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Capítulo 1

Introdução

Dispositivos cada vez mais poderosos e baratos, e infra-estruturas de rede cada vez mais eficientes, 

possibilitaram  a  criação  de  diversos  ambientes  online de  educação.  Nestes  meios,  alunos  e 

professores interagem entre si por meio da utilização de aplicativos interligados por uma infra-

estrutura de comunicação, tipicamente a Internet. 

Com  a  popularização  dos  dispositivos  portáteis  surge  a  possibilidade  da  computação 

pervasiva[1],  tornando  a  computação  possível  à  qualquer  hora  e  de  qualquer  lugar.  Unindo  a 

portabilidade  da  computação  com  a  educação,  podemos  estender  a  computação  pervasiva  à 

educação,  levando a  educação a  qualquer  lugar,  a  qualquer  hora.  Aliando este  objetivo  com a 

utilização e desenvolvimento cada vez maior de código aberto (open source), pode-se chegar a uma 

solução para uma plataforma de educação online, que seja aberta e gratuita. Dentre as vantagens de 

se ter um código aberto, destaca-se que o software pode evoluir a partir da própria comunidade de 

usuários, resultando em um maior número de desenvolvedores e idéias. 

Uma plataforma para educação online deve ser capaz de simular as ações e interações que 

são possíveis de serem tomadas dentro de um ambiente real de sala de aula, ações estas como: um 

aluno pedir a palavra para expor uma dúvida ou complementar um assunto; exibição de slides do 

conteúdo  da  aula  ou  compartilhamento  de  material  para  leitura.  Algumas  dessas  ações  são 

facilitadas  pelo  uso  de  um  ambiente  virtual  como,  por  exemplo,  a  gravação  da  aula,  ou  o 

compartilhamento de material em formato digital. 

Esta plataforma deve ser extensível e pervasiva, permitindo aos usuários participarem das 

aulas de onde estiverem, a qualquer momento e com o mínimo de interação dele para propiciar o 

referido ambiente de educação à distância móvel  [2] (m-learning). Para atingir este objetivo, os 

internet tablets e  netbooks, ambos sendo computadores portáteis de baixo custo, tornam-se boas 

opções de dispositivos alvo. 

1.1 Contexto do Projeto

A educação a distância é definida como o processo de ensino-aprendizado onde professores e alunos 
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não  estão  normalmente  juntos,  fisicamente,  mas  podem  estar  conectados,  interligados  por 

tecnologias, principalmente as telemáticas, como a Internet. Neste contexto, surgem as salas de aula 

virtuais, onde os alunos e o professor interagem entre si, simulando um ambiente real de ensino. É 

importante que esses ambientes provejam recursos que facilitem e estimulem o aprendizado, de 

forma equivalente ou superior ao de uma sala de aula real.

O  sistema  de  sala  de  aula  virtual  fica  hospedado  em  um  servidor  com  alto  poder  de 

processamento, possivelmente na própria instituição, e é acessado simultaneamente por usuários 

autorizados. Os usuários deste sistema são tipicamente o professor, que em geral se localizará em 

uma estação de trabalho na instituição de ensino, e o aluno, que normalmente se conecta ao sistema 

através de um dispositivo acessando uma rede de alta velocidade. Esta poderá ser a rede da própria 

instituição, ou uma rede externa.

1.2 Solução Proposta

É proposto um sistema para interligar professores e alunos num ambiente de sala de aula virtual, tal 

sistema deve ser  capaz de prover  funcionalidades  básicas  que sejam equivalentes as  interações 

possíveis numa sala de aula real. São exemplos destas funcionalidades: transmissão de fluxo de 

áudio e vídeo exibindo o professor, conversação e compartilhamento de arquivos entre os presentes 

numa sala de aula.

Este sistema se baseia na implementação de três aplicativos: o servidor, que armazena os 

dados das aulas e dos usuários, fazendo a gerência das informações trocadas entre eles; a ferramenta 

de aula do professor, que é o aplicativo utilizado para ministrar a aula, transmitindo um fluxo de 

áudio e vídeo, além de seleção e exibição de slides e participando do bate-papo em modo texto; e a 

ferramenta de aula do aluno, que permite a visualização dos objetos de aprendizagem adotado pelo 

professor como slides, áudio, vídeo e discutir via bate-papo. Além disso, a ferramenta de aula do 

aluno permite que ele faça perguntas com áudio e vídeo mediante autorização do professor, similar 

ao evento de um aluno pedir a palavra em uma sala de aula real. 

Apesar de ser inicialmente projetado para execução em ambientes GNU/Linux, o n-teaching 

poderá futuramente ser executado em plataformas Windows e Mac O/S. Por utilizar fluxos de áudio 

e vídeo, o mesmo funcionará melhor quanto melhor for a capacidade da rede, evitando a perda de 

pacotes e aumentando a qualidade do vídeo da aula. Espera-se que o sistema mantenha a mesma 

qualidade de fluxo mesmo com o aumento da quantidade de alunos numa mesma sala de aula. 

Atualmente existem outros sistemas similares disponíveis, como o  moodle[3], um sistema 
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de código aberto (open source) para a web que possibilita professores de gerenciarem aulas e cursos 

online, e o Adobe Acrobat Connect Pro[4], uma ferramenta de código proprietário que provê uma 

infra-estrutura online de aprendizagem, com salas de aulas virtuais e gerenciamento de cursos. O 

grande diferencial do  n-teaching com relação  a esses sistemas é que ele propõe um ambiente de 

aprendizagem  virtual  multiplataforma,  com  a  possibilidade  de  ter  sua  interface  adaptada  para 

utilização em dispositivos móveis, além de se configurar uma tecnologia aberta e gratuita.

Uma  outra  motivação  para  este  projeto  foi  o  interesse  do  Ministério  da  Educação  no 

desenvolvimento  deste  tipo  de  sistema,  pois  está  em  busca  de  uma  solução  para  educação  a 

distância no projeto federal da Universidade Aberta do Brasil  [5]. O  n-teaching poderia ser um 

candidato a adoção pelo governo, colaborando para este programa.

1.3 Ambiente de Desenvolvimento

O desenvolvimento do aplicativo ocorreu na Universidade Federal de Campina Grande (UFCG) sob 

as diretrizes das disciplinas de Projeto I e Projeto II do curso de Ciência da Computação, contando 

com o suporte do Laboratório de Sistemas Embarcados e Computação Pervasiva - Embedded[6] e 

em parceria com a Universidade Federal  de Alagoas (UFAL) por intermédio de Leandro Sales, 

gerente e cliente do projeto, que atua em ambas as universidades. Leandro Sales está montando um 

ambiente piloto para vídeo-aulas na UFAL que será utilizado durante a implantação do sistema na 

fase de testes e validação, para posterior utilização em ambientes reais. 

Durante  o  desenvolvimento  do  projeto  foi  utilizado  o  ambiente  integrado  para 

desenvolvimento  Qt  Creator[7],  que fornece  ferramentas  para  edição  de  código,  depuração  e 

projeto de interface gráfica. Além disso, foi utilizado o sistema de controle de versão  Subversion 

(SVN) para controlar as alterações no código pelos membros da equipe de desenvolvimento.
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Capítulo 2

Processo de Desenvolvimento

O processo utilizado no desenvolvimento da plataforma n-teaching foi baseado em XP1 [8]. Este 

processo  foi  especialmente  concebido  para  uso  em  ambiente  universitário,  levando  em  conta 

características especiais desse ambiente que não estão presentes nos ambientes de desenvolvimento 

corporativos. Desta forma, o  XP1 constitui-se como um processo leve, baseado nas práticas do 

processo  eXtreme  Programming [9]  com algumas  mudanças  e  simplificações.  Essas  alterações 

visam manter  apenas  aquelas  tarefas  que  são  imprescindíveis  para  o  sucesso  do  projeto.  Para 

detalhar o processo XP1, neste  capítulo serão apresentados os atores do processo,  quais são as 

atividades e quando elas devem ser realizadas e quais são os artefatos que devem ser gerados.

2.1 Atores

O processo XP1 define três atores que realizam as atividades do processo: cliente, desenvolvedores 

e gerente de projeto. Cada um dos atores e suas respectivas responsabilidades serão descritos a 

seguir.

2.1.1 Cliente

O cliente é responsável por descrever as funcionalidades da aplicação, ou seja, as  User Stories. 

Além disso, ele é responsável por:

1. Descrever os requisitos não-funcionais do software.

2. Definir o plano de releases.

3. Descrever os testes de aceitação para cada User Story.

4. Escolher as User Stories que compõem cada iteração. 

O papel do cliente no contexto deste projeto foi realizado por Leandro Melo de Sales.

2.1.2 Desenvolvedores

Os desenvolvedores  são responsáveis por  projetar  e  implementar  o  sistema.  As suas atividades 
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incluem:

1. Ajudar a levantar User Stories e requisitos não funcionais junto ao cliente;

2. Durante a fase de planejamento de releases, elaborar um projeto arquitetural; 

3. Durante  o  planejamento  de  releases,  estimar,  aproximadamente,  o  tempo  de 

desenvolvimento das User Stories;

4. Durante o planejamento de iteração: 

○ Dividir as User Stories em tarefas;

○ Estimar, com precisão, o tempo de desenvolvimento de tarefas;

○ Escolher tarefas para desenvolver;

5. Elaborar o esquema lógico dos dados, se necessário;

6. Escrever o código das tarefas, sempre incluindo testes de unidade. A existência de testes de 

unidade e de aceitação permitem que desenvolvedores façam constante refatoramento para 

manter o código enxuto;

7. Executar atividades de integração de tarefas realizadas à base central de código do projeto;

8. Realizar revisão de testes à pedido do gerente de projeto;

9. Implementar  a  automação  de  testes  de  aceitação  (alguns  desenvolvedores,  não 

necessariamente todos). 

Arinaldo  Segundo,  Heverton  Silva,  Paulo  Gomes  e  Thiago  Santos  compuseram  o  time  de 

desenvolvimento durante todo o decorrer do projeto.

2.1.3 Gerente de Projeto

O gerente do projeto é responsável por conduzir as atividades de planejamento e gerenciamento do 

projeto em cada iteração. O gerente deve manter o progresso do projeto e tomar decisões que devem 

resultar no sucesso do projeto. Além disso, os gerentes são responsáveis por apontar os revisores de 

teste,  por avaliar os riscos e lidar com os riscos descobertos.

O papel de gerente foi alternado entre cada membro da equipe de desenvolvimento entre 

cada uma das releases do projeto.

2.2 Atividades
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O  processo  XP1  é  composto  de  5  fases  básicas:  Planejamento,  Projeto,  Testes,  Integração  e 

Gerência.

Na tabela 2.1 são detalhadas cada uma dessas fases e quando as suas atividades devem ser 

realizadas.

Tipo de 
atividade

Atividade Quando realizar

Planejamento

Escrita de User 
Stories

No início do projeto, e sempre que o cliente 
pensar  em  novas  stories.  No  contexto do 
nosso  projeto,  ela  foi  realizada  início  das 
disciplinas projeto I e projeto II.

Levantamento de 
requisitos não-
funcionais

No  início  do  projeto,  em  paralelo  com  o 
levantamento de User Stories. No contexto do 
nosso  projeto,  ela  foi  realizada  início  das 
disciplinas projeto I e projeto II.

Planejamento de 
releases

Logo depois que o projeto arquitetural estiver 
pronto.  No contexto do nosso projeto, ela foi 
realizada  início  das  disciplinas  projeto  I  e 
projeto II.

Planejamento de 
iteração

Iterações  individuais  são  planejadas  em 
detalhes  imediatamente  antes  do  início  da 
iteração,  e  não  antecipadamente.  Há  uma 
iteração a cada duas semanas. 

Projeto

Projeto arquitetural Imediatamente após o levantamento de  User 
Stories e  requisitos  não-funcionais.  No 
contexto  do  nosso  projeto,  o  projeto 
arquitetural  foi  definido   no  início  da 
disciplina projeto I,  e refinado ao longo das 
iterações.

Projeto do esquema 
lógico dos dados

No início de um release, planeja-se o modelo 
de  dados  para  todas  as  User  Stories do 
release.  Mudanças  poderão  ocorrer  durante 
iterações.

Refatoramento 
constante

Ao longo das iterações.

Testes

Elaboração de testes 
de aceitação

O  cliente  deve  se  antecipar  e  ter  testes  de 
aceitação prontos o quanto antes. Os testes de 
aceitação  de  uma  User  Story devem 
necessariamente estar prontos antes de iniciar 
qualquer tarefa relacionada à User Story.

Elaboração testes de 
unidade

À medida que se codifica. Sugere-se codificar 
os  testes  de  unidade  antes  de  escrever  o 
código. É uma boa forma de fazer o design de 
baixo nível do software.
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Realização  de  test  
review

Antes  de  fazer  o  check-in no  final  de  uma 
tarefa.

Integração

Iniciar  controle  de 
versão

Na criação de qualquer artefato que necessite 
estar sob controle de versão.

Realizar check-out No início de uma tarefa.
Também é feito no final de uma tarefa para 
realizar a integração (operação de  update).

Realizar check-in No final de uma tarefa, depois de passar por 
um test review.

Gerência

Gerenciar riscos Todo  dia,  em  conversas  informais  no 
corredor.
Também  é  feito  na  reunião  semanal  de 
acompanhamento.

Manter o progresso A coleta de informações para o big chart deve 
ser  feita  pelo  menos  semanalmente,  mais 
freqüentemente se a coleta for automática.

Publicação A  publicação  de  resultados  de 
acompanhamento (tabela de riscos, big chart) 
deve  ser  feita  pelo  menos  uma  vez  por 
semana

● Big chart: antes da reunião de 
acompanhamento;

● Tabela de riscos: depois da reunião de 
acompanhamento;

● Plano de releases: sempre que houver 
mudança 

Tabela 2.1 – Atividades do processo XP1.

2.3 Artefatos

Os artefatos  representam informação  que  deve  ser  guardada  sob  controle  de  versão  de  forma 

permanente e sincronizada. O Processo XP1 contém poucos artefatos numa tentativa de minimizar o 

esforço de sincronização. Os artefatos definidos pelo processo são:

● Artefatos sob responsabilidade do cliente:

1. User Stories;

2. Requisitos não-funcionais; 

3. Testes de aceitação; 

4. O plano de releases (cronograma); 

● Artefatos de desenvolvimento: 
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1. O projeto arquitetural;

2. Código fonte;

3. Testes de unidade;

● Artefatos de gerência (guardados como artefatos permanentes para aquisição de informação 
histórica):

1. Os planos de iteração;

2. Tabela de riscos;

3. Big chart de progresso

11



Capítulo 3

Análise e Requisitos

Por se tratar de uma tarefa crítica durante a fase de projeto de sistemas de software, o levantamento 

e análise de requisitos para este projeto foram feitos seguindo as recomendações do processo XP1. 

Partindo da idéia geral de que o sistema a ser desenvolvido é um sistema cliente/servidor 

para ensino a distância que permita interações entre professores e alunos, foi realizado um estudo de 

viabilidade por meio da análise de informações, coletadas através de entrevistas com o cliente e 

pesquisa de soluções similares. 

O estudo de viabilidade foi necessário e contribuiu para o projeto ao definir custos e prazos 

para  o  escopo  das  disciplinas  Projeto  I  e  II,  bem  como  para  a  escolha  das  tecnologias  de 

desenvolvimento utilizadas no projeto. 

Concluído o estudo de viabilidade, a próxima etapa foi a elicitação de requisitos. Nesta etapa  

foram intensificadas as reuniões presenciais e entrevistas com os stakeholders do sistema, gerando 

como artefato um modelo conceitual e uma lista de requisitos, que são explorados nas subseções 

seguintes.

3.1 Modelo Conceitual

O servidor  n-teaching centraliza as funcionalidades do sistema, provendo os serviços de 

login  e  sala de  aula  virtual  simultaneamente  para  vários  usuários,  como mostra  a  figura  1.  É 

possível  observar  que  várias  salas  de  aula  ocorrem  simultânea  e  independentemente  em  um 

servidor. Cada sala contém um professor e pode conter vários alunos. Para ministrarem a aula, os 

professores utilizam um dispositivo de captura para transmissão de vídeo e áudio em tempo real. O 

servidor e o cliente do professor trocam informações sobre o mecanismo de transmissão utilizado 

para o fluxo multimídia, estas informações ficam armazenadas no servidor para que os estudantes 

possam obtê-las e se conectar ao fluxo multimídia da aula. Também é utilizada comunicação via 

texto entre  os participantes.  Os alunos podem utilizar  dispositivos diversos para se conectar  ao 
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servidor, como desktops e handhelds.

O vídeo gerado por um professor é distribuído apenas para os alunos presentes na aula do 

professor. É permitido ao aluno transmitir vídeo para a aula, desde que ele realize uma solicitação 

ao professor e este o autorize. Este recurso permite que o aluno faça perguntas ou complementos ao 

conteúdo ministrado.

3.2 Requisitos funcionais

Foram definidos os seguintes requisitos funcionais para o sistema:

1. Transmissão de áudio e vídeo para todos os participantes da aula; 

2. Capacidade de interação entre professor e aluno; 

3. Suporte à bate-papo; 

4. Captura e transmissão dos slides utilizados pelo professor para os alunos; 
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5. Módulo para interação entre professor e aluno, onde o aluno poderá pedir autorização para 

perguntar ou fazer comentários durante uma aula (da mesma forma que o professor pode 

abordar um aluno específico); 

6. Módulo para aplicação de provas, geração de históricos, notas e ferramentas para avaliação; 

7. Integração com o ambiente de educação moodle; 

No escopo deste projeto, foram implementados os requisitos de 1 a 5.

3.3 Requisitos não-funcionais

Foram definidos os seguintes requisitos não-funcionais para o sistema:

1. Portabilidade, isto é, o n-teaching pode ser executado em qualquer sistema operacional que 

forneça suporte à Qt[10];

2. Stakeholders: alunos e professores de uma instituição de ensino; 

3. Volume de utilização de quarenta usuários por instância; 

4. Hardware e software alvo para o servidor: sistema operacional - qualquer um com suporte a 

Qt; Memória principal: 512 Megabytes; Processador: 2 Gigahertz; 

5. Atraso tolerado para a transmissão do áudio é de um segundo, de vídeo cinco segundos, 

segundo determinado pelo cliente.

6. Elaboração de documentação para uso e de código, principalmente de como adicionar novos 

componentes ao servidor; 

7. Uso  de  protocolos  e  padrões  já  existentes,  em especial  para  a  troca  de  mensagens  ou 

transmissão  de  vídeo  e  áudio,  criar  novos  padrões  apenas  quando  não  houverem  boas 

soluções disponíveis; 

8. Licença de software GNU/LGPL [11];
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Capítulo 4

Arquitetura

Por se tratar de um sistema distribuído e utilizar transmissão de áudio e vídeo, o n-teaching se torna 

dependente da infra-estrutura subjacente de troca de mensagens e transmissão contínua de mídia. 

Adicionalmente, o tempo para desenvolvimento do sistema é curto, então bibliotecas que facilitem a  

implementação  dos  requisitos,  ainda  que  não  possuam a  solução  ótima,  foram consideradas  e 

utilizadas em alguns contextos.

Os dois principais problemas na definição da arquitetura foram o mecanismo de troca de 

mensagens entre os aplicativos e a transmissão de vídeo e áudio. Esses e outros problemas foram 

cuidadosamente analisados, e as soluções consideradas são apresentadas a seguir.

4.1 Decisões Arquiteturais

4.1.1 Mecanismo de troca de mensagens

De modo a atender o requisito não-funcional n° 7, é importante que tal mecanismo seja baseado em 

padrões já existentes para troca de mensagens. Levando em conta este requisito, foram considerados 

dois protocolos para suprir as necessidades de comunicação entre as entidades do sistema: SIP e 

XMPP.

4.4.1.1 SIP

SIP [12] (Session Initiation Protocol) é um protocolo de sinalização responsável por estabelecer, 

modificar e terminar sessões multimídias (conferências) em tempo real.  Além disso, com SIP é 

possível convida que novos participantes entrem em sessões já existentes, como as conferências 

multicast, sendo esta a forma de conferência ideal do escopo deste projeto. 

O padrão SIP não determina quais os serviços que estão sendo fornecidos ou quais os fluxos 

de dados enviados e recebidos e também não determina como a informação é transmitida, exigindo 

apenas que a comunicação seja possível entre as partes (User Agents). Enquanto os  User Agents 

(clientes) concordarem sobre o tipo de informação que está sendo transmitida e sobre como esta 

informação será apresentada (voz, vídeo, texto, etc.) o SIP pode fornecer a sessão. 
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Funcionalidades básicas do SIP: 

● Localização de usuário; 

● Disponibilidade do usário; 

● Capacidades do usuário; 

● Configuração da sessão; 

● Gerenciamento da sessão; 

Características do SIP: 

● Modelo cliente/servidor - utiliza transações requisição/resposta; 

● Utiliza os seguintes protocolos:

● SDP - Session Description Protocol [13];

● RTP - Real-time Transport Protocol [14];

● MIME - Multipurpose Internet Mail Extensions [15];

● DNS - Domain Name System [16];

● UDP - User Datagram Protocol [17];

● TCP – Trasmission Control Protocol [18]; 

● Sintaxe baseada no HTTP - Hypertext Transfer Protocol/1.1 [19]; 

● Suporta o transporte de qualquer tipo de carga em seus pacotes pelo uso de  MIME Types 
[20]; 

● Suporte à unicast ou multicast; 

 Embora o SIP tenha se adequado muito bem as necessidades de sinalização para iniciar a 

transmissão de áudio e vídeo, ele não foi projetado para a troca de mensagens entre aplicativos, que 

é  essencial  para  o  funcionamento  do  n-teaching.  Outro  ponto  negativo  é  que  as  bibliotecas  e 

servidores  encontrados  são  demasiadamente  complexos  para  configurar,  tornando  os  custos  de 

aprendizado muito altos.

4.4.1.2 XMPP

O XMPP [21] é um protocolo aberto e baseado em XML originalmente voltado para mensagem 

instantânea  e  informação  de  presença  em  tempo  real, mas  que  foi  expandido  para  abranger  o 

contexto mais amplo da troca de mensagens de propósito geral. O padrão XMPP provê um conjunto 

básico  de  funcionalidades  e  pontos  de  extensão  para  adicionar  funcionalidades  específicas  de 

aplicações. 

As principais vantagens são: 

● Fornece  presença,  troca  de  mensagens,  sistema de  contas  (autenticação)  e  comunicação 
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instantânea em apenas um serviço. 

● É extensível e possui uma extensão específica para sinalização de sessões de mídia (jingle). 

● Servidores  possuem  uma  instalação  fácil,  com  praticamente  zeroconf,  e  um  footprint 

pequeno. 

● É um padrão amplamente utilizado pela comunidade, o que facilita a interoperabilidade com 

outros sistemas e  tem várias bibliotecas disponíveis.

 Um servidor XMPP atua como um middleware que centraliza a troca de mensagens, todas 

são enviadas para o servidor que as encaminha ao destinatário. Isto pode trazer um  overhead de 

comunicação se compararmos com o envio direto das mensagens do emissor para o receptor.

Devido a maior flexibilidade no que diz respeito a mensagens personalizáveis, e por prover 

uma  infraestrutura  básica  de  fácil  configuração  (autenticação,  presença  e  troca  de  mensagens 

instantâneas) o XMPP foi escolhido em detrimento ao SIP.

4.1.2 Transmissão de áudio e vídeo

A transmissão de áudio e vídeo é a funcionalidade mais importante do  n-teaching e a decisão da 

tecnologia utilizada para implementar foi tomada visando estabilidade e baixa possibilidade de erros  

de implementação. Foram considerados a utilização de dois protocolos: RTP e RTSP [22], ambas 

utilizando GStreamer [23] e suas extensões do Farsight2 [24] como biblioteca para implementação. 

A implementação  de  fluxos  usando  RTP permite  uma  maior  flexibilidade  por  parte  do 

GStreamer, podendo direcionar todo o fluxo para o servidor e ele atuar como ponto de distribuição, 

ou  o  próprio  cliente  atuar  como  servidor.  No  entanto,  RTP  puramente  não  possui  nenhum 

mecanismo  de  sinalização  (processo  feito  antes  do  fluxo  iniciar  para  negociar  e  estabelecer  a 

conexão) e isto teria que ser implementado. 

O RTSP, por outro lado, já possui um mecanismo de sinalização no seu próprio protocolo. 

Adicionalmente,  o  GStreamer possui  uma biblioteca estável  para criação de  um servidor  e  um 

cliente deste protocolo, contendo menos de quinze linhas de código no total. Uma desvantagem é 

que cada aluno ou professor seria um servidor do seu próprio conteúdo, elevando os requisitos de 

rede para os usuários do sistema. 

Pela simplicidade de implementação RTSP foi adotado. Trabalhos futuros podem ser feitos 

para avaliar a eficiência de centralizar no servidor os fluxos de vídeo com RTP em comparação com 

a atual solução com RTSP.
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4.1.3 Biblioteca XMPP

Foram analisadas quatro bibliotecas que implementam o cliente XMPP: Iris [25], Loudmouth [26], 

Gloox [27] e Telepathy [28]. Cada uma delas é descrita brevemente à seguir.

4.1.3.1 Iris

Iris é uma biblioteca Qt/C++ que tem a finalidade de auxiliar o desenvolvimento de aplicações que 

utilizam o protocolo XMPP/Jabber.  Ela  se encontra  em desenvolvimento e  já  possui  suporte  a 

várias funcionalidades. A lib Iris é utilizada pelo Psi [29], que é um aplicativo de código aberto de 

Instant Messaging (IM) designado para IM Jabber [30]. Iris é bastante atraente para utilização no 

n-teaching,  por  oferecer  recursos  de  Jabber/XMPP e  ser  baseada  em Qt,  porém não apresenta 

documentação para o desenvolvedor. 

4.1.3.2 Loudmouth

Loudmouth é  uma biblioteca para se enviar  e receber  mensagens  XMPP de forma síncrona  ou 

assíncrona. Propõe-se tratar apenas da criação e transmissão das mensagens, sendo uma espécie de 

núcleo  do  XMPP,  sem  implementar  protocolo  algum,  nem  mesmo  os  padrões  de  mensagem 

instantânea e presença. Desta forma a biblioteca se torna bastante simples e extensível, no entanto, o 

desenvolvedor precisa conhecer e implementar os protocolos que for utilizar. A documentação da 

biblioteca é  boa e  contém alguns exemplos de código.  Loudmouth foi  escrita  usando Glib[31]. 

Apesar  de  propor  uma  excelente  biblioteca,  a  Loudmouth obrigaria  os  desenvolvedores  do  n-

teaching a  reimplementar  os  protocolos  que  foram  encontrados  implementados  em  outras 

bibliotecas e por isto não foi adotada. 

4.1.3.3 Gloox 

Gloox é uma biblioteca portável e alto-nível escrita em C++ que torna bastante fácil a criação de 

clientes  que  seguem a  especificação  XMPP.  Adicionalmente,  oferece  recursos  que  permitem  a 

extensão do protocolo. É utilizada em várias aplicações e possui extensa documentação e uma API 

orientada à objetos bastante intuitiva.

4.1.4.4 Telepathy 

Telepathy é um framework para comunicação em diversos protocolos de mensagens instantâneas, 

inclusive XMPP. Apesar de ser bastante estável  e amplamente utilizada por várias distribuições 

GNU/Linux, por suportar diversos protocolos com uma mesma  API para o desenvolvedor, acaba 

limitando as capacidades e peculiaridades de cada um deles, inclusive a extensibilidade do XMPP. 
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4.1.4 Plataforma para desenvolvimento da interface gráfica

Um dos  principais  objetivos  do  projeto  n-teaching é  desenvolver  um  aplicativo  que  deve  ser 

passível de execução em dispositivos móveis, possuindo uma interface gráfica amigável que facilite 

a interação entre o usuário e o aplicativo. No universo dos dispositivos móveis existem poucos 

ambientes de desenvolvimento para interface gráfica, dentre estes ambientes existe o Qt, utilizado 

largamente no KDE [32] com grande aceitação no mercado. Mantido atualmente pela Nokia [33], 

Qt  é  uma  plataforma  bastante  consolidada  com  um  grande  suporte  de  desenvolvimento.  O 

desenvolvimento  abundante  de  aplicativos  usando  Qt,  somado  ao  requisito  não-funcional  n°  1 

(portabilidade), motivou a adoção desta tecnologia no n-teaching. Baseado em C++, a equipe teve 

pouca dificuldade em se adequar a plataforma, pois existe um grande volume de material de estudo 

acessível.

4.2 Visão Lógica

Dentre as diferentes visões que se pode considerar no momento de representar um sistema, a visão 

lógica permite focar nos requisitos funcionais do mesmo. Nessa visão o sistema é decomposto em 

abstrações  que  podem existir  no  domínio  do  problema,  ou  que  existem de  modo  a  permitir  o 

cumprimento dos requisitos.

4.2.1 Modelo Arquitetural

Esta seção  apresenta  a  estrutura  estática  da  Arquitetura  do  sistema em questão,  destacando  os 

principais módulos, seus relacionamentos e interconexões.

O sistema consiste de  três entidades principais: o servidor, o cliente professor e o cliente 

aluno, como mostra a Figura 2. O cliente-professor permite ao usuário iniciar uma aula e transmitir 

o fluxo de vídeo e áudio da câmera e microfone do dispositivo. O cliente-aluno pode entrar numa 

aula para assisti-la e pedir permissão para falar. Quando o aluno solicita a palavra, a ferramenta de 

aula dele passa a transmitir áudio e vídeo do seu dispositivo. Ambos os clientes permitem utilização 

de mensagens instantâneas durante as aulas.
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O servidor é o ponto crítico do sistema. Ele é responsável pelo gerenciamento de usuários e 

das salas de aula virtuais, e por prover um meio de comunicação eficaz entre professores e alunos 

através da captura e distribuição de  streams de conteúdo hipermídia. Assim, o módulo servidor é 

composto de dois módulos: stream manager e services server. Cada um desses módulos é descrito à 

seguir:

● Gerenciador de  stream (stream manager): Esse módulo é responsável pela transmissão e 
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recepção  de  fluxo  de  áudio/vídeo  no  sistema.  O  gerenciador  de  fluxo  possui  quatro 

componentes, são eles: 

○ Stream receiver: módulo que receberá os streams de mídia dos clientes. 

○ Stream  server:  componente  que  disponibilizará  os  streams de  mídia  para  todos  os 

clientes que estão em uma sala de aula. 

○ RTSP: componente responsável por facilitar a parte de streaming do stream server. 

○ RTP: é responsável pelo protocolo de transporte de  streams de áudio/vídeo em tempo 

real. 

● Servidor de serviços (services server): Esse módulo disponibilizará os serviços do sistema 

para os clientes, que farão requisições e receberão respostas através desta interface. Os seus 

componentes são: 

○ Chatroom: componente responsável pelo serviço de Chatroom para os clientes. 

○ Server  Protocol: é  responsável  pelo  gerenciamento  das  mensagens  que  são 

recebidas/enviadas através do componente cliente Gloox. 

○ Gloox XMPP Client:  provém  um  cliente  Gloox para  realizar  a  comunicação  e  o 

gerenciamento da sessão com servidor XMPP, este cliente é responsável pela troca de 

mensagens XMPP entre servidor/cliente. 

4.2.2 Protocolo de troca de mensagens

O servidor  n-teaching centraliza a lógica do sistema e funciona de forma passiva, isto é, 

aguarda requisições dos clientes,  realiza o processamento,  e  envia  as respostas.  Desta  forma, o 

formato e a ordem das mensagens que são trocadas entre o servidor e os clientes n-teaching são um 

importante aspecto da arquitetura desse ambiente. Como o n-teaching faz uso do padrão XMPP para 

a troca de mensagens, é possível a implementação de clientes em qualquer plataforma, desde que 

essa  implementação  conheça  o  protocolo  de  troca  de  mensagens,  favorecendo  assim  a 

interoperabilidade. 

O primeiro passo para se comunicar com o servidor do n-teaching é a criação de uma conta 

no servidor XMPP que compõe a arquitetura do n-teaching. Essa conta identificará unicamente cada 

usuário do sistema, sejam os professores, os alunos, e até mesmo, o próprio servidor  n-teaching. 

Desta  forma,  a  autenticação  e  autorização  dos  usuários  do  n-teaching é  provida  pelo  servidor 

XMPP. Uma vez autenticado, os componentes n-teaching estão prontos para se comunicar.
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Nas  subseções  seguintes,  o  formato  e  sequência  das  mensagens  do  ambiente  n-teaching serão 

detalhados.

4.2.2.1 Mensagens 

O  XMPP  define  um  esquema  de  mensagens  em  XML  que  podem  ser  estendidas  e 

personalizadas de acordo com as necessidades de cada aplicação. Dois tipos básicos de mensagens 

(também conhecido como  stanzas) definidos pelo padrão XMPP são o tipo  message e o tipo IQ 

(info/query).  O  tipo  message representa  uma  mensagem comum unidirecional,  como mostra  o 

seguinte exemplo:

<message to="john@xmpp.org">
  <subject>oi amigo</subject>
  <body>tudo bem com você?</body>
</message>

Nessa  mensagem,  o  remetente  envia  uma  mensagem  para  a  entidade  com  endereço 

john@xmpp.org, com o assunto “oi meu amigo” e o corpo “tudo bem com você?”.

O tipo IQ representa uma mensagem do tipo requisição-resposta, similar ao do HTTP, onde 

uma entidade faz  uma requisição e  a  outra,  obrigatoriamente,  deve  retornar  uma resposta  para 

aquela requisição. Existem quatro tipos básicos de IQ:

1. Get: IQ de requisição que serve para obter um dado.

2. Set: IQ de requisição que serve para modificar o estado de um dado.

3. Result: IQ de resposta com o resultado da operação.

4. Error: IQ para sinalização de erro na requisição.

O exemplo abaixo ilustra o uso de uma mensagem IQ do tipo get para se autenticar e obter 

informações  de  outra  entidade  que é  identificada  por  “amessage.de”.  Dentro  da  mensagem IQ, 

existe  uma  tag personalizada  do  tipo  query,  cujo  o  espaço  de  nomes  XML é  indicado  por 

“jabber:iq:auth”.  Dentro  desta  tag,  se  encontram as  informações  de  usuário,  senha,  e  recurso, 

necessárias para a obtenção da informação desejada.

<iq type="get" id="auth_2" to="amessage.de">
  <query xmlns="jabber:iq:auth">
    <username>kuusipuu</username>
    <password>mypassword</password>
    <resource>Work</resource>
   </query>
</iq>

Para  representar  as  mensagens  XMPP da  aplicação  n-teaching foi  criada  uma  tag <n-teaching 
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xmlns="nteaching" message=”n” param1=”value” .. paramX=”value”/> onde  n é a constante que 

identifica a mensagem e os demais pares atributo-valor indicam os parâmetros desse tipo específico 

de mensagem. À seguir serão apresentadas as mensagens XMPP, e seus parâmetros, de cada ação 

interpretada pelo servidor do  n-teaching.  Por simplicidade, serão omitidas as especificações dos 

parâmetros já explicados anteriormente.

• Criar sala de aula (requisição: professor → servidor), parâmetros:

◦ class_name: nome da aula

◦ class_subject: disciplina

◦ class_abstract: resumo da aula

◦ rtsp_url: endereço rtsp que transmite o fluxo de áudio/vídeo da sala de aula

<iq type='set' id='random_id1' to='server@domain/NTEACHING"> 
<nteaching xmlns="nteaching" message="0" class_name='nomeDaAula' 
class_subject='disciplina' class_abstract="abstract" 
rtsp_url=”rtsp://www.ufcg.edu.br:7076”/>
</iq>

• Criar sala de aula (resposta: servidor → professor), parâmetros:

◦ class_id: identificador da sala de aula criada

<iq type='result' id='random_id1' to='teacher@domain/TEACHER"> 
<nteaching xmlns="nteaching" message="1" class_id='idAula'/>
</iq>

• Listar salas de aula (requisição: aluno → servidor):

<iq type='get' id='random_id2' to='server@domain/NTEACHING"> 
<nteaching xmlns="nteaching" message="2" />
</iq>

• Listar salas de aula (resposta: servidor → aluno), parâmetros:

◦ Tag interna <class/>,para cada sala de aula listada, contendo as informações da sala: id, 
nome, assunto, resumo, etc.

◦ class_teacher_name: nome do professor da aula

◦ class_teacher_jid: identificador xmpp do professor da sala

<iq type='result' id='random_id2' to='stu@dentdomain/STUDENT"> 
<nteaching xmlns="nteaching" message="3">
<class class_id='id1' class_name='aula1' 
class_subject='disciplina1' class_abstract='abstract1' 
class_teacher_name='teacher1' class_teacher_jid='jid1'/>
…
<class class_id='idN' class_name='aulaN' 
class_subject='disciplinaN' class_abstract='abstractN' 
class_teacher_name='teacherN' class_teacher_jid='jidN'/>
</nteaching>
</iq>
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• Entrar na sala de aula (requisição: aluno → servidor), parâmetros:

<iq type='set' id='random_id3' to='server@domain/NTEACHING"> 
<nteaching xmlns="nteaching" message="4" class_id='idAula' />
</iq>

• Entrar na sala de aula (resposta: servidor → aluno), parâmetros:

◦ Tag interna  <student/>,para  cada  aluno  presente  na  aula  acessada,  contendo  as 
informações do aluno: nome, identificador, etc.

◦ student_jid: identificador xmpp do aluno

<iq type='result' id='random_id3' to='teacher@domain/TEACHER"> 
<nteaching xmlns="nteaching" message="5" rstp-
url='rtsp://address:port'>
<student student_name='name1' student_jid='jid1' />
…
<student student_name='nameN' student_jid='jidN' />
</nteaching>
</iq>

• Entrar na sala de aula (notificação: servidor → aluno & professor):

<message to='student@domain/STUDENT"> 
<nteaching xmlns="nteaching" message="6" class_id='idAula'>
<student student_name='name1' student_jid='jid1' />
</nteaching>
</message>

• Finalizar sala de aula (requisição: professor → servidor):

<iq type='set' id='random_id4' to='server@domain/NTEACHING"> 
<nteaching xmlns="nteaching" message="7" class_id='idAula'/>
</iq>

• Finalizar sala de aula (resposta: servidor → professor):

<iq type='result' id='random_id4' to='teacher@domain/TEACHER"> 
<nteaching xmlns="nteaching" message="8" class_id='idAula'/>
</iq>

• Finalizar sala de aula (notificação: servidor → aluno):

<message to='student@domain/STUDENT"> 
<nteaching xmlns="nteaching" message="9" class_id='idAula'/>
</message>

• Sair da sala de aula (requisição: aluno → servidor):

<iq type='set' id='random_id5' to='server@domain/NTEACHING">
<nteaching xmlns="nteaching" message="10" class_id='idAula' 
student_jid='jid'/>
</iq>

• Sair da sala de aula (resposta: servidor → aluno):
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<iq type='result' id='random_id5' to='teacher@domain/TEACHER">
<nteaching xmlns="nteaching" message="11" class_id='idAula' 
student_jid='jid'/>
</iq>

• Sair da sala de aula (notificação: servidor → aluno & professor):

<message to='student@domain/STUDENT"> 
<nteaching xmlns="nteaching" message="12" class_id='idAula' 
student_jid='jid'/>
</message>

• Mensagem de chat para sala de aula (aluno & professor → servidor), parâmetros:

◦ student_jid: identificador xmpp do emissor da mensagem

<message to='server@domain/SERVER"> 
<nteaching xmlns="nteaching" message="13" class_id='idAula' 
from='student_jid>
“corpo da mensagem”
</nteaching>
</message>

Para a versão mais atualizada das mensagens XMPP da aplicação n-teaching, acessar a página Web 

do projeto, em https://garage.maemo.org/projects/n-teaching/.

4.2.2.2 Diagramas de sequência

Nesta seção serão descritos os diagramas de sequência para as principais operações que os 

usuários do n-teaching podem disparar durante o uso do programa.

Na figura 3, temos a sequência para criação de uma sala de aula, podemos observar que o 

Professor (Teacher) inicia a operação criando uma mensagem Iq do tipo CreateClassIq, solicitando 

a criação da classe no servidor. Adicionalmente, o Professor também cria e inicializa um servidor 

RTSP, responsável por prover o áudio e vídeo da aula para os alunos. 

O Servidor (Server) então recebe a mensagem Iq contendo os atributos da sala de aula a ser 

criada. Em seguida, envia a resposta numa mensagem Iq ao professor, informando se a criação da 

sala foi feita com sucesso ou não. 

Em caso afirmativo, o Servidor adiciona a nova classe à sua lista de classes e a entidade 

Professor executa uma rotina (classCreationSucceeded) que altera sua interface com o usuário para 

prover as funcionalidades disponíveis ao professor durante a aula. 

Em caso da ocorrência  de condições  excepcionais que impossibilitem a criação de uma 

classe,  a  rotina  classCreationFailed é  executada,  notificando  o  usuário  da  falha  na  criação  e 

interrompendo a execução do servidor RTSP.
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Nas figuras 4 e 5 podemos observar a sequência de eventos que ocorrem quando um estudante entra 

numa sala de aula. 

O cliente Aluno (Student) inicia a operação criando e enviando ao servidor uma mensagem 

Iq do tipo JoinClassIq. O servidor recebe a mensagem e a processa na sua rotina de tratamento de 

mensagens  Iqs (handleIq).  Em seguida,  adiciona o aluno à lista de alunos que estão assistindo 

aquela aula (addStudent). 

O servidor então cria uma mensagem Iq (joinedClassIq) respondendo ao Estudante sobre o 

sucesso da operação de entrada na sala de aula. Esta mensagem contém as informações necessárias 

para o cliente Estudante se conectar ao servidor RTSP da aula e os alunos que estão presentes no 

momento. 

O servidor também envia mensagens joinedClassMessage para o Professor e para as demais 

entidades do tipo Estudante presentes na classe. Em ambas as entidades, esta mensagem notifica a 

entrada do novo estudante.
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Figura 3: Diagrama de sequência da criação da sala de aula
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Figura 4: Diagrama de sequência da ação de entrar na sala de aula

Figura 5: Diagrama de sequência da notificação da entrada na sala de aula



Nas figuras 6 e 7 temos a sequência de eventos envolvidos quando um aluno deseja fazer uma 

pergunta ou observação na aula utilizando áudio e vídeo. 

O cliente Student inicia a operação criando uma mensagem Iq do tipo RaiseHandIq, que é 

enviada ao Server. Adicionalmente, o  Student cria e inicializa um RTSP Server, responsável pela 

transmissão do fluxo de áudio e vídeo. 

A entidade Server recebe a mensagem Iq enviada pelo Student e processa na sua rotina de 

tratamento de mensagens Iq (handleIq). Então gera uma mensagem Iq do tipo  RaiseHandIq e a 

envia para o  Teacher, solicitando a autorização ou negação para que o aluno possa transmitir seu 

fluxo e participar da aula. O Teacher recebe a mensagem Iq e responde autorizando ou negando a 

participação. Em caso de aceitação, o Teacher cria um cliente RTSP para poder receber o fluxo de 

mídia do aluno. 

Em ambos os casos, a resposta é enviada ao servidor através de uma mensagem Iq do tipo 

RaiseHandReplyIq.  Este,  por  sua  vez,  ao  receber  esta  resposta,  notifica  a  entidade  Student 

solicitante da operação de RaiseHand. 

Em caso de aceitação, o servidor cria mensagens do tipo RaiseHandMessage, as quais são 

enviada para as demais entidades do tipo Student presentes na classe. Esta mensagem notifica aos 

clientes Student que devem solicitar e receber o fluxo RTSP do aluno que está participando da aula. 
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Figura 6: Diagrama de sequência da solicitação de participação (raise hand) em sala de aula



Em caso negativo, há a destruição da entidade RTSP Server no Student solicitante.
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Figura 7: Diagrama de sequência da notificação da participação (raise hand) na sala de aula



Na figura 8 podemos ver como se dá o envio de uma mensagem de texto para uma sala de 

aula.  Aqui  representamos ambos os  clientes  Estudante  e  Professor  por  Cliente  (Client),  pois  o 

comportamento é o mesmo para os dois. 

O Cliente inicia a operação criando uma mensagem do tipo ChatMessage, a qual é enviada 

para a entidade Servidor. 

O  Servidor  então  recebe  a  mensagem  e  a  processa  no  seu  tratador  de  mensagens 

(handleMessage), extraindo o texto da mensagem e a encaminhando aos demais participantes da 

sala de  numa nova mensagem também do tipo ChatMessage. 

O Cliente, por sua vez, recebe ChatMessage e a processa, adicionando a entrada de texto à 

tela de chat da sala de aula, associando-a ao seu emissor.
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Figura 8: Diagrama do envio de mensagem de chat para sala de aula



4.2.3 Protótipos de Interface

Nesta  sessão  serão  apresentadas  as  imagens  demostrativas  da  interface  gráfica  do  n-teaching 

operando com três alunos e um professor em uma sala de aula. 

Na figura 9 temos a implementação da tela de login do cliente professor. Quando o professor 

executa a aplicação é exibida a tela de login, onde são solicitados os dados: login, senha e servidor. 

O professor deve inserir os dados correspondentes a sua conta cadastrada no servidor XMPP. Após 

a validação dos dados inseridos é exibida a tela de criação de sala de aula, que esta representada na 

figura 10.  Nesta  tela  o professor adiciona  atributos  a uma sala de aula como: nome, assunto e 

resumo. Na figura 10 temos um exemplo de inserção dos dados correspondentes a uma sala de aula. 

Quando o aluno executa a aplicação é exibida uma tela de login semelhante a do professor. 

Após o preenchimento dos dados do aluno e a validação dos dados pelo servidor  n-teaching, o 

aluno recebe uma lista de aulas disponíveis para ele. A partir desta lista o aluno pode realizar duas 

ações: entrar na sala ou consultar informações sobre a aula. Na figura 11 temos a representação de 

uma aluno que consulta informações de uma aula disponível. 

O cliente aluno quando entra na sala de aula são exibidas duas telas, uma para a sala de aula 

e outra para o vídeo do professor. A figura 12 demonstra a tela de sala de aula do aluno, ela contem 

exibição do slide da aula, bate-papo, lista de alunos presentes e botões de operações. Através dela o 

aluno pode interagir a partir do bate-papo e do levantar a mão (Raise Hand). O aluno ao efetuar o 

levantar a mão, o professor da sala de aula recebe uma solicitação. 

A figura 13 representa a tela do cliente professor que esta recebendo uma solicitação do 

aluno, que decide por aceitar ou não a requisição aluno. Por outro lado o professor pode ter uma 

conversa  privativa  com  um aluno.  A figura  15  é  apresentada  uma  conversa  privativa  entre  o 

professor e um aluno. 

Por  ultimo  na  figura  14  é  demostrada  a  tela  de  exibição  do  vídeo  do  professor  que  é 

transmitida para todos os alunos que estão na sala de aula. 
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Figura 9: Tela de login n-teaching (cliente professor)

Figura 10: Tela de criação de sala de aula do n-teaching (cliente professor)
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Figura 11: Tela de listagem de sala de aulas disponíveis (cliente aluno)
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Figura 12: Tela de sala de aula do n-teaching (cliente aluno)

Figura 13: Tela de sala de aula (cliente professor)
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Figura 14: Tela de exibição de vídeo do n-teaching (cliente aluno)



4.3 Visão Física

Propõe-se instalar os componentes da arquitetura do n-teaching de acordo com a tabela 4.1.

Nodo de hardware Componente que executa

Máquina  Servidor  –  Hardware  com 
boa  capacidade  de  processamento  e 
disponibilidade

Servidor de mensagens XMPP. 
Recomenda-se  o  uso  do 
servidor Openfire[34].

Máquina  Servidor  –  Hardware  com 
boa  capacidade  de  processamento  e 
disponibilidade

Servidor n-teaching

Máquina  comum  (desktop)  equipada 
com webcam e microfone

Cliente n-teaching professor 

Máquina  comum  (desktop)  ou 
dispositivo  móvel,  preferencialmente 
equipados com webcam e microfone

Cliente n-teaching aluno 

Tabela 4.1 – Disposição física dos componentes
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Figura 15: Tela de sala de chat privado (cliente professor)



4.3.1 Ambiente de Execução

No atual estágio da aplicação, são necessárias as seguintes tecnologias instaladas no ambiente de 

execução dos componentes n-teaching:

Sistema Operacional

• Linux (servidor e clientes n-teaching).

• Qualquer sistema operacional (servidor XMPP).

Serviços

• Servidor XMPP (recomenda-se o Openfire).

Bibliotecas Auxiliares

• Gstreamer – Fluxo de áudio e vídeo.

◦ Base 0.10.25

◦ Good 0.10.17

◦ Ugly 0.10.13

◦ Bad 0.10.17

◦ Rtsp-server

• Gloox 0.9 (Recomenda-se utilizar uma versão a partir da 0.9.9.12) – Comunicação XMPP.

• Qt 4.x – Interface gráfica.

• Poppler-qt4 – Exibição de slides (apenas nos componentes cliente).
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Capítulo 5

Verificação e Validação

O processo de validação de software é responsável por estabelecer a confiança de que o software é 

adequado ao quer propõe. O processo de avaliação de software assegura que o  software cumpra 

com as especificações pré-estabelecidas e atenda às necessidades dos usuários.  

Todo esse processo não significa que o programa tenha que ser livre de defeitos. Ao invés 

disso, significa que o sistema testado deve ser suficientemente bom para o uso pretendido. O tipo de 

uso determina o grau de confiança que será necessário. 

O teste de software pode ser visto como uma parcela do processo de mede a qualidade do 

software.  A qualidade da aplicação testada varia significativamente de sistema para sistema. Os 

atributos qualitativos são funcionalidade, confiabilidade, usabilidade, eficiência, manutenibilidade e 

portabilidade. 

A metodologia de testes utilizada foi baseada na aplicação de testes de unidade, testes de 

eficiência, e testes de aceitação, onde cada módulo foi testado individualmente, desde o componente  

básico  ao  mais  complexo.  Além destes  testes  foram realizados  testes  manuais  pela  equipe  de 

desenvolvimento junto ao cliente que validaram os atributos qualitativos do sistema. 

Após um teste de detecção de defeito bem sucedido, ou seja, o teste revela a presença de 

defeitos, empregou-se o processo complementar ao de verificação e validação que é o de depuração. 

Este processo tem o objetivo de localizar e remover os defeitos do  software. Com o processo de 

depuração foram corrigidos diversos problemas em todo o sistema. Após a correção dos defeitos o 

sistema foi submetido novamente aos testes.

5.1 Testes de Unidade

Este tipo de teste tem a finalidade de identificar erros de implementação e lógica em cada unidade 

que compõe o sistema. Pequenas partes ou unidades do sistema foram testadas. O alvo desse tipo de 

teste são os objetos, funções, procedimentos ou mesmo pequenos trechos de código. Dessa forma, 

foram encontradas falhas de funcionamento dentro de uma pequena parte do sistema funcionando 

independentemente  do  todo.  Essa  falhas  foram  corrigidas  com  o  processo  depuração  citado 

anteriormente. 
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Para a realização dos testes de unidade foi utilizado a ferramenta QTest [35]. A escolha da 

ferramenta se deu pelas seguintes características: facilidade de escrita dos testes automatizados, API 

já utilizada pelo projeto (Qt) e extensa comunidade de usuários.

5.2 Testes de Aceitação

Os testes  de aceitação são realizados  por  um grupo restrito  de usuários  finais  do sistema,  que 

simulam operações de rotina do sistema de modo a verificar se seu comportamento está de acordo 

com o solicitado. O cliente realiza o teste formal conduzido para determinar se um sistema satisfaz 

ou não  seus  critérios  de aceitação,  levando em consideração se  os  requisitos  levantados  foram 

abordados de forma correta. 

    Em projeto I foram realizadas três  releases,  todas elas foram submetidas ao repositório  do 

projeto. Em um primeiro momento, era submetido ao cliente imagens da aplicação e arquivos de 

logs de mensagens trocadas entre os módulos da aplicação, com o objetivo de avaliar a interface 

gráfica de usuário e a troca de mensagens de requisição/resposta entre os módulos. O cliente então 

sugeria algumas correções e mudanças, que eram prontamente atendidas pela equipe ou contornadas  

com alguma solução alternativa, caso a sugestão fugisse do escopo do projeto. O primeiro teste de 

aceitação acompanhado pelo cliente foi realizado na primeira release de projeto II. O cliente sugeriu 

mudanças  na  interface  gráfica  apresentada  e  sugeriu  a  configuração  de  um ambiente  real  para 

realização de teste de aceitação. 

5.3 Testes de Eficiência

Por utilizar transmissão de áudio e vídeo e por se tratar de um sistema distribuído, o n-teaching se 

torna  altamente  dependente  da  infra-estrutura  de  rede  para  possibilitar  a  comunicação entre  as 

entidades do sistema. Para garantir  uma transmissão de áudio e vídeo eficiente e de qualidade, 

dentro dos requisitos levantados na etapa de Análise e Requisitos, fez-se necessária a análise deste 

mecanismo de transmissão.

5.3.1 Metodologia de teste

Adotou-se um processo genérico de teste para o planejamento, execução e acompanhamento dos 

testes, além da definição de métricas e propostas de soluções para os problemas que, eventualmente,  

possam surgir durante o processo.
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Durante  a  etapa  de  planejamento  dos  testes  de  eficiência,  procurou-se  identificar  as 

entidades e funcionalidades à serem testadas; definir os casos de teste, estratégias e métricas para a 

execução dos testes; escolher e configurar um ambiente de testes.

A estratégia de teste foi definida focando os testes de integração por meio da análise da 

integração  dos  módulos  do  sistema responsáveis  pelo mecanismo de  streaming,  e  os  testes  de 

sistema  através  do  atendimento  aos  requisitos  funcionais  e  não-funcionais  relacionados  ao 

mecanismo de streaming.

Execução e Acompanhamento

A execução dos casos de testes deu-se através da simulação de um ambiente próximo de utilização 

real do sistema. O ambiente de testes escolhido foi a rede local do laboratório Embedded. O fator de 

escolha deste ambiente,  além da sugestão do cliente, foi  determinado pela  tendência  de uso do 

sistema  em  ambientes  universitários  similares,  isto  é,  redes  locais  e  redes  metropolitanas. 

Adicionalmente, os casos de teste foram executados de acordo com o procedimento de teste descrito 

na tabela 5.1.

Para o acompanhamento e a coleta dos dados foram utilizados o Iptraf [36] e o monitor de 

sistema do Gnome. O Iptraf é uma ferramenta que permite o monitoramento da atividade da rede de 

uma ou mais interfaces de rede.  Através  dele  é possível  obter informações  do tipo:  tráfego de 

pacotes, consumo de banda da rede, tipos de pacotes e outros.

Procedimentos de teste

Para todos os casos de testes foram realizados os seguintes procedimentos:

• Servidor XMPP:

• Inicializar o servidor XMPP;

• Servidor n-teaching:

• Inicializar o servidor n-teaching;

• Autenticar o servidor n-teaching no servidor XMPP;

• Cliente professor:

• Inicializar o cliente professor;

• Autenticar o cliente professor no servidor n-teaching;

• Criar sala de aula para testes;

• Clientes alunos:

40



• Inicializar três clientes alunos;

• Autenticar os clientes alunos no servidor n-teaching;

• Inserir os alunos na sala de aula criada pelo professor;

• Coleta e análise dos dados:

• A coleta de dados deve ser realizada durante todo o processo de teste, através do 

monitoramento  de  uso do  enlace  de  entrada  e  de  saída  da  interface de  rede,  do 

consumo  de  memória  e  da  porcentagem  de  uso  do  processador,  observado  no 

servidor n-teaching, no cliente professor e nos clientes alunos . Além disso, quando 

da execução de um teste mal-sucedido, o resultado obtido deve ser documentado.

• A análise dos dados deve ser feita através da comparação dos dados antes e após a 

inicialização  das  entidades.  Além disso,  após  a  documentação  de  um teste  mal-

sucedido, deve haver um desencadeamento de um processo investigativo visando à 

busca de soluções para solucionar o problema encontrado;

Casos de teste

Nesta etapa foram identificados os casos de teste à seguir:

Caso de teste Descrição Entradas Resultados esperados Resultados obtidos

CTE-01 Transmissão de vídeo de 
uma máquina para ela 
mesma

Vídeo de 
uma câmera

Correta transmissão 
vídeo com atraso 
máximo de 5s em rede 
local.

Transmissão de 
vídeo realizada 
com sucesso com 
atraso de vídeo 
3,5s

CTE-02 Transmissão de vídeo de 
uma máquina para outra 
máquina remota.

Vídeo de 
uma câmera

Correta transmissão 
de vídeo para a 
máquina remota com 
atraso máximo de 5s 
em rede local.

Transmissão de 
vídeo realizada 
com sucesso para a 
máquina remota 
com atraso de 
vídeo de 3,5s

CTE-03 Transmissão de vídeo de 
uma máquina para várias 
maquinas remotas

Vídeo de 
uma câmera

Correta transmissão 
de vídeo para todas as 
máquinas remotas 
com atraso máximo de 
5s em rede local.

Transmissão de 
vídeo realizada 
com sucesso para 
todas as maquina 
remotas com atraso 
de vídeo de 3.5s

Tabela 5.1: Tabela de casos de teste.

O atraso de 3,5s é referente a bufferização de stream de vídeo realizada pelo GStreamer.  

Esta estratégia foi utilizada com o objetivo de manter o fluxo de vídeo constante, na maior parte do  
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tempo, mesmo que haja pequenos atrasos. Dessa forma, quem estiver recebendo o stream do vídeo  

não notará que ocorreu um possível atraso do vídeo devido à condições adversas da rede. 
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Capítulo 6

Métricas

6.1 Métricas de Desenvolvimento

O processo de gerenciamento de qualquer processo de desenvolvimento de software atual necessita 

de uma ferramenta de apoio para a tomada de decisões gerenciais. A métrica de  software surge 

como ferramenta de auxilio gerencial, provendo uma base quantitativa para as diversas variáveis 

envolvidas no escopo de projetos.

As métricas de desenvolvimento foram realizadas seguindo as recomendações do processo 

XP1. Tal processo sugere a geração de Big Charts - gráficos de métricas - para o acompanhamento 

do  progresso  do  projeto,  auxiliando  no  processo  de  estimativa  de  tempo  e  custo  de  software, 

fornecendo indicadores para uma tomada de decisão gerencial mais elaborada.

Como métricas de desenvolvimento foram escolhidas o número de arquivos,  número de 

linhas de código e User Stories concluídas, expressas na figura abaixo:

A análise destes  Big charts  revela que o projeto vêm mantendo um progresso satisfatório, 

onde o número de  User stories concluídas está diretamente relacionado ao número de iterações 

concluídas. Isto significa que o projeto está com o cronograma de atividades em dia, sem grandes 

atrasos, reflexo da boa distribuição no planejamento das atividades. Além disso, o número de linhas 

de código mantém-se crescente a cada iteração, isto deve-se ao fato de novas funcionalidades serem 

incorporadas ao sistema, bem como resultado do refatoramento constante de código.
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Figura 16: Big Chart do n-teaching



Outro fato importante é o gráfico que representa a quantidade de arquivos em função das 

iterações, que demostra um aumento da quantidade de arquivos nas ultimas iterações comparadas as 

interações  anteriores.  Este  fato  é  decorrente  das  iterações  finais  que  tinham  como  tarefas 

funcionalidades que eram prioridade do cliente.

6.2 Métricas de Desempenho

Na avaliação de desempenho dos  testes de eficiência,  foi  utilizado como métricas  o uso CPU, 

consumo de memória e rede. Estas métricas foram coletadas a partir dos casos de testes CTE-01 e 

CTE-02. 

A figura 17 demonstra que o professor faz uso maior de recursos do hardware comparado ao 

aluno, e que o gráfico que representa o CTE-01 é praticamente a junção entre os gráficos de CTE-

02 – Teacher e CTE-02 - Student.

Em uma análise das métricas utilizadas no teste de desempenho, nota-se um valor elevado 

de utilização da rede. Leva-se em consideração a qualidade do vídeo da câmera, onde foi utilizado 

uma resolução VGA (640x480) pixels. A sugestão de resolução desde fato é apresentado no capítulo 

de  trabalhos  futuros  que  propõe a  escolha  e  troca  de  codificação  do  fluxo dos  dados  visando 

performance da rede que esta transmitindo os dados.
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Figura 17: Métricas de desempenho



Capítulo 7

Conclusões

Foram enfrentados diversos novos desafios ao longo da evolução deste projeto, tanto na gestão da 

equipe,  planejamento  e  interação  com  o  cliente,  como  no  campo  técnico,  atuando  no 

desenvolvimento do sistema e utilização de tecnologias e conceitos ainda não explorados pelos 

envolvidos. Nestes moldes, este trabalho nos permitiu por em prática boa parte dos conhecimentos e 

metodologias  adquiridos  ao  longo  da  graduação  em  Ciência  da  Computação,  mas  também  de 

extrapolar  este  aprendizado,  ampliando  nossa  capacidade  de  autonomia  frente  aos  problemas 

propostos.

Do ponto de vista de desenvolvimento, ao participar do n-teaching, tivemos oportunidade de 

trabalhar com um sistema distribuído envolvendo distribuição de conteúdo multimídia em tempo 

real. Ambos os tópicos apresentam-se como inerentemente complexos e tem recebido uma maior 

atenção após a explosão da Internet e do aumento da disponibilidade de redes de alta velocidade. 

Por inexperiência nestas áreas, o desenvolvimento de certas funcionalidades tornou-se lento devido 

a carga de leitura, estudo e discussões que eram realizadas sobre o tema até que se concretizasse um 

plano de implementação. Apesar de prejudicar o cronograma do projeto, esta preocupação com o 

embasamento teórico antes da implementação permitiu aos membros do projeto uma grande carga 

de aprendizado, bem como conduz a um software melhor projetado.

Apesar da não completude dos requisitos levantados na concepção do projeto, os objetivos 

foram atingidos, tendo em vista que foi obtido um protótipo de cada um dos dois clientes (Professor 

e Aluno) do  n-teaching e um aplicativo servidor capazes de interagir para realizar boa parte das 

funções previstas. Adicionalmente, também foi criado e documentado um protocolo de interação 

entre esses sistemas, permitindo o desenvolvimento de outros clientes e servidores compatíveis com 

o sistema. Sendo estas as principais metas deste projeto.

O  curso  de  graduação  foi  suficiente  em  praticamente  todas  as  tarefas  realizadas, 

demonstrando que o curso da UFCG é bastante abrangente, e ainda assim consegue montar uma 

base sólida em boa parte dos conceitos ministrados. A única exceção foi a realização de testes de 

aceitação. Foram encontradas muitas dificuldades por desconhecermos técnicas para a realização de 

testes de aceitação em sistemas não-triviais, envolvendo múltiplos aplicativos em rede. Talvez se 
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faça necessária uma maior ênfase nesta área ao longo do curso, uma vez que os tópicos abordados e 

exercitados para construção de testes de aceitação não contemplaram sistemas mais complexos, 

como os distribuídos.

A participação nesta disciplina e neste projeto demonstraram ser de grande aprendizado e 

benefício para os envolvidos, tanto pelo novo produto disponível gratuitamente para a comunidade, 

para uso ou evolução, como para os desenvolvedores em termos de aprendizado e exercício dos 

conhecimentos já adquiridos.

7.1 Trabalhos futuros

Por  envolver  várias  áreas  da  ciência  da  computação  este  trabalho  dá  margem  a  diversas 

possibilidades de trabalhos futuros, tanto acadêmicos quando de desenvolvimento de um produto 

(software) para o mercado.

Para  uma  continuação  do  desenvolvimento  do  sistema,  sugerimos  que  as  seguintes 

funcionalidades sejam adicionadas, provendo uma melhor experiência e uma melhor interação para 

os usuários:

• Compartilhamento  de  arquivos  numa  sala  de  aula:  este  recurso  permitiria  aos  alunos  e 

professor trocarem material extra relativo ao assunto da aula, aumentando a quantidade de 

informações e fontes de leitura para os alunos.

• Ferramenta para aplicar exercícios para os alunos:  permitir  ao professor disponibilizar  e 

aplicar  listas de exercícios para que os alunos respondam e se  possa avaliar  o  nível  de 

aprendizado da turma.

• Integração com ferramentas online da área: possibilidade de se integrar o  n-teaching com 

sistemas  online  para  gerenciamento  dos  cursos/disciplinas  ministrados.  Uma  possível 

ferramenta existente é o moodle.

• Revisão  da interface  gráfica para uma melhor  experiência  em dispositivos portáteis,  em 

especial internet tablets executando maemo [37].

Um possível trabalho futuro seria investigar como se daria o mecanismo que reportasse ao 

servidor a qualidade do serviço do fluxo de vídeo/áudio para que o servidor fosse capaz de ajustar 

os parâmetros de codificação do fluxo para uma melhor performance, levando em consideração a 

quantidade de banda da rede e a complexidade do algoritmo de descompressão do fluxo, tentando 

obter  valores que otimizem o uso dos recursos para uma experiência  mais agradável para cada 
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estudante na aula.

A  utilização  de  UPnP  [38]  permitiria  a  configuração  automática  do  sistema  quando 

estiverem num ambiente devidamente configurado. Podemos usar este serviço em universidades, 

onde  os  alunos  receberiam  os  dispositivos  para  assistirem  as  aulas  e,  ao  entrar  numa  sala,  o 

programa se auto configuraria utilizando UPnP para as aulas que os alunos deveriam assistir.

47



Referências bibliográficas

[1] Computação Pervasiva. Disponível em http://en.wikipedia.org/wiki/Ubiquitous_computing e 
último acesso em Novembro de 2009.

[2] M-learning. Mobile Learning. Disponível em <http://www.m-learning.org/> e último acesso em 
Novembro de 2009.

[3] Moodle community. Disponível em <http://moodle.org/> e último acesso em  Novembro de 

2009. 

[4] Adobe Acrobat Connect Pro. Disponível em 

<http://www.adobe.com/br/products/acrobatconnectpro/> e último acesso em Novembro de 2009. 

[5] EAD – MEC. Disponível em <http://portal.mec.gov.br/index.php?

option=com_content&view=article&id=289&Itemid=356> e último acesso em Novembro de 2009. 

[6] Embedded. Laboratório de sistemas embarcados e computação pervasiva. Disponível em 

<http://embedded.ufcg.edu.br/> e último acesso em Novembro de 2009. 

[7] Qt Creator. Cross-Platform Qt IDE.  Disponível em <http://qt.nokia.com/products/developer-

tools> e último acesso em Novembro de 2009. 

[8] SAUVÉ, Jacques P.; SILVA, Airon F. da; NETO, Francisco de A.; CABRAL, Francisco W. L. 

XP1: Um Processo de Desenvolvimento. Campina Grande, 2002, disponível em < 

http://www.dsc.ufcg.edu.br/~jacques/cursos/2002.2/projii/xp1/xp1.html> e último acesso em 

Novembro de 2009. 

[9] XP. Extreme Programming. Disponível em <http://www.extremeprogramming.org/> e último 

acesso em Novembro de 2009. 

[10] Qt. Plataforma de aplicação e UI framework. Disponível em <http://qt.nokia.com/> e último 

acesso em Novembro de 2009. 

[11] GNU/LGPL. Lesser General Public License. Disponível em 

<http://www.gnu.org/licenses/lgpl.html> e último acesso em Novembro de 2009. 

[12] M. Handley, H. Schulzrinne, E. Schooler, and J. Rosenberg. SIP: Session Initiation

Protocol. Disponível em <http://www.ietf.org/rfc/rfc2543.txt>, 3 1999. Último acesso em 

Novembro 2009.

[13] M. Handley, V. Jacobson, C. Perkins. SDP: Session Description Protocol. Disponível em 

48



<http://tools.ietf.org/html/rfc4566>, 7 2006. Último acesso em Novembro 2009.

[14] H. Schulzrinne, S. Casner, R. Frederick, V. Jacobson. RTP: A Transport Protocol for Real-Time 

Applications. Disponível em <http://tools.ietf.org/html/rfc1889>, 1 1996. Último acesso em 

Novembro de 2009.

[15] N. Freed, N. Borenstein. MIME: Multipurpose Internet Mail Extensions. Disponível em 

<http://tools.ietf.org/html/rfc2045>, 11 1996. Último acesso em Novembro de 2009. 

[16] P. Mockapetris. DNS: Domain Names. Disponível em <http://tools.ietf.org/html/rfc1035>, 11 

1987. Último acesso em Novembro de 2009.

[17] J. Postel. UDP: User Datagram Protocol. Disponível em <http://tools.ietf.org/html/rfc768>, 9 

1980. Último acesso em Novembro de 2009.

[18] Vinton Cerf, Yogen Dalal, Carl Sunshine. TCP: Transmission Control Protocol. Disponível em 

<http://tools.ietf.org/html/rfc675>, 10 1974. Último acesso em Novembro de 2009.

[19] R. Fielding, UC Irvine, J. Gettys, J. Mogul, H. Frystyk, L. Masinter, P. Leach, T. Berners-Lee. 

HTTP/1.1: Hypertext Transfer Protocol. Disponível em <http://tools.ietf.org/html/rfc2616>, 6 1999. 

Último acesso em Novembro de 2009. 

[20] N. Freed, N. Borenstein. MIME Types. Multipurpose Internet Mail Extensions - Media Types. 

Disponível em <http://tools.ietf.org/html/rfc2046>, 11 1996. Último acesso em Novembro de 2009.

[21] XMPP. Extensible Messaging and Presence Protocol. Disponível em <http://xmpp.org/>  e 

último acesso em Novembro de 2009.

[22] H. Schulzrinne, A. Rao, R. Lanphier. RTSP: Real Time Streaming Protocol. Disponível em 

<http://www.ietf.org/rfc/rfc2326.txt>, 4 1998. Último acesso em Novembro de 2009. 

[23] Gstreamer library. Disponível em <http://gstreamer.freedesktop.org/> e último acesso em  de 

Novembro 2009. 

[24] Farsight2 - Audio/Video Communications Framework. Disponível em 

<http://farsight.freedesktop.org/wiki/Farsight2Design> e último acesso em Novembro de 2009. 

[25] Iris. XMPP Library. Disponível em <http://delta.affinix.com/iris/> e último acesso em 

Novembro de 2009.  

[26] Loudmouth. XMPP Library. Disponível em <http://groups.google.com/group/loudmouth-dev?

pli=1> e último acesso em Novembro de 2009.  

[27] Gloox. XMPP client library. Disponível em <http://camaya.net/> e último acesso em 

49



Novembro de 2009. 

[28] Telepathy. Flexible Communications Framework. Disponível em 

<http://telepathy.freedesktop.org/wiki/> e último acesso em Novembro de 2009.  

[29] Psi. Aplicação de IM. Disponível em <http://psi-im.org/> e último acesso em Novembro de 

2009. 

[30] Jabber. XMPP Protocol. Disponível em <http://xmpp.org/protocols/> e último acesso em 

Novembro de 2009. 

[31] GLib. Disponível em <http://www.gtk.org/> e último acesso em Novembro de 2009. 

[32] KDE. Disponível em <http://www.kde.org/> e último acesso em Novembro de 2009. 

[33] Nokia. Disponível em <http://www.nokia.com/> e último acesso em Novembro de 2009. 

[34] Openfire Server XMPP. Disponível em <http://www.igniterealtime.org/projects/openfire/> e 

último acesso em Novembro de 2009. 

[35] Qtest. Namespace Reference. Disponível em <http://doc.trolltech.com/4.5/qtest.html> e último 

acesso em Novembro de 2009. 

[36] Iptraf. Utilitário baseado em estatísticas de rede para Linux. Disponível em 

<http://iptraf.seul.org/> e último acesso em Novembro de 2009. 

[37] Maemo. Maemo Platform. Disponível em <http://maemo.org/> e último acesso em Novembro 

de 2009. 

[38] UPnP. Universal Plug and Play. Disponível em <http://www.upnp.org/> e último acesso em 

Novembro de 2009. 

50


	Introdução
	1.1	Contexto do Projeto
	1.2	Solução Proposta
	1.3	Ambiente de Desenvolvimento

	Processo de Desenvolvimento
	2.1		Atores
	2.1.1		Cliente
	2.1.2 	Desenvolvedores
	2.1.3 	Gerente de Projeto

	2.3		Artefatos

	Análise e Requisitos
	3.2 	Requisitos funcionais
	3.3 	Requisitos não-funcionais

	Arquitetura
	4.1 	Decisões Arquiteturais
	4.1.1 	Mecanismo de troca de mensagens
	4.1.2 	Transmissão de áudio e vídeo
	4.1.3 	Biblioteca XMPP
	4.1.4 	Plataforma para desenvolvimento da interface gráfica
	4.2 	Visão Lógica
	4.2.1 	Modelo Arquitetural
	4.2.2 	Protocolo de troca de mensagens
	4.2.3 	Protótipos de Interface
	4.3 	Visão Física
	4.3.1 	Ambiente de Execução

	Verificação e Validação
	5.1 	Testes de Unidade
	5.2 	Testes de Aceitação
	5.3 Testes de Eficiência
	5.3.1 Metodologia de teste


	Métricas
	6.1 	Métricas de Desenvolvimento
	6.2 	Métricas de Desempenho

	Conclusões
	7.1 	Trabalhos futuros


