4 componentes principais: executivo, ambiente instrucional, modelo do

aluno e modelo do especialista.  Neste caso, apesar da modularidade da arquitetura

proposta, percebe-se que na prática, foram implementados somente os quatro componentes

mais comuns da arquitetura geral, ou seja, aqueles que têm servido de base para grande

parte das novas propostas de arquiteturas.

�
  Em Mark & Greer [MARK 93] encontra-se referência a uma arquitetura definida

em 1990 por McCalla & Greer, formada por seis componentes:

�  Conhecimento do domínio - armazena, raciocina e manipula o conhecimento do

domínio;

�  Ensino - usa o conhecimento de como ensinar;

�  Comunicação - apresenta as informações para o estudante  e recebe suas respostas;

�  Conhecimento do aluno - descreve a compreensão que o estudante possue sobre o

conhecimento e diagnostica suas necessidades;

�  Aprendizagem - monitora e ajusta o comportamento do sistema;

�  Controle - gerencia as operações do STI.

�
  Em 1988 Woolf [WOOL 88] apresentou um trabalho onde discutia a composição

dos STI. A autora sugere que os STI devam ser compostos por quatro modelos: modelo do

conhecimento e raciocínio; meio de comunicação; modelo do processo cognitivo; e modelo

do tutor, enfatizando que somente os sistemas contendo os quatro modelos podem ser

considerados inteligentes.

�
  Fischetti & Gisolfi [FISC 90] reforçam as propostas de Woolf, apresentando

também, um modelo de STI composto por quatro módulos similares aos expostos na figura

6: módulo do especialista, módulo do tutor, módulo do aluno e interface.
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�
  Pinto [PINT 95] descreve o modelo para construção de STI proposto por

Corredor em 1989, sendo composto pelos mesmos quatro componentes básicos,  diferindo

apenas nas interrelações entre eles.

                       Figura 9: Arquitetura de STI proposta por Corredor ( in [PINT 95])

�
 Reinhardt et al. [REIN 95] apresentam a arquitetura proposta por Puppe em 1992

e que, também, é composta pelos quatro componentes básicos. Sua diferenciação do

modelo acima proposto encontra-se na comunicação entre o módulo de interface e o

módulo do aluno.

                           Figura  10: Arquitetura proposta por Puppe (in [REIN 95])
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�
   Em [BRUS 93] é apresentado o conceito geral dos ambientes inteligentes de

aprendizado (AIA), ressaltando que tais ambientes seriam um novo tipo de sistema

educacional inteligente.  Os AIAs são compostos pelos quatro componentes dos STI:

modelo do conhecimento, modelo do tutor, modelo do aluno e interface, e incluiria ainda

um quinto módulo: o módulo do ambiente, que é encarregado de definir o tipo de problema

que o estudante deve resolver e quais são as ferramentas disponíveis para resolvê-lo.

Entretanto, tais sistemas possuem uma interface orientada para alunos experientes, sendo

muito complexa para os novatos. Neste caso, a interface adaptativa é apresentada como

solução para tais situações, ou seja, a interface deve ser sensível ao nível de conhecimento

de cada aluno, adaptando-se a ele.

Apesar de algumas diferenças entre as arquiteturas e ambientes acima apresentados,

percebe-se que, em todas as propostas, encontra-se quatro componentes comuns: o módulo

do conhecimento, o módulo do aluno, o módulo do tutor e a interface. A seguir, veremos

um pouco mais detalhadamente cada um desses componentes:

2.2.2.1. Modelo do Conhecimento do Domínio

O conhecimento do domínio consiste em fatos e nas relações entre os fatos e deve ser

fornecido por um ou mais especialistas. Neste módulo se encontra o conhecimento do

domínio que deve ser transmitido, sendo dividido em:

�  declarativo - os primeiros princípios, a compreensão do domínio e sua relação com

outros domínios;

�  procedural - o raciocínio que é utilizado para realizar uma tarefa;

�  heurístico - define as operações executadas para resolver problemas.  Este

conhecimento é elicitado de um especialista.

Segundo Nunes et al. [NUNE 93] este modelo cumpre duas funções:

�  disponibilizar a fonte de conhecimento a ser apresentada ao aluno, incluindo  fontes

para a geração de perguntas, explicações e respostas e,

�  fornecer um padrão para o desempenho do aluno.

Hayes-Roth & Jacobstein [HAYE 94] ressaltam que o conhecimento é considerado

como o elemento que pode aumentar a eficiência e a eficácia da resolução de um problema.

Os autores citam  três tipos de conhecimento:

�   fatos que expressam proposições válidas;
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�   crenças que expressam proposições plausíveis;

�  heurísticas ou regras de dedução que expressam métodos de aplicação de

julgamento para os quais, algorítmos válidos, geralmente, não existem.

Segundo Nunes et al. [NUNE 93] as heurísticas inteligentes oferecem uma maior

flexibilidade para interpretar as respostas não tradicionais de alguns estudantes, aumentando

a habilidade do sistema em expressar seu próprio conhecimento, tornando-o capaz  de

explicar o raciocínio usado para a resolução de problemas.

Em geral, são utilizados os mesmos métodos empregados na construção da base de

conhecimento dos SBC. Em [GAR2 92], [WERN 95] e [FISC 90] encontramos uma

categorização dos principais métodos de representação do conhecimento:
�

 lógica - usam  expressões da lógica formal para representar o conhecimento,

através de regras de inferência e  prova formal a instâncias do problema;
�

 regras de produção - são a representação mais efetiva para descrições

declarativas do conhecimento.  São constituidas pelas regras e  pela produção,

sendo que a primeira parte da regra é a condição e a segunda é a conclusão,

quando a condição é verdadeira.
�

 redes semânticas - usa  nomes dos objetos e valores em linguagem natural como

nós em um gráfico e arcos (ou ligações) indicando as relações entre os vários nós;
�

 frames - espécie de rede semântica, onde os nós que são ligados no frame

descrevem objetos, eventos e situações estereotipadas;
�

 meta-regras - expressam propriedades de outras regras.  São regras que concluem

algo sobre outras regras.  Estão fundamentadas no conceito de meta-

conhecimento;
�

 orientação a objetos -  é considerada como uma nova e poderosa ferramenta para

a representação do conhecimento.  Engloba a teoria dos frames, onde cada frame

descreve uma classe de objeto.  A modularidade, abstração, passagem de

mensagem, herança, classes e objetos propiciam um relevante poder à forma como

o conhecimento pode ser representado.

Bader et al. [BADE 88] acentuam a importância do especialista para fornecer

informações corretas, pois construir SBC com alguém que não coopera é impossível.

Viccari & Oliveira [VICC 92] enfatizam que o fato do conhecimento ser armazenado

numa base de conhecimento, e não numa  base de dados convencional, é um dos fatores que

determina a diferença entre um sistema tutorial inteligente e um CAI convencional.
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2.2.2.2.  Modelo do Aluno

É responsável por estabelecer um perfil do aluno diagnosticando deficiências, seu

nível de conhecimento, formando uma imagem de sua compreensão do conteúdo

instrucional, servindo de subsídio para o sistema decidir o quê e como ensinar de acordo

com o nível em que o aluno se encontra.

Um estudo mais detalhado desse modelo nos sugere que modelar o conhecimento  do

aluno é tarefa bastante árdua e requer interações com áreas ligadas à psicologia e cognição.

Segundo Asanome [ASAN 91]  a dificuldade na construção deste modelo se encontra na

falta de conhecimentos necessários para modelar o processo de aprendizagem de cada

aluno.  Nesse sentido, Viccari & Oliveira [VICC 92] colocam que como a avaliação do

aluno consiste em uma comparação entre este modelo e a base de conhecimento, é

importante que tanto a base quanto o modelo do aluno sejam apoiados numa teoria

cognitiva, que descreva os modelos e processos mentais utilizados pelo estudante para que

essa comparação seja viável.

O modelo do aluno pode ser representado apoiando-se em alguns modelos de

descrição:
�

 Modelo Overlay - o conhecimento do aluno é representado como um subconjunto

da base de conhecimento do sistema tutor [VICC 92]. O modelo  é construído por

comparação do desempenho do estudante com a ação adotada pelo computador baseada no

conhecimento do especialista para um mesmo problema. Os erros neste modelo são

creditados à ausência de alguma informação presente na base de domínio.
�

 Modelo de Buggy (Modelo de Perturbação) - também relaciona o modelo do

aluno com a base de conhecimento do domínio.  Segundo Bertels [BERT 94] o Modelo de

Buggy é conhecido por este nome por relacionar o conhecimento do aluno com uma

perturbação do conhecimento especialista.  Os erros dos alunos são assumidos pela

presença de concepção errônea de algum conceito.  Em geral, este modelo possui uma

biblioteca de erros típicos.  Viccari & Oliveira [VICC 92] apontam que a vantagem do

Modelo de Buggy sobre o Modelo de Overlay reside na possibilidade de representar e

reconhecer concepções incorretas por parte do aluno ou ausência de conceitos.
�

 Modelo de Simulação - permite prever o comportamento futuro do

comportamento modelado, ou seja, prevê a resposta do estudante baseado em seu

comportamento [ASAN 91].
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�
 Modelo de Crenças - O modelo de aluno consiste em um conjunto de crenças

refletindo o grau  que pensamos que o estudante entende sobre um conceito particular,

Viccari & Oliveira  [VICC 92].
�

 Modelo de Estereótipo - Em geral, classifica o usuário com novato, intermediário

ou avançado em uma dada área de conhecimento.  O nível de conhecimento do usuário é

representado por um conjunto de pares (tópico, valor), com o usuário podendo ter um ou

mais estereótipos ao longo da realização da tarefa.

Segundo Brusilovski (in [PINT 95]), a combinação do Modelo Overlay com o

Modelo Estereótipo tem gerado bons resultados. O autor ressalta que o Modelo de

Estereótipo se mostra bastante confiável e é mais simples que o Modelo Overlay, porém

menos flexível e poderoso.

2.2.2.3.  Modelo de Tutor

Também chamado de modelo instrucional.  É encarregado de definir e aplicar uma

estratégia pedagógica de ensino, ou seja, decidir e guiar o processo de ensino-

aprendizagem.  Contém os objetivos a serem alcançados e os planos utilizados para alcançá-

los.  Segundo Asanome [ASAN 91] é responsável pelas tarefas de selecionar problemas,

monitorar e criticar o desempenho, prover assistência quando requerido, selecionar material

instrucional a ser apresentado ao estudante.  Integra conhecimento acerca  do método de

ensino e do domínio a ser ensinado.

Zorita et al. [ZORI 94] identificam um conjunto de atividades estratégicas envolvidas

no processo de tutoria, que foram diferenciadas como operativas (guiar o aluno) e didáticas

(alcançar objetivos):

     Operativas:

1) Contextualizar o aluno - manter o aluno informado sobre o ciclo de atividades que

está sendo seguido;

2) Motivar e manter a atenção dos alunos - lançar estímulos e propostas que ajudem a

manter o interesse do aluno durante todo o processo de tutoração;

3) Guiar a atuação do aluno - conduzir a resolução dos exercícios, fornecendo dicas e

conselhos de modo a prevenir erros constantes que poderiam desestimular o aluno.



                                           Sistemas Tutoriais: Aplicação das Tecnologias de Hipermídia e de Inteligência Artificial  em Educação   

25

   Didáticas:

1) Apresentar o conhecimento do domínio - proporcionar uma formação tanto a nível

teórico, como prático do domínio de aplicação do sistema, explicando conceitos,

mostrando operações e propondo exercícios práticos;

2) Avaliar o conhecimento adquirido - comprovar o conhecimento adquirido através de

testes e exercícios práticos;

3) Tratamento de erros - complementar o conhecimento considerado deficiente.

A organização do modelo de tutoração depende de como é conduzido o processo de

interação no STI.  Segundo Viccari [VICC 93], as arquiteturas dos STI permitem a

aplicação dos seguintes modelos de ensino:
�

 Socrático - prevê situações de diálogo a partir de um fato que se supõe conhecido

pelo aluno, conduzindo-o na exploração do conteúdo do domínio do tutor;
�

 Guia - o tutor conduz o aluno no decorrer da aprendizagem;
�

 Cooperativo - o aluno e o tutor interagem visando a troca de conhecimentos apoiados

numa arquitetura que contém um sistema de crenças sobre o conhecimento que o

sistema tem do aluno e de si próprio e um nível que contém o conhecimento do

domínio.

Cavallo  [CAVA 91] propõe que o ciclo básico de tutoração seja formado pelas
seguinte etapas:

�
 aceitar a resposta do aluno;

�
 comparar  a  resposta do  aluno  com  a  resposta  proposta  pelo  modelo  do
conhecimento;

�
 modelar o aluno;

�
 diagnosticar o nível mental do aluno;

�
 fornecer esta informação ao modelo de tutoração;

�
 executar a ordem proveniente do modelo de tutoração;

�
 apresentar as possibilidades para a próxima interação.

Viccari & Moussale [VICC 90] colocam que, em geral, os STI apresentam o modelo

tutorial socrático, que prevê situações de diálogo a partir de um fato conhecido do aluno,

levando-o a aperfeiçoar este conceito através  de explorações de contradições e da

formulação de inferências corretas a partir do conhecimento inicial.  Entretanto, Glanzmann

[GLAN 95] apresenta outras estratégias educacionais para especificação da apresentação do

material a ser ensinado:
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• Método de Treinamento - explora a solução de problemas gerais através de jogos;

• Método Orientador -  atua por solicitação do estudante quando este requisita palpites,

expansões ou críticas.

2.2.2.4.  Interface

Este modelo tem por objetivo facilitar a operacionalidade do sistema, bem como,

torná-lo atrativo e motivador, intermediando a comunicação entre o computador e o aluno,

apresentando o material instrucional e a monitoração do progresso do aluno, fazendo o

mapeamento entre a representação interna do sistema contida nos módulos e traduzindo-a

numa linguagem de interface compreendida pelo aluno.  Segundo Magalhães Netto

[MAGA 95] esta é uma das tarefas mais complexas ao se implementar um tutor inteligente,

pois a interface deve estimular a aprendizagem, buscando estabelecer uma interação simples

e amigável. Para isso, usam-se recursos como simulação, animação, menus, ícones, janelas,

processamento de linguagem natural ou pseudo-natural, capacidade de representação

gráfica, entre outros.

Fischetti & Gisolfi [FISC 90] consideram o papel da interface muito importante, pois

pode tornar a apresentação de um tópico mais ou menos compreensível, podendo afetar a

aceitação do sistema pelo estudante.

Dimitracopoulou [DIMI 95] distingue dois tipos de interface:

�  aquelas que são a primeira pessoa ou de manipulação direta - são altamente gráficas

e pressupõem o uso do mouse.  Proporcionam ao usuário a sensação de poder

trabalhar diretamente sobre o domínio.  Utilizam metáforas para representar os

objetos através de símbolos ou ícones, não requerendo explicações detalhadas sobre

como operá-las;

�  as que são a segunda pessoa - o controle e as ações do usuário sobre o domínio se

fazem através de uma linguagem intermediária, que executa as ações desejadas.  A

linguagem natural, linguagem de comando (ex. LOGO), menus e certas interfaces

gráficas pertencem a esta categoria.

2.2.3  O Desenvolvimento de Sistemas Tutores Inteligentes

Adaptações da Engenharia de Software dos sistemas tradicionais para os sistemas

inteligentes não funcionam perfeitamente, pois os sistemas tradicionais lidam com dados,
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enquanto os sistemas com algum tipo de inteligência, manipulam conhecimentos,

principalmente, heurísticos.

Um aspecto importante a ser considerado no projeto e desenvolvimento de um

sistema que manipula conhecimento é que, a aquisição de conhecimento deve ocorrer

durante todo o ciclo de vida do produto, o que torna difícil a aplicação de alguns modelos

de ciclos de vida convencionais.  Fenn & Veren [FENN 91] colocam que diversas

características dos sistemas especialistas dificultam a aplicação de ciclos de vida

convencionais, por exemplo, a dificuldade de especificar o comportamento do sistema no

início do projeto, a complexidade da fase de testes e a validação da especialidade.

Dimitracopoulou [DIMI 95] atribui ao atraso da área de STI, a falta de métodos que

apoiem seu desenvolvimento. Estas particularidades incentivam as pesquisas no intuito de

encontrar um método  que se adapte aos requisitos dos sistemas em questão.

Werneck [WERN 95] apresenta várias propostas de ciclos de vida para SBC, sendo

que a maior parte utiliza a prototipagem e alguns apoiam-se no modelo Espiral [HULL 91].

Tal aspecto pode ser constatado por Fenn & Veren [FENN 91], numa pesquisa realizada

nos EUA, onde a prototipagem é largamente utilizada como modelo.  Os  autores observam

que os protótipos são incrementados ao longo do ciclo e o conhecimento e a

funcionalidade vão sendo adicionados até se obter um sistema operacional satisfatório.

Apesar da constatação da pouca difusão de diferentes modelos de ciclo de vida para SBC,

existem várias propostas relatadas na literatura, gerando resultados valiosos. Entretando,

sua extensão para a área de STI não é tão simples como pode parecer a primeira vista, pois

os métodos de desenvolvimento de sistemas especialistas e SBC se concentram,

principalmente na modelagem da especialidade e são fortemente apoiados em prototipagem

rápida, [GEIS 92], [KHUW 93].

Para que um método seja considerado adequado para o projeto e desenvolvimento de

STI, é essencial que apoie a modelagem do módulo do aluno, do tutor e da interface.

Segundo Manjon et al. [MANJ 94] muitas das dificuldades que se apresentam na

construção de STI se deve a pretensão de implementar uma modelagem completa, tanto do

modelo do domínio, como do modelo do aluno.  No caso do modelo do domínio, suas

bases de conhecimento são, em geral, muito específicas  e de impossível reutilização em

outros domínios.   Já no caso do modelo do aluno, a determinação do seu nível  de

conhecimento, a cada momento do processo de tutoria, apresenta-se como um dos grandes

desafios da área. Nesse sentido, Farjado [FARJ 93] recomenda que a incorporação de

inteligência nos STI seja feita de forma gradual, de tal maneira que se possa ver o
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funcionamento do sistema antes que se tenha todos os requisitos para o ensino de algum

tema.

Não foi encontrado na literatura um método específico para o projeto e

desenvolvimento de STI.  Existem descrições de experiências isoladas, sem que se consiga

estabelecer um conjunto harmonioso de procedimentos comuns. Observa-se que a

prototipagem vem sendo utilizada  com bons resultados, [GEIS 92], [KHUW 93].  Assim

como a metodologia KADS (Knowledge Analysis and Design Structure), que é voltada

para o desenvolvimento de SBC e apoiou o desenvolvimento dos tutores CIRCSIM-tutor

[KHUW 93] e  TREINAR [COST 95], e o desenvolvimento de ferramentas como o

COCA( Cooperative Classroom Assistant) [MAJO 94]. Em [GLAN 95] foi proposto um

ambiente educacional que auxilia o estudo de piano e música, o Expert Piano, utilizando o

KADS-estendido [WERN 95] para especificação e modelagem do ambiente.

Reinhardt et al. [REIN 95] afirmam que o maior problema associado a construção de

STI,  são os altos custos  envolvidos para desenvolver um único produto.  Como solução

propõe a construção de shells flexíveis, que possibilitem a criação de novos sistemas mais

facilmente e com menores custos. As atuais discussões na área de STI enfocam,

principalmente, ferramentas de geração e organização [BRUS 93], [LENT 95]  e

recuperação de informações armazenadas [NUNE 93].

Contudo, já existem algumas ferramentas desenvolvidas, embora ainda bastante

limitadas, que contribuem para levantar novas questões e testar, na prática, os aspectos

teóricos envolvidos. Nesse sentido, o TRAINER [REIN 95] se propõe a construir STI,

utilizando bases de conhecimento já existentes.  O TOOTEMA [HASE 95] é um sistema

que auxilia a construção de STI no domínio da matemática, ajudando na tarefa de criar e

gerenciar o módulo do domínio de uma arquitetura genérica para STI em matemática,

denominada ARQTEMA.  Lu [LU 95] apresenta a ferramenta chamada KONGZI para a

geração automática de STI, composta de dois sistemas: um sistema de aquisição de

conhecimento e um sistema gerador de STI.  Major [MAJO 94] apresenta o COCA (CO-

operative Classroom Assistant), que é definido como um conjunto de ferramentas de autoria

para construir bases de conhecimento, onde os professores que vão implementar os tutores

possuem o controle sobre o domínio, estratégias de ensino e meta-estratégias de ensino.

Mas, apesar dessas experiências incipientes,  muitas barreiras para a  construção de

tutores ainda persistem e entre elas, destacam-se:
�

 a grande quantidade de trabalho necessário para construir cada tutor;
�

 a pouca disponibilidade de shells ou sistemas de autoria;
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�
 mesmo com ferramentas, cada novo domínio requer  a identificação de tópicos e

pré-requisitos, raciocínio causal e temporal entre os tópicos, etc;
�

 o modelo do aluno requer identificação de habilidades meta-cognitivas e um índice

de como a pessoa deve organizar o conhecimento no novo domínio;
�

 construir um modelo de comunicação requer visualização do processo de

raciocínio;
�

 a dificuldade de adaptação dos diferentes domínios, escolha de estratégias de

tutoria e tipos de interface para cada especialidade.

2.2.4. Avaliação da Qualidade de Sistemas de Tutores Inteligentes

 Sobre o aspecto da qualidade dos STI, mais uma vez a imaturidade do assunto, não

favorece o destaque de nenhuma metodologia específica de avaliação de processos nem de

produtos. Oliveira et al. [OLIV 94] colocam:

"A avaliação de sistemas especialistas é prejudicada, sem dúvida, pela falta de uma

documentação estável, completa e de boa qualidade, pela inexistência de métodos

adequados para avaliação e pela dificuldade de um correto entendimento do significado

de verificação e validação para esses sistemas".

  Seidel & Park [SEID 94] observam que apesar da contribuição técnica e teórica dos

STI ser promissora nas áreas de educação e treinamento, sua utilização inapropriada não

causaria grandes impactos negativos.  Mesmo assim, a adoção de um STI deve ser

determinada baseada em  resultados de algum tipo de avaliação sistemática e não em

demonstrações conceituais.  Nesse sentido, os autores enfatizam a importância da escolha

de algum modelo de avaliação e citam algumas linhas de pesquisa desenvolvidas por

diferentes pesquisadores, abordando variadas correntes de Filosofia da Educação,

conceitualizações de processos e produtos e orientações metodológicas.   Com base nessas

observações, eles propõem um modelo que considera a tecnologia, os processos envolvidos,

medidas de desempenho e a maturidade da inovação tecnologica.  Esse modelo possui três

estágios maiores: adoção, implementação, institucionalização e dois processos: assimilação

e acomodação da inovação.  Estes estágios e processos ocorrem dentro de um contexto de

múltiplos níveis de usuários: alunos, sala de aula, escola e comunidade. Ou seja, englobam

todos os envolvidos diretamente com a implantação do sistema e contribuem para que ele

seja bem aceito por todos.

Na falta de métodos de avaliação, experiências isoladas tentam verificar alguns fatores

que influenciam o desenvolvimento de STI, gerando alguns indicativos preliminares. Mark
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& Greer [MARK 93] aplicam a definição proposta por Scriven em 1967 e classificam os

tipos de avaliações em:

�
 formativas - avaliação do processo de desenvolvimento (Qual a relação entre a

arquitetura do STI e seu comportamento ?)

�
 somativas - avaliação do produto (Qual é o impacto educacional do STI sobre os

alunos ?)

Os autores  ressaltam a complexidade do processo de avaliação dos STI devido a

multidisciplinaridade envolvida, em consequência, diferentes métodos de avaliação devem

ser considerados,  variando-os de acordo com as diferentes propostas e componentes de

cada sistema:
�

 prova de correção  - usa métodos formais de avaliação. É considerada inaplicável a

STI.
�

 avaliação baseada em critérios - um sistema é considerado bem-sucedido se não

apresenta inadequações em relação ao seu ambiente de aplicação. Os critérios para

avaliação de  STI ainda não estão bem definidos, entretanto alguns aspectos

específicos, tal como a interface, podem ser avaliados precisamente.
�

 inspeção - um especialista explicita critérios para julgar o programa.  A inspeção é

possível quando o comportamento é consistente e previsível. Este aspecto é

justamente aquele que limita a aplicação de inspeções na avaliação de STI, pois o

comportamento de um tutor é complexo e dinâmico, mas pode ser aplicada a

componentes isolados.
�

 teste de Turing - é uma boa técnica para comparar o comportamento humano com o

do computador.  O sistema é considerado bem sucedido se seu comportamento for

igual ou superior ao comportamento do especialista.  Pode ser útil no  exame do

comportamento de componentes específicos, tanto na avaliação somativa, quanto na

formativa.
�

 análise de sensibilidade - um componente ou sistema pode ser examinado de modo a

verificar seu comportamento quando submetido a diferentes tipos de informação.

Pode ser bastante revelador na avaliação de STI, que supostamente oferecem

instrução individualizada.  O sistema que apresenta respostas similares para entradas

significantemente diferentes é menos desejável que outro que apresenta uma grande

variação de respostas.
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�
 teste piloto - o sistema é submetido a testes com os usuários, enquanto

paralelamente é realizada a avaliação do produto.  Foram identificados três tipos de

teste piloto:

 1) teste “um-a-um” - observação das interações de um estudante com o sistema.

Em geral é realizado em fases iniciais de modo a minimizar o desenvolvimento

inapropriado;

 2) teste com pequenos grupos - um pequeno grupo de estudantes, representativo da

população usuária, respondem a um questionário antes e depois de experimentar

o programa, fornecendo informações sobre a compreensão do conteúdo

instrucional e possíveis problemas;

 3) teste de campo - é parecido com o teste  com pequenos grupos, apenas estende a

amostra.
�

 pesquisa experimental - é bastante usada na área de psicologia e educação.  Permite

examinar as relações entre as intervenções de um professor e suas consequências no

estudante, obtendo medidas quantitativas da importância dessa relação.  Dada uma

questão a ser pesquisada, devem ser formuladas hipóteses a serem  testadas em

relação a condições e resultados, de forma a confirmar ou rejeitar a base dessas

condições e resultados.

Mark & Greer [MARK 93] citaram estas técnicas de avaliação de STI baseando-se

numa arquitetura de STI formada por seis componentes: conhecimento do domínio, ensino,

comunicação, conhecimento do estudante, aprendizagem e controle, já vista anteriormente

(seção 2.2.2).

De acordo com esta arquitetura, associou-se os tipos de avaliação mais adequadas

para cada componente do STI.

�
 componente de conhecimento: avaliação formativa, inspeção e teste de Turing;

�
 componente de ensino: análise de sensibilidade e inspeção. Outra possibilidade é a

experimentação, ou seja, realizar alterações no componente de tutoria, enquanto

deixa os outros componentes sem alterações e realiza comparações de

desempenho;

�  componente  de comunicação: teste piloto e comparação de versões;

�  componente do aprendizado: avaliação baseada em critérios;

�
 componente do controle: técnicas tradicionais de avaliação que busquem medir o

desempenho do sistema, assim como, avaliar aspectos educacionais.
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Para Geissman & Schultz [GEIS 92] a verificação formal e a validação são essenciais

para que os sistemas especialistas sejam aceitos em áreas críticas, e nesse sentido,

descrevem uma metodologia de desenvolvimento interativa, similar ao modelo espiral,

utilizando prototipagem rápida que permite a verificação e validação dos sistemas  e divide-

se em seis etapas: desenvolvimento de um protótipo inicial; projeto; teste da máquina de

inferência; verificação dos requisitos, verificação da base de conhecimento e validação

formal.

A complexidade das arquiteturas dos STI,   aliada à existência de poucas experiências

desenvolvidas, contribui para a falta de metodologias  de avaliação da qualidade bem

definidas e aceitas.
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   3.  Hipermídia
_____________________________________________________

Os sistemas hipermídia permitem o acesso a grandes quantidades de informação de

maneira flexível e interativa, facilitando a exploração do conhecimento e o aprendizado

[KUSH 94].

Percebe-se que por se tratar de uma área emergente, algumas dúvidas sobre seus

conceitos ainda persistem, sendo oportuno conceituar estes termos de maneira a definir sua

constituição e aplicação.

A princípio, os conceitos básicos de hipermídia serão apresentados de forma

simplificada, como veremos a seguir:
�

 nós - unidade mínima de informação, em geral, associados a uma janela exibida na

tela;
�

 ligação - relaciona dois nós ou trechos de informações;
�

 botão - ativa uma ligação, ou seja, possibilita saltar de um nó para outro nó;
�

 hiperdocumentos - pode ser definido como um banco de dados, organizado como

uma rede, onde os nós, unidos por ligações, contém trechos de informações;
�

 autor - pessoa ou grupos de pessoas responsáveis pelo desenvolvimento do

hiperdocumento;
�

 autoria - é a propriedade que permite a criação de um hiperdocumento.
�

 caminhos - sequência de ligações, em geral pré-definidas pelo autor;
�

 mapas - apresentação da rede de nós sob a forma de um grafo;
�

 navegação ou “browser” - ato de percorrer as informações contidas no

hiperdocumento, divide-se em:

�   navegação heurística o usuário percorre as informações contidas no

hiperdocumento de forma livre, sem interferências do sistema, seguindo seus

interesses;
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�   navegação assistida, o sistema interfere no processo de navegação, apresentando

opções mais adequadas aos interesses, objetivos e conhecimentos anteriores do

usuário;
�

 leitor - usuário do sistema que vai navegar no hiperdocumento;

Informações mais detalhadas sobre hipermídias podem ser encontradas em

[NUNE 93], [SANT 94], [SANT 96], [PAVE 95], [PINT 95].

A base da hipermídia repousa no conceito de hipertextos, que foi delineado por Bush

em 1945, tomou forma nos anos 60 e se disseminou na década de 80.  “ A noção  de

hipertexto está ligada a uma maneira de apresentar e recuperar informações de forma não

linear, segundo um modelo de redes, compostas de nós interconectados por ligações”

([SANT 94], p.36).  Cada um dos nós pode conter informações textuais e gráficas.  Clunie

[CLUN 96] define hipertexto como meio de representação não linear da informação, onde

encontra-se na forma de texto ou gráfico e é apresentada em janelas (nós) na tela do

computador.

Já as aplicações multimídia são compostas por elementos de diferentes tipos, tais

como textos, gráficos, sons, imagens, animações, vídeos, contudo não pressupõem serem

apoiadas numa base de hipertexto, ou seja, podem funcionar de forma sequencial.  Chaves

(in [CLUN 96]) complementa: a multimídia é um método capaz de projetar e integrar

tecnologias computacionais em uma só plataforma, permitindo que o usuário final realize

inserção, criação, manipulação e utilização de textos, gráficos, audio e vídeo, com o uso de

somente uma interface.

Segundo Schwabe & Rossi [SCHW 93], um hipermídia está caracterizado pela

representação da informação em nós multimídia, e o acesso a esses nós em forma

navigacional. De acordo com Santos et al. [SANT 96], hipermídia é um sistema de base de

dados com um acesso não-sequencial, composto de nós e ligações.  Cada nó pode conter

elementos de multimídia, ou seja, textos, gráficos, vídeo, imagens e animações. A

multimídia oferece uma variedade de tipos de dados que facilitam a flexibilidade de

expressar a informação, enquanto que, a hipermídia oferece uma estrutura de controle para

a navegação através dos conteúdos dos tipos de dados. Clunie [CLUN 96] considera que a

hipermídia é, simplesmente, uma extensão dos hipertextos, que incorporam outros tipos de

dados além de textos e gráficos.

De acordo com o que foi exposto,  considera-se que a formação dos hipermídias

advém da combinação dos hipertextos e da multimídia, como mostra a figura abaixo:
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                Figura  11: Representação gráfica da formação da hipermídia

Um sistema hipermídia é um sistema de software ou conjunto de programas que

permite criar e acessar aplicações hipermídia, provendo algum tipo de interface e facilidades

para a criação dos nós multimídia e ligações (no caso do autor) e navegação através dos nós

(leitor). Uma aplicação hipermídia é o produto gerado a partir de um sistema hipermídia.

sendo  constituida por uma hiperbase, um conjunto de estruturas de acesso e uma interface

com o usuário, [SCHW 93].

 As pessoas envolvidas no desenvolvimento e no uso de aplicações hipermídias são

consideradas de forma distinta: quem desenvolve é o autor e quem navega é o leitor.  Essa

diferenciação demanda que os hipermídias sejam estudados sob esses dois enfoques. Tal

aspecto  é reforçado por  Santos et al. [SANT 96], que coloca que apesar das distinções  a

autoria e a navegação são interdependentes.

As aplicações hipermídia podem ser implementadas através de linguagens de

programação, como C++, Visual Basic e Delphi, ou sistemas de autoria como  Director,

Linkway ou  Toolbook. A escolha dependerá da análise dos  requisitos e projeto da

aplicação, pois apesar das linguagens de programação serem mais complexas, fornecem

uma maior flexibilidade, enquanto que,  sistemas de autoria possuem algumas  limitações,

mas possuem interfaces amigáveis, facilitando seu uso.

De acordo com Hall & Papadoupolos (in [SANT 94]) os sistemas baseados na

estrutura  de hipertextos possuem uma mesma arquitetura básica para armazenamento e

recuperação de informações na forma de rede de nós, se diferenciando uns dos outros de

acordo com as aplicações e os usuários a que se destinam, sendo divididas em três níveis:

   Hipertexto   Multimídia

  Hipermídia
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�
 apresentação: interface com o usuário;

�
 nível de máquina: nós e ligações;

�
 nível de banco de dados: armazenamento, compartilhamento de informações e

acesso de redes.

A figura  abaixo  apresenta um modelo geral de arquitetura de hipertexto:

     Figura 12: Modelo geral de arquitetura de Hipertexto (Hall & Papadoupolos in

                 [SANT 94])

3.1. Hipermídia e Educação

Santos et al. [SANT 96]  ressaltam que as aplicações hipermídias caracterizam-se pelo

tipo de informação que é especificada, manipulada, editada e recuperada de forma não

linear pelo leitor,  possibilitando a união de diferentes tipos de informações em um

computador. Essas características contribuem para que sejam consideradas como um novo

meio tecnológico para a aprendizagem e a comunicação, pois oferecem uma estrutura

análoga à representação das estruturas do conhecimento humano, onde as informações são

fragmentadas e associadas por ligações com algum significado.
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navegação

ferramentas
de

manutenção
do banco de

dados

criar

apagar
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armazenamento do hipertexto

usuários

sotware de
hipertexto

base de dados
do hipertexto

sistema de
navegação

sistema de
trabalho

cooperativo ou
autoria
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Bielawski & Lewand [BIEL 91] listam alguns benefícios da hipermídia:
�

 Economizar tempo: a tecnologia hipermídia oferece meios de realizar buscas,

otimizando a recuperação de informações;
�

 Ajudar a descoberta de novas idéias: a estrutura de nós e ligações permite que

informações relevantes, mas que não estavam sendo diretamente buscadas, sejam

acessadas;
�

 Propiciar um maior controle ao usuário: a não-lineridade associada a possibilidade

de apresentação de menus, hierarquias, trilhas  e mapas permite ao usuário

controlar o rítmo e os caminhos de sua navegação;
�

 Promover um ambiente de trabalho cooperativo: os usuários podem trabalhar

individualmente em algumas partes do hiperdocumento que serão, posteriormente,

interconectadas;
�

 Limitar o domínio do conhecimento: explora a herança e outros padrões de

relacionamento entre os componentes que podem ser vistos como objetos.  Este

aspecto é considerado bastante complexo, mas ao mesmo tempo, importante,

quando os hipermídias são conectados à sistemas inteligentes.

Apesar da  organização dos hipermídias facilitar a livre navegação dos estudantes,

colaborando para que tenham um maior controle de suas necessidades, alguns problemas

gerados a partir dessa maior liberdade de navegação são apontados:

�  falta de uma visão geral dos conteúdos;

�  grande número de alternativas dificulta a seleção apropriada;

�  navegação desorientada e  desmotivada;

�  percepção da necessidade de guia inteligente, ou seja, as informações devem ser

disponibilizadas de acordo com o perfil e as necessidades de cada usuário, reduzindo

a complexibilidade das informações apresentadas. [NUNE 93], [KUSH 94].

Conklin [CONK87] resume em dois, os  problemas considerados como mais

desafiadores:
�

 a desorientação no hiperespaço - o leitor perde-se em meio a tantas possibilidades de

caminhos, não sabe onde está, de onde veio nem para onde ir;
�

 a sobrecarga cognitiva - o leitor deve optar por seguir um caminho, descartando

outras opções , buscando encontrar as informações que atendam a seus objetivos.
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Entretanto, segundo Pinto [PINT 95] esses problemas não aportariam somente

aspectos negativos, pois contribuiriam para a exploração do hiperdocumento e

consequentemente, aumentariam o contato do estudante com novas informações,

incentivando a descoberta e a aprendizagem.

Neste trabalho os hipermídias serão discutidos de forma global, principalmente, em

função de suas aplicações educacionais.

3.2. Os Tutores Hipermídia

Nunes et al. [NUNE 93] consideram as aplicações hipermídia bastante importantes

para a área educativa pelo fato de suportarem um modelo de aprendizagem que contrasta

com o programa tradicional de ensino, e também,  com o modelo de tutores. Pinto

[PINT 95] observa que, em termos piagetianos, o processo de aprendizagem pode ser

concebido como a reorganização das estruturas de conhecimento do aluno.  A hipermídia

permite que se faça uma analogia com a representação das estruturas do conhecimento,

onde a informação é fragmentada e unida por meio de ligações, habilitando o aluno a

combinar idéias, inferir, extrapolar ou fazer outro tipo de raciocínio. Nesse sentido, Dias

[DIAS 94] afirma que a hipermídia não é estruturalmente uma tecnologia para mimetizar os

comportamentos humanos inteligentes, mas sim um sistema para criar hipermundos de

informação, na qual o usuário deverá navegar e pesquisar, transformando-se num

“hipernauta”, que através do exercício da sua arte de navegação, entre os objetos ou

universos de textos, sons e imagens, modela seu conhecimento privado.  Entretanto, a

própria estruturação dos hipermídias pode gerar alguns problemas, principalmente quando a

navegação é um processo que tem valor educacional, ou seja, possue um objetivo que

converge para a apreensão de conteúdos. Roselli [ROSE 95] ressalta que em grande

número de aplicações hipermídia, apesar do controle poder ser gerenciado pelo aluno, o

esforço dispendido é passivo, com o material didático sendo apresentado de maneira

bastante simplificada.

Segundo Pavel [PAVE 95], a modalidade de software educacional que possibilita a

utilização da maior quantidade de estratégias educacionais são os tutoriais, pois despertam a

atenção do aluno, apresentam objetivos, verificam os pré-requisitos, apresentam estímulos

materiais, orientam a aprendizagem, solicitam desempenho, fornecem feedback, analisam o

desempenho e aperfeiçoam a atenção e a transferência de conhecimentos.

A integração dos tutores com a hipermídia geram os tutores hipermídia, que podem

assumir diferentes formas e mecanismos pedagógicos, relacionando-se a uma aprendizagem

ativa [PAVE 95]. Sua formação é apresentada na figura  13.
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                            Figura  13: Formação dos Tutores Hipermídia

Atualmente, já existem no mercado, várias aplicações tutoriais hipermídia voltados

para a área educacional, dentre os quais, destacamos: “Piaget  - A Construção do

Número”[MORG  94]; “Jornada Espacial no Cérebro”[DOR2  94]; “Anatomia do

Coração”[PAVE  95]; “Atlas Mundial”, disponível comercialmente pela Software

ToolWorks.  Contudo, a dificuldade de se encontrar produtos que possuam um

comportamento inteligente que amenize a problemática envolvida no ato de navegação,

ainda persiste. Em geral, segundo Woolf [WOOL 95], os softwares de “clicar-apresentar”

não preenchem as necessidades individuais dos estudantes, pois além da complexidade

envolvida em sua construção, não possuem a flexibilidade necessária para adequarem-se ao

comportamento de cada usuário.

A baixa difusão de tutores hipermídia no ambiente educacional relaciona-se a escasses

de ferramentas de implementação, associado ao seu alto preço e sua difícil utilização, já que

em geral,  incluem muitas funcionalidades que não são relevantes para aplicações

educacionais.  Nesse sentido, Pavel [PAVE 95] lista alguns aspectos que dificultam a

criação de tutores hipermídia:

�  os diferentes componentes de sua arquitetura não estão estabilizados;

�  a estrutura e o tipo de conhecimento a ser utilizado é de diferente granularidade e de

manipulação complexa ;

�  requerem múltiplas especialidades, o que é considerado de difícil  integração;

CAI Hipermídia

Tutores
Hipermídia
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�  necessitam do apoio de uma equipe multidisciplinar.

Como exemplo de sistema de autoria de Tutores Hipermídia temos o Sisautor

[PAVE 95] que visa sistematizar a implementação de tutores hipermídia e faz parte do

projeto de pesquisa que integra pesquisadores da COPPE-UFRJ e Fundação Bahiana de

Cardiologia-UFBA.  O sistema é de fácil manipulação e aplicação, integrando os

professores no processo de informatização do ensino-aprendizagem, pela possibilidade de

exercerem um controle absoluto sobre o conteúdo a ser transmitido.  Este sistema se

enquadra na proposta de Ambientes Interativos de Aprendizagem e  possibilita que os

tutores hipermídia construidos, sigam requisitos de qualidade e atendam às características

do ensino de cardiologia, sendo   composto por quatro módulos: módulo de apresentação,

módulo tutor, módulo casos e módulo mapa, possuindo uma interface baseada em ícones, o

que torna sua manipulação bastante agradável.

De acordo com Campos et al. [CAMP 95] a hipermídia oferece alternativas para

muitas das questões que caracterizam o obsoleto  modelo de educação ainda vigente,

abrindo perspectivas de levar os alunos a pensarem e construirem o conhecimento, aliando

bases de conhecimento com estudo individualizado, ações exigidas pelo novo modelo

educacional  da era da informação. E Pavel [PAVE 95] complementa, afirmando que as

aplicações hipermídias educacionais devem possibilitar ao máximo o controle pelo aluno,

tanto em relação as suas preferências de aprendizagem, como as suas preferências quanto a

forma de ser avaliado, assim como o controle da condução do software educacional.

3.3. O Desenvolvimento de Aplicações Hipermídia

O processo de criação de uma aplicação hipermídia, ou seja, o processo de autoria, é

caracterizado por duas etapas: a definição dos tipos de nós e ligações e de como os

conceitos do domínio do conhecimento são mapeados na estrutura hipermídia, é chamado

de “autoria em ponto grande”;  já a definição de como o conteúdo dos nós será apresentado

ao leitor, é denominado “autoria em ponto pequeno”. Sob o ponto de vista do processo de

autoria, uma das dificuldades no desenvolvimento de aplicações hipermídia, é a integração e

a organização dos diversos tipos de mídia compostos nos nós.

De maneira geral, o desenvolvimento de uma aplicação hipermídia pode ser visto

como o desenvolvimento de um produto de software, ou seja, deve ser apoiado em algum

ciclo de vida de desenvolvimento de software. Breitman [BREI 93] discutiu a possibilidade

do uso de diferentes ciclos de vida para apoiar o desenvolvimento de hipermídias e fez uma

adaptação do Modelo em Espiral [HULL 91] para sua aplicação na área de hipermídia. O

ciclo de vida resultante é fortemente apoiado em prototipagem,  colaborando para que os
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usuários e desenvolvedores amadureçam idéias, avaliem e  refinem sucessivamente o

protótipo, até que o produto alcance os objetivos almejados.

Atualmente, com a constante evolução desta área de estudo, já existem alguns

métodos propostos, e segundo Breitman [BREI 93], existem duas classes de métodos para

a autoria de aplicações hipermídia:
�

 métodos embutidos em alguma ferramenta: g-IBIS [CONC 87],  KMS [GARZ 91]

e HELENA (Petrushin 1993 in [BREI 93]);
�

 métodos independentes da ferramenta usada na implementação: HiperAutor

[BREI 93],  HDM [GARZ 93]  e  OOHDM [SCHW 95] .

Visando que os produtos hipermídia aplicados a educação alcancem um alto nível de

qualidade, Campos et al. [CAMP 95] apresentam dez recomendações, em formas de etapas,

para seu desenvolvimento:

1) Definição do ambiente de aprendizagem -  estabelecer o modelo de

ensino/aprendizagem e seus atributos de qualidade;

2) Análise de viabilidade - definir: o escopo do software, recursos de software,

hardware e humanos; a possibilidade de reuso dos componentes; custos e

cronogramas, além de analisar os riscos que possam comprometer o sucesso do

trabalho ou se tornem fonte de trabalho refeito;

3) Seleção do tipo de documento - definir os grupos de usuários e de autores;

4) Seleção do método de autoria - escolher método de modelagem e ferramenta de

autoria;

5) Planejamento da interface - estabelecer princípios, levando em consideração os

fatores humanos.  Definir os recursos necessários para a interface: recursos

sonoros, representação de figuras e ícones, dispositivos para a interação, menus,

tela gráfica, ligação em rede local ou internacional, disco ótico, etc.

6) Planejamento do documento - levantar material que irá compor o produto e

organizá-lo na forma de um “script”, para em seguida especificá-lo

detalhadamente.

7) Seleção do sistema de autoria  e das ferramentas - selecionar o sistema de autoria e

os sistemas de apoio a autoria: pintura, diagramação, animação, ilustração, etc.

8) Implementação -  implementar o produto utilizando a ferramenta escolhida;

9) Avaliação - aplicar os critérios de avaliação específicos para hipermídias;
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10) Validação - observar a interação de usuários com o hipermídia e aplicar um

questionário.

Como acontece, também,  na área de STI, um hiperdocumento deve ser desenvolvido

por uma equipe multidisciplinar formada por especialistas no domínio, pedagogos,

psicólogos, especialistas em informática educativa e profissionais de informática, entre

outros, de modo a poder ser utilizado por indivíduos de forma individual e incremental,

satisfazendo seus interesses e características pessoais [CAMP 95].

3.4. Avaliação da Qualidade de Aplicações Hipermídias

“ Hoje, temos que lidar com métodos, procedimentos e ferramentas para aumentar a

produtividade e a qualidade dos produtos. Projetos de desenvolvimento de software

educacionais, além de envolver em seu desenvolvimento uma equipe multidisciplinar,

devem refletir os objetivos educacionais propostos e o ambiente de aprendizagem

almejado, criando situações que estimulem o desenvolvimento das habilidades desejadas”

[CAMP 95].

Segundo Breitman [BREI 93] um aspecto fundamental para se atingir o objetivo de

gerar produtos que de fato atendam as expectativas que motivaram sua construção é

realizar um controle da qualidade efetivo durante o processo de desenvolvimento da

aplicação e ao seu término.

A avaliação de qualidade de software do tipo hipermídia dependerá, principalmente,

do planejamento de todas as atividades realizadas ao longo do seu ciclo de vida e foi

abordada em dois trabalhos recentes: um que trata dos softwares educacionais em geral

[CAMP 94c] e outro que particulariza a avaliação para os hipermídias educacionais

[CAMP 94b].

Campos [CAMP 94b]  instanciou o método Rocha para a avaliação de hipermídia na

educação, através da seleção de fatores e subfatores inerentes à perspectiva de autores,

leitores e co-autores, relativos aos objetivos fundamentais de qualidade: utilizabilidade,

confiabilidade conceitual e confiabilidade de representação (Rocha 1987 in [CAMP 94b]).

A seguir serão apresentadas as definições dos fatores, subfatores e critérios

relacionados às perspectivas acima citadas [PASS 96]:
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3.4.1. Avaliação dos Sistemas de Autoria

3.4.1.1 Perspectiva do Usuário Autor

Tabela 1: Objetivo Utilizabilidade, Fatores, Subfatores e Critérios de Avaliação, sob a
Perspectiva do Usuário Autor.

OBJETIVO UTILIZABILIDADE

Fator/Subfator/Critério DESCRIÇÃO

Manutenibilidade é a característica de um sistema de hipertexto permitir a realização
de alterações, após o hiperdocumento ter sido definido,
desenvolvido e aceito como operacional.

Alterabilidade refere-se à característica que um sistema deve possuir a fim de
facilitar a incoporação de modificações no hiperdocumento

Alterabilidade
Corretiva

característica do sistema de autoria mostrar a lista ou mapa do nó que
está sendo editado, facilitando correções no hiperdocumento

Coerência das Ligações característica de um sistema de autoria manter coerentes as
referências de um nó

Propagação de
Modificações

característica de um sistema de autoria atualizar automaticamente
modificações do nó

Evolutibilidade característica de um sistema de autoria facilitar evoluções do
hiperdocumento

Suporte a Versões característica de um sistema de autoria registrar as diversas versões do
hiperdocumento

Operacionalidade é a característica de um sistema de hipermídia ser oportuno e
ameno ao uso, facilitando a comunicação com o usuário autor,
durante todo o tempo em que este o utilizar

Disponibilidade de
Recursos

característica de um sistema de hipermídia possuir recursos
para facilitar edição de informações dos nós

Ferramenta de Edição
de Texto

característica de um sistema de hipermídia permitir o acesso imediato
ao editor de texto

Ferramenta de Edição
Gráfica

característica de um sistema de hipermídia permitir o acesso imediato
ao editor gráfico

Ferramenta de Edição
de Som

característica de um sistema de hipermídia permitir o acesso imediato
ao editor de som

Projeto de Telas característica de um sistema de hipermídia possuir recursos para
formatação de tela
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Continuação da Tabela 1: Objetivo Utilizabilidade, Fatores, Subfatores e Critérios de
Avaliação, sob a Perspectiva do Usuário Autor.

Oportunidade (continuação) característica de um sistema possuir mecanismos para resultados
em tempo hábil

Eficiência de Autoria característica de um sistema permitir a construção rápida de um
hiperdocumento

Liberdade para
Autoria

característica de um sistema permitir a criação do hipedocumento sem
ter que estruturar informações muito cedo

Seleção de Auxílio característica de um sistema possuir informações explicativas sobre
autoria

Estrutura Trabalho
Cooperativo

característica de um sistema prover recursos para o trabalho
cooperativo na autoria

Apoio Trabalho
Cooperativo

característica de um sistema prever o trabalho cooperativo na autoria

Suporte a Comunicação característica de um sistema prover a comunicação via rede
Amenidade de Uso característica de um sistema possuir recursos que trazem

satisfação e confiança ao autor durante a autoria de um
hiperdocumento

Facilidade de
Aprendizado

característica de um sistema ser facilmente usado para fins de autoria

Facilidade de Edição característica de um sistema permitir, facilmente, a edição e
modificação de contextos e nós

Visualização das
Informações

característica de um sistema possuir  mecanismos que apresentem os
mapas globais, locais, de contexto, trilhas e índices

Informações Sobre os
Nós

característica de um sistema armazenar informações sobre os nós

Facilidade de
Localização

característica de um sistema detectar nós cegos ou que conduzam a
ligações incorretas

Facilidade de
Lembrança

característica de um sistema permitir que o usuário seja lembrado
facilmente sobre a estrutura básica da informação

Clareza dos Comandos característica de um sistema utilizar comandos auto-explicativos
Clareza dos Ìcones e
Convenções

característica de um sistema utilizar ícones e convenções que facilitam
o entendimento dos comandos

Estabilidade característica de um sistema ser confortável e permanecer,
compreensível e familiar durante a autoria

Tutorial para Autoria característica de um sistema fornecer um tutorial para autoria
Customização característica de um sistema permitir escolhas conforme necessidades

do autor, como liberdade de escolha da posição das janelas na tela,
possibilidade de definir tipos e tamanhos de letras
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Continuação da Tabela 1: Objetivo Utilizabilidade, Fatores, Subfatores e Critérios de
Avaliação, sob a Perspectiva do Usuário Autor.

Operacionalidade (continuação)
Amenidade de Uso

Documentação característica de um sistema possuir manual de ajuda e detalhamento
de funções

Disponibilidade
Funções de Editoração

característica de um sistema possuir as funções de editoração: copiar,
mover, inserir, etc

Detector de Referência
Cega

característica de um sistema fornecer a lista de referências cegas

Uso de Sinônimos característica de um sistema permitir definição de sinônimos para nós,
ligações e termos de referência

Portatilidade é a característica de um sistema poder ser operado de maneira fácil
e adequada em configurações de equipamentos diferentes da
original

Independência de Ambiente característica de um sistema não possuir restrições de hardware
e software

Independência de
Hardware

característica de um sistema pode ser instalado conforme plataforma
do usuário

Independência de
Software

característica de um sistema pode ser executado em diferentes
ambientes de software

Configurabilidade característica de um sistema facilitar adaptação num mesmo
ambiente

Adaptação ao
Ambiente

característica de um sistema poder ser configurado para a plataforma
do usuário

Suporte à Reutilização é a característica do sistema de autoria permitir a criação de
estruturas de nós candidatos à reutilização parcial ou total em
outras aplicações e possuir uma base de dados para armazenamento
destes componentes

Modularidade característica de um sistema permitir  criação de nós com
possibilidades para reutilização

Composição Modular característica de um sistema permitir reutilização de nós e ligações e
armazenamento em base de componentes

Suporte de Base de
Componentes

característica de um sistema possuir base de componentes
candidatos á reutilização

Adaptabilidade característica de um sistema permitir modificação do conteúdo do nó
para novas necessidades

Localização característica de um sistema pemitir localizar nós candidatos à
reutilizaçãona base de componentes

Eficiência é a característica de um sistema realziar suas funções sem
desperdício de recursos

Eficiência de Troca
Autor/Leitor

característica do sistema executar suas funções dentro do menor
tempo possível

Tempo de Troca de
Modos

característica do sistema trocar de modos autoria/leitora em tempo
adequado

Eficiência de
Armazenamento

característica do sistema utilizar adequadamente a memória
disponível

Otimização de
Armazenamento

característica do sistema utilizar adequadamente a memória principal
e secundária, através da otimização do armazenamento

Compressão de Dados característica do sistema executar a compressão de algorítmos e dados
de forma a reduzir o tamanho da base de dados
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Continuação da Tabela 1: Objetivo Utilizabilidade, Fatores, Subfatores e Critérios de
Avaliação, sob a Perspectiva do Usuário Autor.

Eficiência (Continuação)
Eficiência de Integração
com   Outros Software

característica do sistema integrar-se com outras facilidades do
ambiente computacional, que facilitem o desenvolvimento e
apresentação das informações

Capacidade de
Importação de Textos

característica do sistema  importar texto de editores externos

Capacidade de
Importação de Modelos
de Fonte

característica do sistema manter as fontes dos textos importados

Capacidade de Uso de
Editores de Texto
Externos

característica do sistema permitir o acesso a outros editores de textos

Capacidade de Uso de
Editores Gráficos
Externos

característica do sistema permitir o acesso a outros editores gráficos

Capacidade de Uso de
Editores de Som
Externos

característica do sistema permitir o acesso a outros editores de som

Facilidades Oferecidas característica do sistema possuir outras facilidades para a
autoria

Diversidade de
Informações
Representáveis

característica do sistema representar, simultaneamente, informações
do tipo imagem, texto, gráfico, som, animação, vídeo e código
executável

Suporte a Visões característica do sistema registrar as diversas visões do
hiperdocumento

Acesso a CD-ROM e
Outros Dispositivos de
Armazenamento

característica do sistema acessar todos os dispositivos de
armazenamento disponíveis

Rentabilidade é a característica do sistema de autoria possuir relação
custo/benefício adeqauada

Lucratividade característica do sistema oferecer retorno financeiro e benefícios
de seu uso na escola.

Adequação do Sistema característica do sistema atender às necessidades de desenvolvimento
de hiperdocumentos

Preço característica do sistema possuir preço compatível com suas
características e recursos oferecidos

Distribuição do
Browser

característica do sistema permitir incluir o browser junto com a base
de dados do usuário

Taxa de Retorno característica do sistema fornecet taxa de retorno superior ao
investimento feito em sua aquisição

Vantagens Oferecidas pelo
Vendedor

característica do sistema  corresponder aos benefícios que o
vendedor oferece, que podem ser considerados como vantagem
no custo do sistema

Direito a Upgrade característica do sistema garantir o direito a futuras melhorias do
sistema

Programa de
Treinamento

característica do sistema oferecer treinamento a custo compatível

Suporte característica do sistema oferecer suporte técnico ao sistema
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3.4.2. Avaliação de Hiperdocumentos

3.4.2.1 Avaliação Hiperdocumentos Desenvolvidos sob Encomenda

3.4.2.1.1 Perspectiva do Usuário Selecionador/Avaliador

Tabela 2: Objetivo Confiabilidade Conceitual, Fatores, Subfatores e Critérios de Avaliação
de Hiperdocumentos sob a Perspectiva do Usuário Selecionador/Avaliador

OBJETIVO CONFIABILIDADE CONCEITUAL

Fator/Subfator/Critério DESCRIÇÃO

Fidedignidade é a característica de um hiperdocumento corresponder ao que foi
especificado e projetado

Completude característica de um hiperdocumento ter implementados todos os
nós e ligações especificadas

Completude das
Informações
Requeridas pelo
Usuário

característica do sistema apresentar implementados todos os nós e
ligações pretendidas

Necessidade característica de um hiperdocumento ter implementadas apenas
as informações que foram especificadas pelo usuário

Necessidade das
Informações
Implementadas

característica do sistema apresentar implementadas todas as
informações imprescindíveis ao alcance dos objetivos do
hiperdocumento

Integridade é a característica de um hiperdocumento enfrentar situações hostis,
tanto no conteúdo dos nós quanto nas ligações entre eles

Robustez característica do sistema resistir a situações hostis realizando
adequadamente o tratamento de erro sem interromper a
navegação

Resistência a Ações
Inadequadas

característica do sistema resistir a situações hostis, como tentativa de
alteração dos conteúdos dos nós ou modificação de ligações não
autorizadas

Segurança característica do sistema evitar danos a versões ou visões
individuais ligações não autorizadas

Privacidade característica do sistema proteger e controlar versões e visões do
hiperdocumento idealizados por um determinado usuário



                                           Sistemas Tutoriais: Aplicação das Tecnologias de Hipermídia e de Inteligência Artificial  em Educação   

48

3.4.2.1.2 Perspectiva do Usuário Co-autor

Tabela 3: Objetivo Confiabilidade da Representação, Fatores, Subfatores e Critérios de
Avaliação de Hiperdocumentos sob a Perspectiva do Usuário Co-autor.

OBJETIVO CONFIABILIDADE  DA REPRESENTAÇÃO

Fator/Subfator/Critério DESCRIÇÃO

Manipulabilidade é a característica de um hiperdocumento poder ser facilmente
manipulado por usuários co-autores

Disponibilidade característica do sistema possuir o hiperdocumento e sua
documentação disponível e atualizada

Acessibilidade aos Nós característica do sistema acessar os nós e suas documentações com
facilidade

Existência da
Documentação

característica do sistema possuir documentação disponível

Qualidade da
Documentação

característica do sistema possuir documentação de boa qualidade

Organização da
Documentação dos Nós

característica do sistema possuir documentação individual de cada nó
do hiperdocumento, com detalhamento das informações do seu
conteúdo

Manipulabilidade é a característica de um hiperdocumento poder ser facilmente
manipulado por usuários co-autores

Rastreabilidade característica de um hiperdocumento e sua documentação permitir
em a busca sistemática de informações

Localização característica do sistema apresentar mapas ou índices para documentar
as ligações

Organização da
Documentação

característica do sistema possuir organização sistemática dos conteúdos
dos nós

Legibilidade o hiperdocumento deve ser escrito de tal forma, que permita o seu
entendimento, de maneira fácil, por quem não participou de seu
desenvolvimento

Clareza característica do hiperdocumento possuir estrutura de fácil
compreensão por diferentes usuários

Facilidade de
Leitura do
Hiperdocumento

característica do sistema possuir nós modulares para facilitar a
visualização da estrutura do hiperdocumento

Facilidade de
Entendimento da
Estrutura

característica do hiperdocumento possuir estrutura de fácil
compreensão
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Tabela 4: Objetivo Utilizabilidade, Fatores, Subfatores e Critérios de Avaliação de
Hiperdocumentos sob a Perspectiva do Usuário Co-autor.

OBJETIVO UTILIZABILIDADE

Fator/Subfator/Critério DESCRIÇÃO

Manutenibilidade é a característica de um hiperdocumento permitir alterações, após ter
sido desenvolvido e aceito como operacional

Alterabilidade característica do sistema facilitar a incorporação de modificações e
atualizações

Alterabilidade
Corretiva

característica do sistema apresentar uma lista de ligações do nó corrente
ou mapa local para que os leitores saibam quais os outros nós que se
referenciam e são referenciados ao que ele está navegando

3.4.2.1.3 Perspectiva  do Usuário Leitor

Tabela 5: Objetivo Utilizabilidade, Fatores, Subfatores e Critérios de Avaliação de
Hiperdocumentos sob a Perspectiva do Usuário Leitor.

OBJETIVO UTILIZABILIDADE
Fator/Subfator/Critério DESCRIÇÃO

Operacionalidade é a característica de um hiperdocumento ser oportuno e ameno ao uso,
facilitando a comunicação com o usuário, durante todo o tempo da
navegação

Oportunidade característica de um hipedocumento permiter navegação eficiente e
em tempo hábil

Clareza das
Informações

característica do sistema enfocar um tópico por nó para facilitar o
entendimento e reconhecimento da informação

Visualização das
Informações

característica do sistema apresentar mapas globais, locais, de contexto,
de trilha, marcadores e índices

Suporte a Janelas e
Rolamento

característica do sistema usar múltiplas janelas e rolamento de telas e
janelas para facilitar a leitura da tela pelos usuários

Uso de Ícones característica do hiperdocimento possuir usar ícones para representar
comandos rotineiros

Previsão de
Realimentação

característica do hiperdocumento aceitar atualizações do conteúdo

Amenidade de Uso característica do sistema oferecer mecanismos para navegação
satisfatória

Facilidade de
Aprendizado

característica do sistema de navegação ser fácil de aprender a navegar no
hiperdocumento

Eficiência de
Utilização

característica do sistema  assegurar a navegação por nós relevantes

Facilidade de
Lembrança

característica do sistema ser fácil aos usuários lembrar como usar e
navegar em um hiperdocumento

Facilidade de
Localização

característica do sistema facilmente retornar à locação prévia

Seleção de Auxílio característica do sistema dispor de instruções para navegação
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Continuação da tabela 5: Objetivo Utilizabilidade, Fatores, Subfatores e Critérios de
Avaliação de Hiperdocumentos sob a Perspectiva do Usuário Leitor.

Integração característica do sistema integrar-se com facilitade ao ambiente
computacional

Clareza dos
Comandos

característica do sistema usar  ícones, convenções e comandos para
esclarecer instruções

Adequação do
Vocabulário ao
Usuário

característica dohiperdocumento utilizar vocabulário adequado ao leitor

Estabilidade característica do hiperdocumento ser confortável e permanecer
compreensível  e familiar ao leitor durante a navegação

Tutorial para
Leitura

característica do sistema fornecer tutorial para navegação

Existência de
Recursos
Motivacionais

característica do hiperdocumento possuir recursos para motivação do
aluno

Controle da
Sequenciação do
Programa pelo
Leitor

característica do hiperdocumento permitir navegação livre pelos nós e
ligações

Tempo de
Exposição das
Telas

característica do sistema permitir ao leitor o controle de mudança de tela
pelo leitor

Diagramação das
Telas

característica do hiperdocumento possuir telas com espaços bem
diagramados

Operacionalidade
Amenidade de Uso

Uso de Ilustrações característica do hiperdocumento possuir ilustrações adequadas ao seu
conteúdo

Uso de Animação e
Vídeo

característica do hiperdocumento utilizar animação e vídeo adequados ao
conteúdo

Uso de Cor característica do hiperdocumento utilizar cor para melhor compreensão
do conteúdo

Uso de Marcas
Especiais

característica do hiperdocumento utilizar marcas especiais para
identificar nós e ligações

Uso de Recursos
Sonoros

característica do hiperdocumento utilizar recursos sonoros para ilustrar
conteúdo

Facilidade de
Leitura de Textos
na Tela

característica do hiperdocumento possuir textos distribuídos de forma
adequada à leitura

Tempo de Troca de
Nós

característica do sistema executar a troca de nós de um hiperdocumento
com rapidez
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3.4.2.2 Avaliação Hiperdocumentos Disponíveis Comercialmente

3.4.2.2.1 Perspectiva do Usuário Selecionador/Avaliador

Tabela 6: Objetivo Confiabilidade Conceitual, Fatores, Subfatores e Critérios de Avaliação
de Hiperdocumentos disponíveis comercialmente

OBJETIVO CONFIABILIDADE  CONCEITUAL
Fator/Subfator/Critério DESCRIÇÃO

Adequabilidade é a característica do hiperdocumento ser adequado ao ambiente
educacional e se integrar com outros recursos utilziados, segundo a
perspectiva do usuário final

Adequação ao Ambiente
Educacional

refere-se à característica do hiperdocumento ser adequado aos
objetivos educacionais e ao conteúdo programático pretendido,
segundo a perspectiva do usuário final, e sua integração com outros
recursos utilizados

Adequação aos
Objetivos
Educacionais

é a verificação da adequação do hiperdocumento aos objetivos
educacionais da escola

Adequação ao
Currículo da
Escola(continuação)

é a verificação da adequação do hiperdocumento ao currículo regular
da escola

Integração com
Outros Recursos

integração do hiperdocumento com outros ou materiais educacionais
utilizados pela escola

Correção do Conteúdo o hiperdocumento não deve conter erros gramaticais e de ortografia e
possuir conteúdo correto

Necessidade do
Conteúdo

o conteúdo do hiperdocumento é, em sua maior parte necessário para
atingir os objetivos educacionais e o conteúdo programático planejado

Adaptabilidade ao
Nível do usuário

o hiperdocumento deve deixar o leitor livre para se mover entre as
informações de acordo com as suas necessidades e interesse

Ausência de erros na
navegação

característica do hiperdocumento operar de forma correta, sem
interrupção na navegação

Capacidade de
armazenamento das
interações

capacidade de memória do equipamento e recurso de software que
registra o que aconteceu nas interações dos alunos com o
hiperdocumento, assinalando os nós visitados e as trilhas percorridas
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4. Sistemas Tutores Hipermídia  Inteligentes
_____________________________________________________

Nas seções preliminares deste estudo, foi discutida a utilização de sistemas

considerados inteligentes na área educativa. Dentre as sub-áreas de IA aplicadas à

educação, os STI vêm se destacando, por apoiarem o estudo individualizado, interativo e

estimulado através de simulações.  Segundo Woolf [WOOL 96] para que os estudantes

realmente aprendam, a experiência deve ser autêntica e relevante para suas vidas.  Nesse

sentido,  os STI possuem mecanismos sofisticados de controle que podem apontar não

somente se as ações empreendidas estão corretas ou não, mas também, compará-las com as

ações do especialista.  Dessa forma o sistema oferece situações simuladas, detectando se as

ações do estudante estão fora de ordem, ou mesmo, atrasadas. Contudo, devido a

complexidade envolvida,  em geral, os STI utilizam bases de conhecimento bastante

limitadas.

Por outro lado, como foi visto na seção 2, a hipermídia é considerada como uma

ferramenta capaz de criar, organizar e encontrar informações, propiciando um ambiente

altamente flexível para representar o conhecimento, interconectando informações de

maneira intuitiva.  Entretanto, a estrutura  hipermídia, carece de meios de realizar

inferências ou algum tipo de raciocínio, em geral encontrados em sistemas inteligentes.

Nos últimos tempos, observa-se um acentuado interesse nos aspectos que envolvem a

integração  da  hipermídia com a IA, principalmente, com a tecnologia baseada em

conhecimento, onde a interface se adaptaria ao nível de conhecimento do aluno, a partir do

caminho percorrido no hiperdocumento e sofrendo variações de acordo com as habilidades

de cada estudante. Ou seja, os caminhos  no hiperdocumento seriam habilitados ou

desabilitados de acordo com seu conhecimento prévio [NUNE 93], [KUSH 94], [PINT 95].

Para Roselli [ROSE 95] a IA aplicada as áreas de representação do conhecimento e

aprendizagem fornece os métodos e técnicas para organizar, recuperar e apresentar

informações  representadas numa grande variedade de formatos, apoiando a eficiência dos

hipermídias em sistemas de auto-aprendizagem. Console et al. [CONS 92] complementam,

afirmando que a identificação do nível de conhecimento do aluno é bastante importante e

relaciona-se a maneira como as estruturas do conhecimento são usadas, a habilidade em

selecionar dados pertinentes e hipóteses relevantes, e ainda, a eficiência na utilização desses

dados.
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Assim sendo, desponta uma área de integração da tecnologia hipermídia com sistemas

inteligentes que possibilita expandir a base de conhecimento do STI e ao mesmo tempo

controlar a problemática envolvida no acesso à essas informações.  Assim sendo, Bielawski

& Lewand [BIEL 91]  consideram os sistemas inteligentes como tecnologia complementar a

hipermídia, vislumbrando perspectivas para a construção de Sistemas Tutores Hipermídia

Inteligentes (STHI).

Estes sistemas podem se originar de diferentes composições, como poderá ser visto

nas próximas seções.

4.1.  Origens dos Sistemas Tutores Hipermídia Inteligentes

A composição de STI ou de alguns módulos de STI, com aplicações hipermídia

resultam nos STHI.  De acordo com o que foi apresentado neste estudo, observa-se que, o

resultados da junção destas duas áreas, pode se originar de diferentes combinações de

integração:

�  Sistemas Hipermídia Inteligentes com  módulos de STI;

   ��  Tutores Hipermídia com STI;

      ��  Sistemas Tutores Multimídia  Inteligentes com a Hipermídia.

A seguir, cada uma  dessas formações será descrita de forma mais detalhada.

4.1.1. Sistemas Hipermídia Inteligentes integrados com  módulos de STI

Os Sistemas Hipermídia Inteligentes (SHI) são produtos hipermídia que possuem

alguns módulos inteligentes.  A princípio esses sistemas podem ser formados por três

modelos de integração [BIEL 91]:

1) Sistemas Especialistas com o apoio da hipermídia;

2) Aplicações Hipermídia com suporte de Sistemas Especialistas;

3) Integração de Sistemas Inteligentes com aplicações de Banco de Dados e

Hipermídia.

A integração de módulos inteligentes às aplicações hipermídia visam amenizar a

problemática envolvida na navegação de documentos hipermídia, facilitar a busca de

informações, ou ainda, tornar a interface mais amigável.  Alguns componentes dos SBC,
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tais como, a base de conhecimentos e a máquina de inferência, integrados a hipermídias,

podem tornar a navegação no hiperdocumento mais eficiente, evitando seus principais

problemas.  Dessa forma as aplicações hipermídia seriam capazes de mostrar os nós que o

professor gostaria que fossem visitados, registrar o histórico de navegação dos alunos,

disponibilizar caminhos de acordo com o  conhecimento prévio do domínio a ser estudado,

e interagir com o aluno, guardando resultados para posterior avaliação  pelo professor.

A integração da tecnologia hipermídia com SBC é descrita através dos seguintes

modelos de integração:

Modelo 1: Sistemas Especialistas com o apoio da hipermídia

Neste caso o sistema especialista utiliza o módulo hipermídia, que fornece uma

interface mais amigável.  Um exemplo deste modelo, é um sistema para  diagnóstico,

onde as duas aplicações  se integrariam. O sistema especialista realizaria as inferências

com o conhecimento armazenado em sua base de conhecimento, mas utilizaria

exemplos e estudos de caso no formato de hiperdocumento, obtidos através da

comunicação com o módulo hipermídia.

            Figura 14: Sistemas especialistas com o apoio da hipermídia [BIEL 91]

Modelo 2: Aplicações Hipermídia com suporte de Sistemas Especialistas

Neste modelo, a aplicação hipermídia fornece a fonte de materiais e a estrutura

organizacional, sendo o sistema especialista, responsável por fornecer as funções

especializadas ou assistir a navegação no hiperdocumento.
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Os mecanismos de apoio à navegação provenientes dos sistemas especialistas,

fornecem uma visão geral dos hiperdocumentos e mapas locais ou globais; ajudam o

autor a fixar um caminho ou trilha de apresentação do material, de acordo com o

perfil de seus usuários; possibilitam acessar os nós visitados anteriormente localizando

a posição do usuário dentro da base de dados, etc. Como exemplo, temos o M-

Assiste [PINT 95] um meta-assistente inteligente que visa solucionar os problemas

encontrados durante o processo de navegação heurística e se propõe a: evitar a

desorientação do leitor na interação com o hiperdocumento; posicionar o leitor no

hiperdocumento de acordo com o seu conhecimento; permitir, ao leitor, visões de

contexto diferenciadas; saber se o leitor leu uma informação tida como relevante;

poder obter uma posição do leitor frente a informação lida. Santos [SANT 94] cita o

RRI-Reserach Reference Interface (Zhongmin, O’Neil & Baker 1991) e o SINS -

Semistructured Navigation System (Fujihara et al. 1992) como produtos de SHI que

oferecem   soluções para alguns dos problemas associados à navegação.

     Figura 15: Aplicação hipermídia com suporte de sistemas especialistas [BIEL 91]

Modelo 3: Integração de Sistemas Inteligentes com aplicações de Banco de

Dados e Hipermídia

O sistema inteligente resultante desta integração utiliza informações existentes em

bancos de dados, sendo capaz de limitar o escopo da busca e recuperação de

informações de forma mais eficiente, ou seja, o sistema inteligente realiza a busca no

banco de dados que fornece valores ou fatores que serão usados na navegação do

hiperdocumento.  Segundo Bielawski & Lewand [BIEL 91], esta aplicação é

nomeada de “busca inteligente”.
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Figura  16: Integração de sistemas inteligentes com banco de dados e hipermídia

[BIEL 91]

Os três modelos  acima descritos integram SBC com hipermídia, entretanto, não

possuem meios de controlar, a partir de um conhecimento prévio do domínio, a evolução

cognitiva do usuário e o acesso a novos conhecimentos.  Como solução para esta limitação,

módulos que gerenciem a utilização de estratégias educacionais, assim como a avaliação do

usuário, devem ser incorporadas aos Sistemas Hipermídia Inteligentes gerando produtos de

alto valor educacional.

Nesse sentido, despontam os Sistemas Adaptativos, que são sistemas  capazes de, a

partir de um levantamento do perfil do usuário, adaptarem-se às suas necessidades,

objetivos e nível de conhecimento, utilizando recursos e técnicas da IA. Tais sistemas unem

as vantagens das aplicações hipermídia com os recursos dos STI,  dando suporte inteligente

à navegação dos hipermídias.   O sistema limita  o espaço de navegação, eliminando as

ligações que não são relevantes no momento e disponibilizando outras, oferecendo

comentários nas ligações visíveis ou sugestões de qual ligação seguir, sendo capaz de

selecionar o conteúdo de uma página e a apresentação dos botões, adaptando também, sua

interface.  Essa flexibilidade é bastante valiosa, principalmente em aplicações compostas por

uma grande rede de nós ou quando a aplicação é direcionada a usuários com objetivos e

nível de conhecimento diferentes. Este tipo de navegação assistida é denominada navegação

adaptativa. Pinto [PINT 95] cita os sistemas EPAIM (Rosil, Carolis & Pizzutilo 1994) e

Hiperflex (Kaplan, Fenwick & Chen 1993) como sistemas hipermídias adaptativos.  Perez et

al. [PERE 95] apresentam o HyperTutor que compõe-se de duas partes: o componente

hipermídia, que fornece a flexibilidade característica dos hipermídias e o componente tutor,

que guarda o conhecimento sobre os nós que podem ser apresentados e mantém um modelo

de usuário para cada estudante.
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Estudados mais detalhadamente, observa-se que os Sistemas Hipermídia Inteligentes

acima citados, compõem-se de módulos hipermídia integrados com SBC ou com  módulos

de STI.  Contudo, não são passíveis de serem  considerados Sistemas Tutores Hipermídia

Inteligentes (STHI) por não possuirem, principalmente o módulo de tutoria, responsável

pela aplicação de estratégias pedagógicas, avaliação e controle de acesso à novos

conhecimentos.

Um exemplo que se aproxima dos STHI é apresentado por Kushniruk & Wang

[KUSH 94], que descrevem um sistema educacional integrando hipermídia com tecnologia

baseada em conhecimento.  O sistema contém um componente hipermídia que permite aos

estudantes navegarem através das informações contidas na base de conhecimento.  O

sistema hipermídia é acoplado a um componente de tutor inteligente que permite os alunos

resolverem exercícios.  As vistas da rede hipermídia são geradas dinamicamente, baseadas

na análise que o sistema faz dos erros e necessidades de aprendizagem do aluno.  Através

do resultado dessa experiência, o autor considera que a combinação de técnicas baseadas

em conhecimento com hipermídia, será muito importante no desenvolvimento de sistemas

flexíveis e adaptáveis, sendo considerados mesmo, como aplicações chave no

desenvolvimento futuro de sistemas educacionais avançados.

As discussões sobre a formação dos STHI a partir de SHI e STI pode ser ilustrada

através da figura  17.

Figura 17:  Formação dos STHI a partir da integração de Sistemas Hipermídia

Inteligentes e STI

SBC Hipermídia

STHI

STISHI
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4.1.2. Tutores Hipermídia integrados com STI

A princípio os Tutores Hipermídia (TH) possuem uma estrutura de apresentação

muito restrita. Para que sua utilização contenha características mais flexíveis, os TH devem

integrar-se à módulos de STI.  Dessa forma, seriam considerados os diferentes tipos de

usuários, as estratégias pedagógicas e poderia haver uma maior flexibilidade na

apresentação do conhecimento através da interpretação dos resultados dos testes de

avaliação.  A representação  gráfica  da  integração  de Tutores  Hipermídia e STI  é

apresentada na figura 18.

CAI Hipermídia

STHI

STI
Tutores

Hipermídia

Figura 18:   A formação dos STHI a partir da integração de Tutores Hipermídia e STI

Roselli [ROSE 95] acredita que as tecnologias instrucionais apoiadas em hipermídia

podem ajudar as pessoas a aprenderem, entretanto, devem ser integradas às técnicas de IA.

Como exemplo,  autora cita um trabalho realizado por Altamura et al. em 1995, que usa

técnicas de IA no projeto e implementação de um sistema instrucional hipermídia inteligente

para o aprendizado da programação lógica  e da linguagem PROLOG.  O sistema  usa som,

imagens, animações e explicações para responder dinamicamentoe às necessidades do

aluno, não apresentando somente as respostas corretas, mas encorajando os alunos a

explorarem a variedade de possíveis soluções.  Sua arquitetura é formada pelos seguintes

componentes:
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�  Representação do domínio - é representado em forma de rede de hipertexto que

implementa redes semânticas, onde os nós contém exercícios e devem estar no

formato gráfico, com animação e som;

�
 Modelo do aluno - é composto dos dados relativos as ações do estudante;

�
 Interface - é baseada em menus e itens de navegação típicos dos sistemas

hipertexto, tais como botões e palavras-chave.

�
 Módulo do laboratório - é representado pelo ambiente Prolog;

�
 Módulo do tutor - opera em conjunto com o modelo do aluno, determinando a

sugestão de direção a ser tomada.  É implementado em forma de regras em

conjuntos de “Se-Então”.  Este componente permite que os estudantes decidam

seu próprio caminho.

4.1.3. Sistemas Tutores Multimídia Inteligentes integrados com a
Hipermídia

Em geral, as  apresentações apoiadas em meios audiovisuais ajudam a  manter a

atenção do aluno, motivando-o através de simulações, imagens, animações e som.  De

acordo com Woolf & Hall [WOOL 95] quando a multimídia é integrada à softwares

educacionais o processo educacional torna-se mais dinâmico, ativo e eficiente.

A partir dessas observações, Sistemas Tutores Multimídia Inteligentes (STMI)

foram construídos, integrando a área de STI com a multimídia.  Para Rogers et al

[ROGE 95] estes sistemas podem propor situações interativas de resolução de problemas

apropiadas ao nível do estudante, intervindo quando necessário, empregando a multimídia

de maneira a ajudar o estudante com materiais estimulantes e próximos de sua realidade.

Abaixo, serão apresentados alguns exemplos de STMI:
�

 Woolf [WOOL 96] descreve o “Cardiac Tutor” que é um sistema de simulação

baseado em conhecimento para o ensino de reanimação cardíaca.  O tutor

apresenta uma simulação em tempo real mostrando a visão gráfica de uma sala de

emergência, com informações faladas, sons comuns às salas de emergência,

gráficos de eletrocardiograma, gases do sangue e sinais vitais, e ainda, oferece um

tutorial de ajuda automática. O objetivo do aluno é salvar a vida do paciente

selecionando os procedimento corretos.
�

 Em [WOOL 96] é apresentado o “The Enginnering Tutor”, que é baseado na

visualização dos conceitos envolvidos em projeto de manufatura, especificamente
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na moldagem de injeção, voltada à alunos do primeiro ano do curso de engenharia.

O tutor permite a criação e a manipulação de exemplos de injeções moldadas em

partes plásticas num ambiente CAD-3D.  O sistema possui uma coleção de

animações 3D armazenadas, que são apresentadas de acordo com as deduções

sobre o projeto de cada aluno.

   O aluno pode pedir ajuda ao tutor, que apresenta exemplos, terminologias e

comentários.  Este tutor está em fase de avaliação, mas já  houve evidências que

sua utilização aumentou a compreensão do tema, diminuindo os problemas de

comunicação entre engenheiros e técnicos.
�

 Rogers et al [ROGE 95] descrevem o desenvolvimento de Módulos de Tutores

Multimídia Inteligentes voltados aos cursos de treinamento de técnicos em

Inspeção Não-destrutiva1 do Grupo Boeing de Defesa e Espaço dos EUA.  Foram

implementados protótipos compostos de modelo de aluno, componente de

conhecimento especialista, modelo de tutor e uma interface multimídia.  O grupo

de pesquisadores está interessado em explorar as questões envolvidas na

introdução desta tecnologia educacional em ambiente de treinamento e na

produção de rápidos protótipos para a demonstração de conceitos.
�

 Woolf & Hall [WOOL 95] descrevem o “The Explanation Planner”, que responde

a questões dos usuários sobre eletricidade básica e redes elétricas em tempo real.

O sistema seleciona o texto e os gráficos a serem apresentados baseado nas

questões formuladas pelo usuário, possibilitando a escolha do tipo de mídia em que

as informações serão apresentadas: animação, texto ou gráficos; os usuários

podem, também,  compartilhar e reusar informações, já que os objetos são

definidos em termos de uma base partilhada de informações.

Estes exemplos ilustram as discussões sobre a integração de elementos multimídia aos

STI, como forma de tornar a utilização do software mais atraente para seus usuários.

Para Woolf [WOOL 95] o desenvolvimento de STMI  envolve altos custos e múltiplas

especialidades, sendo considerado muito mais uma arte do que ciência.  A constante baixa

de preços do hardware necessário a este tipo de produto, associado ao desenvolvimento da

tecnologia de IA e da Multimídia deverão contribuir para uma maior difusão destes

sistemas. A figura abaixo apresenta a formação dos STHI a partir da integração de STMI e

Hipermídia.

                                                       
1 detecção de defeitos em partes do avião, usando técnicas  onde não há necessidade de desmonte da peça.
(Ex: radiografia, ultrassonografia, penetração de câmeras)
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Figura 19:   A formação dos STHI a partir da integração de Sistemas Tutores

Multimídia Inteligentes (STMI) e Hipermídia;

Nos STMI a apresentação do conhecimento no formato multimídia oferece vantagens

para o processo educacional, entretanto, estas informações não estão, necessariamente,

interconectadas por ligações.  Já um hipermídia pode ser considerado como a representação

de uma idéia do mundo real, ou seja, um modelo de representação do conhecimento. Este

modelo é semelhante a estrutura das redes semânticas, onde os usuários podem explorar e

consultar as relações. Logo, a substituição da multimídia por uma rede hipermídia

forneceria a flexibilidade para o aluno definir e organizar relações entre idéias, tidas como

relevantes no processo educativo.

A partir das diferentes origens da  formação dos STHI, procurou-se unificar as

variadas visões numa proposta única de arquitetura que integre a Hipermídia e os STI.

STI Multimídia

STMI Hipermídia

STHI
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4.2. Uma proposta de arquitetura para Sistemas Tutores Hipermídia
Inteligentes

A arquitetura aqui proposta integra os principais módulos dos STI com a hipermídia.

O Módulo Hipermídia será o responsável por controlar o desempenho do sistema,

acessando o Módulo do Tutor, que fornecerá as instruções pedagógicas armazenadas numa

Base de Conhecimento Pedagógica. O  Módulo de Hipermídia  será responsável, também,

por acessar o repositório de estruturas de hiper-documentos que será instanciado ao

conhecimento armazenado na Base de Conhecimento do Domínio.  A seguir cada um dos

componentes da arquitetura proposta será melhor detalhado.

       Figura  20:  Proposta de uma arquitetura para os Sistemas Tutores Hipermídia

Inteligentes

Esta arquitetura  é formada por quatro módulos:

�  Módulo Aluno: caracteriza o aluno e controla sua evolução;

�  Módulo Tutor: responsável por controlar a utilização das estratégias pedagógicas, o

rítmo da apresentação e a aplicação de testes de avaliação, cujos resultados serão

armazenados no Banco de Dados do Histórico do Aluno;
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�  Módulo Especialista: controla os mecanismos de inferência no domínio, gerando

explicações;

�  Módulo Hipermídia: controla a navegação na rede hipermídia, ou seja, a

apresentação dos nós multimídia, baseando-se nas estratégias educacionais indicadas

pelo Módulo Tutor.

Cada um desses módulos tem acesso a diferentes repositórios contendo dados,

estruturas hipermídia e conhecimentos específicos, de acordo com a seguinte definição:

�

 BD Alunos: contém o histórico de cada aluno;

�

 BC Alunos: contém as regras heurísticas que controlam  a avaliação dos alunos;

�

 BC Pedagógica: guarda as estratégias pedagógicas, ou seja, as regras que

representam a teoria de aprendizagem a ser utilizada;

�

 BC Domínio: armazena o conhecimento do domínio;

�

 Base de Hiperdocumentos: contém as estruturas de apresentação do conhecimento.

Como foi visto anteriormente, já existem algumas experiências que integram módulos

dos STI aos hipermídias, de modo a estimular o processo de ensino/aprendizagem através

de materiais mais atrativos. Contudo, percebe-se que tal integração se estabelece de forma

parcial, com predominância  de integração de meios multimídia, sem levar em consideração

o potencial cognitivo da hipermídia.

Os estudos realizados neste trabalho apoiam a viabilidade desta arquitetura de STHI,

que em suma,  seria capaz de:
�

 fornecer apoio individualizado;
�

 delegar ao aluno o controle de seu próprio rítmo de aprendizagem;
�

 fornecer a interface de acordo com o perfil do usuário;
�

 adaptar o conteúdo ao nível cognitivo do usuário;
�

 diminuir a sobrecarga cognitiva;
�

 controlar a apresentação dos nós multimídia;
�

 controlar a evolução do aluno.

Tais aspectos contribuem para flexibilizar o processo de ensino-aprendizagem,

aumentando a difusão dos produtos de software educativo inteligentes.
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5.  Considerações Finais
_____________________________________________________

Este trabalho apresentou um estudo descrevendo  o estado da arte das áreas de

Inteligência Artificial e Hipermídias aplicados aos processos educativos.  Em relação a IA, a

pesquisa se  fixou mais na área se STI devido ao seu potencial educativo, apesar da

percepção dos muitos desafios a serem transpostos.

Segundo Dimitracopoulou [DIMI 95], atualmente, poucos STI são realmente

operacionais, sendo que os trabalhos apresentados até então, focam em geral, somente um

dos domínios de sua arquitetura (especialidade, tutor ou aluno). Em relação ao uso dos STI

na área  educativa, a autora ressalta que não têm sido relatadas experiências práticas em

escolas. Algumas razões para o  atraso considerável da aplicação de STI, na área educativa,

se deve a:
�

 falta de apoio metodológico;
�

 o enfoque interdisciplinar ser, raramente,  satisfeito pelas equipes de pesquisa;
�

 os programas serem desenvolvidos para pesquisas sobre certos aspectos

específicos, tais como: mecanismos de diagnóstico, modelagem de conhecimento

de domínio, em vez de serem  desenvolvidos produtos usáveis em aplicações

práticas reais.

Segundo Fischetti & Gisolfi [FISC 90] o objetivo das pesquisas em STI não é

substituir o professor pela máquina.  Os autores consideram que um STI pode ser

considerado como um “livro ativo” que interage com o leitor para transmitir conhecimento

de acordo com o nível  do aluno.

Na busca de produtos de STI confiáveis e úteis, Seidel & Park [SEID 94] apresentam

algumas recomendações para o desenvolvimento dos futuros STI que focam principalmente

na importância dos aspectos cognitivos, necessidade de equipes multidisciplinares, avaliação

da eficiência e eficácia e plataforma de micro-computadores.  Além disso, colocam a

introdução de ambientes multimídia nos STI como uma área de pesquisa bastante

promissora, o que já pode ser constatado através do número de trabalhos citados na área de

STMI.

Em relação aos hipermídias, de acordo com Santos [SANT 94], sua aplicação

educacional estará fadada ao fracasso se somente forem incorporados recursos multimídia,
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sem que haja o apoio de teorias pedagógicas.  No que tange ao desenvolvimento de STHI,

serão realizados estudos para verificar a adequação de teorias de aprendizagem disponíveis

para o  desenvolvimento dos Módulo Tutor e Módulo do Aluno.

As questões, aqui discutidas, convergiram para a necessidade da união dos recursos

hipermídia com os módulos dos Sistemas de Tutores Inteligentes, como solução para os

problemas associados às  duas áreas.  Nesse sentido, foi proposta uma arquitetura

integrando os STI  com a  Hipermídia.  Esta arquitetura  ainda requer estudos mais

aprofundados que visem levantar a viabilidade de seu desenvolvimento e aplicação,  para

que possa ser implementada observando-se os padrões de qualidade e adequação ao

ambiente educativo.

Apesar de Cavallo [CAVA 91] afirmar que os sistemas de IA têm tradicionalmente, se

mostrado inaptos na resolução de problemas que requerem criatividade, aprendizagem,

analogia, linguagem natural e senso comum,  vários estudos e relatos de experiências bem

sucedidas, aliados ao constante aperfeiçoamento dos computadores, renovam as esperanças

de STHI que realmente alcancem diferentes objetivos tecnológicos e educacionais.
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