
Fillipi Domingos Pelz 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

UM GERADOR DE DICAS PARA GUIAR NOVATOS NA 
APRENDIZAGEM DE PROGRAMAÇÃO  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Itajaí (SC), Fevereiro de 2014



  
UNIVERSIDADE DO VALE DO ITAJAÍ 

CURSO DE MESTRADO ACADÊMICO EM  

COMPUTAÇÃO APLICADA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

UM GERADOR DE DICAS PARA GUIAR NOVATOS NA 
APRENDIZAGEM DE PROGRAMAÇÃO 

 
 
 
 

por 
 
 

Fillipi Domingos Pelz 
 
 
 
Dissertação apresentada como requisito parcial à 
obtenção do grau de Mestre em Computação 
Aplicada. 
Orientador: André Luís Alice Raabe, Prof. Dr. 
 
 
 
 

Itajaí (SC), Fevereiro de 2014



FOLHA DE APROVAÇÃO 

Esta página é reservada para inclusão da folha de assinaturas, a ser disponibilizada pela 

Secretaria do Curso para coleta da assinatura no ato da defesa. 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Aos meus pais,  
Francisco e Ilza



 

UM GERADOR DE DICAS PARA GUIAR NOVATOS NA 
APRENDIZAGEM DE PROGRAMAÇÃO  

 

Fillipi Domingos Pelz 

Fevereiro / 2014 

 

Orientador: André Luís Alice Raabe, Prof. Dr 
Área de Concentração: Computação Aplicada 

Linha de Pesquisa: Inteligência Aplicada 
Palavras-chave: Corretores Automáticos; Ensino Introdutório de Programação; Dicas para resolução 
de exercício. 
Número de páginas: 82 
 
RESUMO 

O ensino de algoritmos e programação é fundamental para as disciplinas iniciais dos cursos 
de computação, porém apresenta altas taxas de reprovação e abandono, intrigando pesquisadores de 
educação em computação, dos quais reúnem esforços investigando o comportamento dos alunos e 
criando ferramentas para apoiar atividades de ensino e aprendizagem. A estratégia de aprendizagem 
da disciplina introdutória de programação normalmente propõe problemas práticos como método de 
ensino, mas em turmas com grande quantidade de alunos torna-se difícil a mediação individual do 
professor durante a correção da solução proposta pelo aluno para o problema. Neste sentido ao 
longo dos anos tem-se construído sistemas que automatizam a correção de problemas de resposta 
livre como os utilizados em programação a fim de melhorar o feedback ao aluno. Os chamados 
corretores automáticos de programas geralmente são utilizados para verificar, e dar nota a um 
problema de programação através da execução do algoritmo do aluno com entradas pré-definidas e 
também por verificações em aspectos estruturais do código fonte. Normalmente esses corretores 
não entregam dicas ao aluno sobre como melhorar a sua solução ou como alcançar uma solução 
válida para determinado problema, entregando apenas uma nota ou uma resposta do tipo 
certo/errado. Ao observar a forma de correções de problemas dos alunos realizada por monitores da 
disciplina e por professores verifica-se que frequentemente as mesmas dicas são entregues aos 
alunos a fim de que estes não cometam o mesmo erro no próximo exercício. A proposta dessa 
dissertação é criar um sistema de correção automática de algoritmos construído com base na 
experiência de identificação de erros comuns realizados pelos estudantes, e tem como objetivo 
fornecer dicas de auxílio ao estudante combinando o uso de técnicas de análise estática e dinâmica 
dos algoritmos. Como resultado foram realizadas duas provas de conceito que demonstram a 
viabilidade de fornecer dicas para erros cometidos por estudantes sendo porém necessário um 
esforço considerável de implementação especialmente na análise estática. 
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ABSTRACT 

The teaching of algorithms and programming is essential to initial disciplines of computer 
sciences but presents high repetition and dropout rates, intriguing the researchers in computer 
education that gather efforts to investigate student behavior and to create tools to support teaching 
and learning activities. The learning strategy applied to introductory programming course usually 
suggest practical problems as teaching method but the high amount of students in the classroom 
affect the quality and time spend by the teacher to give individual feedback to the student. To solve 
this problem the researchers were building along the years systems to automate programing 
assessments. These automated assessments usually grade a programming exercise by executing the 
student solution with tests data and by walk through the structural components of the students’ 
source code. Usually these automated assessments do not give hints to students on how to improve 
or reach a valid solution to a problem, delivering only a score or a right/wrong feedback. By 
observing the correction performed by assistants and teachers often it turns out that the same tips 
are to the students so that they do not make the same mistakes in others exercises. The purpose of 
this dissertation is to create a system of automatic assessment of algorithms built on the experience 
of manual correction of a number of problems used over the last few semesters, and aims to provide 
tips to students through static analysis algorithms. As a result, two conceptual proofs were created 
to show the feedback in real responses from students. We conclued that the system proposed is 
capable to deliver the feedback but its implementation require a considerable effort.   
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1  INTRODUÇÃO 

Esta dissertação trata dos aspectos relacionados à construção de um ambiente de ensino de 

programação onde os problemas contidos nele possuam uma forma de ajudar o aluno no processo 

de elaboração das soluções. Para isso cada problema possui um mecanismo de autocorreção capaz 

de entregar dicas ao estudante sobre como prosseguir para a resolução correta. 

O ensino de algoritmos e programação é fundamental para as disciplinas iniciais dos cursos 

de computação como primeira etapa do desenvolvimento do raciocínio lógico e para a prática da 

programação (RAABE e DA SILVA, 2005). Algoritmos eficientes e estruturas de dados são 

fundamentais para qualquer aplicativo computacional. Por essa razão esses tópicos estão presentes 

no currículo dos cursos de Ciência da Computação (SCHEFFLER, 2008). 

A comunidade científica de educação em computação tem investido uma quantidade 

considerável de energia estudando características dos programadores iniciantes, pois a disciplina 

introdutória de algoritmos e programação apresenta altas taxas de reprovação e abandono 

(PETERSEN et. al, 2011). 

Para Lahtinen et. al (2005) programar não é fácil de aprender, pois requer o entendimento 

correto de conceitos abstratos onde muitos alunos tem dificuldade devido à natureza do assunto. 

Além disso, muitas vezes, não há tutores suficientes e isso faz com que os alunos sofram com a falta 

de instrução individual. Há também grupos de estudantes grandes e heterogêneos e, portanto, o 

aumento na dificuldade em conceber o ensino de modo que seja benéfico para todos os alunos. Isso 

muitas vezes leva a altas taxas de abandono nos cursos de programação. 

Kinnunen e Malmi (2006) relatam que independente da conhecida importância em aprender 

programação introdutória os resultados são decepcionantes, muitas instituição de ensino relatam 

deficiências no aprendizado de programação por parte dos estudantes. Este problema origina-se em 

equívocos nos estudos iniciais. O mau entendimento de conceitos básicos dificulta o avanço nos 

estudos. Uma consequência do mau aprendizado é o relato por parte das instituições de ensino de 

uma evasão de 20 a 40 por cento, ou as vezes mais, de estudantes nas disciplinas de programação 

introdutória. 
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Uma das etapas no aprendizado de programação é a utilização de estruturas algorítmicas tais 

como laços e desvios condicionais. Após a demonstração e explicação destas estruturas o aluno 

interage com elas por meio de problemas propostos pelo professor a fim de praticar o que foi 

discutido em sala. Raabe (2005) destaca que a abordagem mais utilizada no ensino de algoritmos é 

a resolução de problemas pelos alunos.  

Para a elaboração dos algoritmos o aluno pode utilizar ambientes para composição de 

códigos fonte onde ele consegue experimentar a linguagem de programação e verificar sua 

execução, essas ferramentas geralmente são integradas em um único ambiente de desenvolvimento, 

que geralmente contém um editor de texto, e um compilador. 

O compilador realiza análise sintática e semântica no código fonte do programa, e verifica se 

ele condiz com a estrutura da linguagem de programação. Os erros encontrados estão ligados com a 

má digitação do código fonte ou com o desconhecimento e desatenção do programador. 

A indicação de erros sintáticos pelo compilador para o aluno pode ajudá-lo memorizar a 

sintaxe da linguagem de programação, porém não é capaz de indicar ao aluno se ele está utilizando 

todas as estruturas exigidas pelo problema, realizando os cálculos corretamente, utilizando nomes 

de variáveis adequados, usando boas práticas como: identação do código, presença de comentários, 

etc. Desta forma, não há como o aluno saber de imediato se ele está resolvendo o problema 

corretamente a não ser que o professor corrija o que foi elaborado pelo aluno e aponte o que o aluno 

deixou de fazer. 

Uma das vantagens mais significativas da correção automática é a diminuição da carga de 

trabalho dos professores de programação. A correção manual de algoritmos é um trabalho tedioso e 

repetitivo que consome tempo. Professores precisam conduzir as aulas, preparar materiais, provas e 

exercícios, acompanhar o aprendizado dos alunos, participar de pesquisas em seu laboratório, 

escrever artigos científicos, apresentar resultados de pesquisa, participar de seminários e 

conferências, entre outros. Essas atividades restringem os professores de passar por cada problema 

entregue pelos seus alunos com a devida atenção (RAHMAN e NORDIN, 2007). 

Um sistema de correção automática de algoritmos é uma aplicação auxiliada por computador 

para verificar, avaliar ou mesmo para dar nota a um problema de programação. A principal razão 

para o desenvolvimento de todos os sistemas de correção automática é facilitar ao professor de 
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programação verificar e avaliar o desempenho dos estudantes da turma de Algoritmos (RAHMAN 

et al, 2009). 

Segundo Ala-Mutka (2005) há duas abordagens principais utilizadas em correção 

automática de algoritmos. A primeira se faz através da abordagem dinâmica, necessitando da 

execução do algoritmo para determinar sua exatidão. A segunda abordagem é a estática onde o 

algoritmo é corrigido sem ser executado. 

Naudé (2007) define duas formas de análise sobre a estrutura do código fonte, a similaridade 

estrutural e a descoberta de características. Na similaridade estrutural é definido se a estrutura de 

um programa está de acordo com o que é esperado em um programa que soluciona o problema. A 

descoberta de características trata-se da busca de um padrão de característica estrutural dentro de 

um subconjunto da estrutura de um programa. A análise estrutural depende de uma representação 

não linear do programa, como parse tree, abstract syntax trees (AST), ou estruturas de dados 

similares. 

Segundo Rahman, et. al (2007) existem várias técnicas de análise estática, tais como: 

avaliação do estilo de codificação, detector de erros de programação, medição de métricas de 

software, avaliação de projeto, detector de palavra-chave, detector de plágio, análise de similaridade 

estrutural e análise de similaridade não estrutural. 

Douce et. al (2005) revisou os corretores automáticos encontrados na literatura e os 

classificou em três gerações de corretores automáticos de acordo com sua época de 

desenvolvimento e suas características. A primeira geração é caracterizada pelos primeiros esforços 

publicados em correção automática, enquanto que a segunda geração é tipicamente orientada a linha 

de comando. Douce descreve a terceira geração como corretores baseados na plataforma web. 

Dentre os corretores listados por Douce et. Al (2005) poucos exploram a parte didática.  

Neste contexto, este trabalho procura fazer uma contribuição na área de correção automática 

de algoritmos propondo um mecanismo para correção estática que entregue dicas relevantes para o 

aluno conseguir resolver problemas pré-definidos. 
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1.1 PROBLEMA DE PESQUISA 

Truong et al (2004) destaca que os métodos de análise estática de algoritmos variam desde 

comparações de strings de código fonte, como maneira mais simples, até comparações de grafos 

que representam o programa em memória, como maneira mais complexa de análise. 

Segundo Rahman & Nordin (2007) em alguns casos se faz necessário, devido à 

complexidade da solução do problema, a definição de vários esquemas de gabarito, de maneira que 

as possíveis variações de solução feita pelo aluno sejam contempladas pelo mecanismo de correção. 

Buscando ampliar o conhecimento acerca de um conjunto de problemas definido em Pelz 

(2011), esta pesquisa utiliza a ideia de criar gabaritos de correção que incluam diferentes soluções 

modelo para cada problema. Neste sentido, identifica-se como problema principal a ser investigado 

o seguinte: 

• Como traduzir em orientações as diferenças existentes entre a solução do aluno e uma 

solução modelo? 

 Decorrente desta questão, e do fato de um gabarito permitir a comparação da solução do 

aluno com várias soluções modelo para um determinado problema, identifica-se uma segunda 

questão a ser respondida nesta pesquisa. 

• Como identificar qual a solução mais se assemelha a solução desenvolvida pelo aluno a 

fim de usá-la como ponto de partida para auxiliá-lo a identificar seus erros? 

1.1.1  Solução Proposta 

Como solução pretende-se construir um corretor automático que realiza análise estática na 

árvore sintática abstrata (AST) do Portugol desenvolvido por Noschang (2012), e comparar 

características dessa estrutura com representações pré-definidas da solução do problema. O 

desenvolvimento baseia-se na seguinte hipótese:  

Hipótese 1: É possível identificar padrões nas diferenças entre a solução do aluno e uma 

solução modelo e associa-las a dicas previamente definidas. 
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 As dicas deverão ser definidas tendo por base as frases já usadas por professores e 

monitores da disciplina de programação ao corrigirem problemas dos alunos. Entende-se que 

grande parte do esforço da solução está em mapear as dicas que o professor costuma entregar ao 

aluno com o que está representado no código fonte escrito pelo aluno.  

Dispõe-se de uma base com um amplo número de questões corrigidas de semestres 

passados, com isso será realizado um esforço de revisar essas correções para entender qual era a 

intenção do avaliador nas dicas entregues e quais foram os erros cometidos pelos alunos que mais se 

repetem. Acredita-se que seja possível identificar padrões nesses erros, para então mapeá-los em 

regras que identifiquem a ocorrência do padrão. A dificuldade técnica dessa solução está em 

conseguir fazer com que sejam identificados trechos na estrutura da AST do programa escrito pelo 

aluno que identifiquem a possibilidade de receber uma dica que ajude o aluno concluir o problema.  

Outra dificuldade que será enfrentada para elaborar o software de correção automática é a 

existência de mais de uma solução correta possível, neste caso será necessário identificar para qual 

solução modelo mais próxima a do aluno. Neste aspecto, será avaliada a abordagem utilizada em 

Jesus, Pelz e Raabe (2012) que consiste na representação da AST em uma string a partir da 

serialização desta. Neste sentido tem-se uma segunda hipótese: 

Hipótese 2: A comparação da distância entre dois strings que representam as AST 

possibilitará selecionar qual solução modelo tem maior similaridade à do aluno.  

O ambiente para programação que está em uso na disciplina introdutória de algoritmos e 

programação é o PortugolStudio desenvolvido por Pelz (2011), este ambiente é de código aberto1 e 

está em contínuo aprimoramento no laboratório de soluções em software da UNIVALI. O 

PortugolStudio conta com um sistema de correção dinâmica e para deixá-lo um ambiente mais 

completo o corretor gerado nesta dissertação será integrado ao PortugolStudio. 

O produto gerado pela dissertação será confrontado pelo pesquisador à problemas já 

corrigidos por monitores, com a finalidade de verificar se o mecanismo consegue gerar dicas que 

este julgue coerente. 
                                                
 
 
 
1 Seu código fonte está disponível em https://github.com/UNIVALI-L2S/Portugol  
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1.1.2  Delimitação de Escopo 

Ao desenvolver o corretor utilizando a AST do Portugol apenas será possível realizar 

correções nos algoritmos escritos em Portugol, porém entende-se que se o foco da análise estiver na 

AST, futuramente outras linguagens poderão ser corrigidas com o mesmo mecanismo. 

A implementação atual da AST do Portugol é toda baseada em objetos, o que facilita a 

navegação em sua estrutura, por utilizar o padrão de projeto Composite (Gamma et al., 1995). O 

padrão Visitor (Gamma et al., 1995) por sua vez permite percorrer com diferentes estratégias os nós 

da AST possibilitando que identifiquem padrões de erros comuns realizados pelos estudantes em 

um problema específico, criando o que denomina-se no contexto deste trabalho de tree walkers. 

Embora o projeto do Portugol possibilite tais padrões de projeto, destaca-se que estes não 

foram codificados e refatorações do código fonte do Portugol se fazem necessárias para 

implantação dos mesmos. Portanto, parte do desenvolvimento dessa dissertação inclui refatorar a 

implementação do Portugol tornando-a suscetível a implementação da solução proposta neste 

trabalho. 

Visto que para identificar um progresso na aprendizagem de um aluno são necessários 

experimentos com grupos de controle, aleatoriedade na amostragem e intervenções rigorosamente 

controladas pelo pesquisador, não serão realizados durante esta dissertação experimentos buscando 

avaliar a influência do mecanismo de correção automática desenvolvido na aprendizagem. Entende-

se que esta avaliação seria uma etapa posterior a avaliação da qualidade das dicas fornecidas e 

ultrapassaria o escopo deste trabalho. 

Salienta-se que ao final da dissertação o corretor automático será capaz de corrigir uma 

quantidade restrita de problemas que já estejam mapeados com dicas, padrões de erros estruturais e 

regras. A fim de aumentar a quantidade de problemas no qual o corretor trabalha se fará necessário 

criar representações de solução para os novos problemas. 
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1.1.3  Justificativas 

Em experimentos realizados com a ferramenta Webportugol2, que possuía apenas a correção 

dinâmica, um conjunto interessante de aspectos positivos à aprendizagem dos alunos foi 

identificado. Conforme relatam Hostins e Raabe (2007), o Webportugol possibilitou aos alunos 

ampliar o grau de autonomia durante o desenvolvimento das soluções, pois permitia que algum teste 

com valores pré-definidos fosse realizado, a exemplo do que muitas vezes faz o professor em sala 

de aula. Foi possível identificar a tendência dos alunos entrarem em um processo de depuração da 

solução após identificarem algum caso de erro na verificação. Isto reforçou a crença de este tipo de 

recurso possa apoiar o desenvolvimento da autonomia e da construção do conhecimento. Neste 

sentido, entende-se que ao dotar a ferramenta PortugolStudio de um corretor mais rico em detalhes 

do que o usado no Webportugol os benefícios possam ser ampliados. 

Outra perspectiva a ser registrada é que o grupo de Informática na Educação da Univali vem 

desenvolvendo e aprimorando um ambiente para apoio à aprendizagem de algoritmos, denominado 

Alice3. O ambiente é um sistema tutor inteligente que busca personalizar o atendimento aos alunos. 

Neste sentido a proposta deste trabalho também poderá contribuir futuramente para que o Ambiente 

Alice possa disponibilizar sempre novos problemas aos alunos, considerando seus desempenhos em 

problemas anteriormente propostos. Isso não é possível atualmente no Alice, pois a correção ainda 

depende de trabalho humano, seja o monitor da disciplina ou o professor, o que torna o retorno ao 

aluno e a disponibilização de novas questões menos eficiente. 

Outro aspecto observado é que a maioria dos corretores encontrados na literatura (Douce et. 

Al, 2005), são utilizados para maratonas de programação ou para automatizar ambientes tutores 

como por exemplo o CourseMaster4, Codility5 e NvnTest6, sem o foco didático de auxiliar o aluno a 

construir uma solução para o problema. 

                                                
 
 
 
2Webportugol é uma ferramenta de ensino de programação disponível em www.univali.br/webportugol  
3O Alice é um ambiente virtual de ensino/aprendizagem de algoritmos dirigido aos alunos do 1º período do curso de 
Ciência da Computação da Univali acessível em http://siaiacad17.univali.br/Alice 
4 Ambiente de ensino on-line acessível em http://www.cengage.com/cengagecourse/coursemaster/  
5 Sistema para seleção de programadores utilizada por setores de recursos humanos, acessível em http://codility.com/  
6 Sistema para realização de provas on-line, comumente utilizado por equipes de recursos humanos, acessível em 
http://www.nvntest.com/  
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A disciplina de algoritmos e programação do curso de Ciência da Computação da UNIVALI 

vem utilizando a mesma lista de 60 problemas, definida em (Pelz, 2011), ao longo dos últimos 

quatro semestres. As soluções que os alunos constroem para estes problemas tem sido armazenadas 

desde então com as respectivas correções realizadas pelo monitor da disciplina. Com isso acredita-

se que esta base de problemas corrigidos torne possível inferir erros comumente realizados e 

classificar as dicas entregues na correção realizada para cada tipo de erro.  

1.2 OBJETIVOS 

1.2.1  Objetivo Geral 

Elaborar um mecanismo de correção estática dos algoritmos que forneça dicas aos alunos. 

1.2.2  Objetivos Específicos 
 

1. Integrar o corretor automático ao PortugolStudio; 

2. Implementar o suporte a Visitors no Portugol Núcleo; 

3. Identificar erros comuns realizados pelos estudantes; 

4. Implementar um conjunto Tree Walkers que identifiquem os erros comuns e disparem as 

dicas entregues ao aluno; e  

5. Verificar se as dicas são consistentes. 

1.3 METODOLOGIA 

Nesta seção, uma síntese dos procedimentos metodológicos utilizados para o 

desenvolvimento da dissertação são apresentados.  

1.3.1  Metodologia da Pesquisa 

O método de pesquisa que será utilizado durante essa dissertação é o hipotético-dedutivo, 

pois temos as hipóteses Um e Dois da sessão 1.1.1 e é realizado um experimento para testar essas 

hipóteses. 
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Está é uma pesquisa de natureza aplicada, pois é realizada através da observação prática de 

um mecanismo de correção automática confrontando-o com correções manuais. O corretor de 

algoritmos foi construído no decorrer da dissertação e utiliza das técnicas descritas como estado da 

arte em correção de código fonte, porém é proposto um meio de realizar correções de forma 

didática. 

1.3.2  Procedimentos Metodológicos 

Foi realizada uma revisão sistemática para levantar quais são as técnicas de correção 

estáticas utilizadas para identificar estruturas dentro de um código fonte, foram pesquisadas também 

formas de comparação entre estruturas e métodos para ponderar a similaridade entre algoritmos. 

Outro levantamento que foi realizado é a consulta na base de dados do Alice para resgatar as 

correções já realizadas pelos monitores da disciplina introdutória de algoritmo e programação, foi 

investigado a existência de padrões de dicas e os erros comumente realizados pelos alunos. 

Após o levantamento bibliográfico e do entendimento de como são realizadas as correções 

de forma manual, foi desenvolvido um corretor automático que integra-se com o interpretador 

Portugol e navega em sua árvore sintática abstrata, para isso foi utilizado a tecnologias disponíveis 

na plataforma Java. Ao final o corretor foi integrado ao editor PortugolStudio. 

 

  



20 

 

1.4 ESTRUTURA DA DISSERTAÇÃO 

O trabalho está organizado em 7 capítulos correlacionados. O Capítulo 1, Introdução, 

apresentou por meio de sua contextualização o tema proposto neste trabalho. Da mesma forma 

foram estabelecidos os resultados esperados por meio da definição de seus objetivos e apresentadas 

as limitações do trabalho permitindo uma visão clara do escopo proposto. 

O Capítulo 2 apresenta a fundamentação teórica sobre as formas de correção automática de 

algoritmos, ao final desse capítulo são apresentados o Portugol Núcleo e Studio, ferramentas essas 

que serão modificadas para realização da dissertação. 

O Capítulo 3 apresenta o estado da arte sobre corretores automáticos focados ao ensino, 

permitindo o levantamento dos tipos de feedback entregue por corretores desse tipo. 

O Capítulo 4 apresenta a proposta de desenvolvimento do sistema de análise estática de 

código fonte. 

O Capítulo 5 apresenta as modificações realizadas no Portugol e a implementação do 

sistema de correção estática e o esforço envolvido para planejar o algoritmo capaz de navegar na 

estrutura de um programa Portugol com o intuito de verificar problemas estruturais. 

O Capítulo 6 apresenta os resultados através de provas de conceito onde o algoritmo de 

correção exibe as dicas geradas pela correção estática. 

O Capitulo 7 apresenta as conclusões e limitações do trabalho desenvolvido. 

... 

No Capítulo N, são tecidas as conclusões do trabalho, relacionando os objetivos 

identificados inicialmente com os resultados alcançados. São ainda propostas possibilidades de 

continuação da pesquisa desenvolvida a partir das experiências adquiridas com a execução do 

trabalho. 
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2  FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 Neste capítulo são discutidos o referencial teórico para o desenvolvimento deste trabalho de 

dissertação. Dentre os assuntos discutidos encontram-se padrões de projeto, distância de 

Leveinshtein, os conceitos relacionas a correção de algoritmos e explora-se a ferramenta Portugol 

antes de sofrer as evoluções desenvolvidas durante a dissertação. 

2.1 PADRÕES DE PROJETO 

Um padrão de projeto é uma solução arquitetural para algumas situações frequentemente 

encontradas no projeto de software. A ampla disponibilidade de catálogos como os de Gamma et al. 

(1995) ajudou a estabelecer um vocabulário entre desenvolvedores de software, permitindo por 

exemplo alguém em uma discussão sobre projeto dizer “usaremos um Bridge aqui” e todos os 

outros (supostamente) entenderão imediatamente o que isso significa. Outra vantagem dos padrões 

é que eles evoluíram da sabedoria coletiva de muitos projetistas e constituem, portanto, um 

repositório de “Melhores Práticas” de projeto de software (Meyer and Arnoutt, 2006). 

Segundo Meyer e Arnoutt (2006) um padrão de projeto provê uma descrição de uma 

solução, mas não a solução em si. Todo programador deve programar o padrão novamente toda vez 

que o padrão pode ser aplicável. O único reuso que um padrão de projeto proporciona é o reuso de 

conceitos. 

Apresenta-se nas subseções seguintes os padrões de projeto mais relevantes utilizados na 

dissertação. 

2.1.1  Padrão Composite 

O padrão composite compreende em permitir que objetos compostos sejam utilizadas da 

mesma forma que seus componentes. De um perspectiva mais ampla, é um padrão de projeto 

hierárquico que agrupa objetos em forma de arvore (Sudhir, 2008).  

Segundo Sudhir (2008) o padrão de projeto composite é popular. Típicos exemplos de 

aplicações onde o padrão pode ser utilizado são compiladores e em programas de desenho. Em um 

compilador, o padrão composite pode ser utilizado para representar a arvore sintática abstrata. 
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Objetos compostos incluiriam declarações, instruções de bloco, e expressões. Enquanto que objetos 

folha incluiriam operadores, palavras-chave, e identificadores. Em um programa de desenho, 

objetos folha poderiam ser formas como ovais e retângulos, textos e linhas. Objetos compostos 

poderiam ser qualquer coleção de formas primitivas. 

 

Figura 1- Diagrama de classes UML do padrão de projeto Composite. 

 A Figura 1 exibe um exemplo de diagrama de classes UML do padrão composite para 

definir comandos de uma suposta AST. Pode-se observar que existem dois comandos compostos 

por conta das classes ComandoComposto e ComandoWhile das quais agregam outros comandos e 

ao mesmo tempo são consideradas tipos de comando. O exemplo de folha são os objetos criados a 

partir da classe Atribuição. 

2.1.2  Padrão Visitor 

O padrão visitor representa uma operação a ser realizada em elementos de um estrutura de 

objetos. Visitor permite você definir novas operações sem alterar as classes de elementos na qual 

ele atua (GAMMA et al., 1995). Um visitor como resultado, permite você plugar novas 

funcionalidades em um hierarquia de classes existente. 

Segundo Oliveira et al. (2008) a interface Visitor declara métodos visit para cada tipo 

concreto (ConcreteElement) e estes métodos são implementados em cada classe concreta de visitor 
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(ConcreteVisitor). A superclasse abstrata (Element) declara o método accept, recebendo um Visitor 

como argumento, este método é definido em cada subclasse (ConcreteElement) para selecionar o 

método visit apropriado de um Visitor, isso está ilustrado no diagrama UML contido na Figura 2.  

 

Figura 2 – Diagrama de classes UML do padrão de projeto Visitor Oliveira et al. (2008). 

 Para Meyer e Arnoutt (2006) o ponto forte do padrão é que ele facilita a adição de novas 

funcionalidades à hierarquia de classes: simplesmente escrevendo um descendente de visitor para 

percorrer a estrutura de maneira diferente e desempenhar outra tarefa. Porém seu ponto fraco está 

no alto acoplamento com a hierarquia existente, modificações nessa hierarquia implica em 

reescrever todos os visitors implementados. 

2.2 DISTÂNCIA DE LEVENSHTEIN 

Segundo Haldar e Mukhopadhyay (2011) a distância de Levenshten (DL) é uma medida de 

similaridade entre duas strings, a string origem (o) e a string alvo (a). A distância consiste no 

número de deleções, inserções, ou substituições necessárias para transformar origem em alvo. 

Quanto maior a distância de Levenshtein, mais diferentes as strings são.   
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A Figura 3 ilustra um exemplo dos passos utilizados pelo algoritmo da distância de 

Levenshtein para descobrir a distância entre as palavras GENÉRICOS e GENÉTICA.  O primeiro 

passo consiste em inicializar uma matriz (mat) com tamanho [n, m], sendo que n é o tamanho da 

string de origem (o) e m o tamanho da string alvo (a). Inicializa-se a matriz com 0-n nas linhas e 0-

m nas colunas. O segundo passo consiste no processamento da distância onde são examinados o ( i 

de 1 até n) e a ( j de 1 até m). Se o[i] é igual a a[j] o custo é zero.  Caso o[i] seja diferente de a[j] o 

custo é 1. O valor de mat[i,j] recebe o menor entre: a célula imediatamente acima mais 1 mat[i-1,j] 

+ 1; a célula à esquerda mais 1 mat[i,j-1] + 1; a célula imediatamente acima e esquerda mat[i-1, j-1] 

+ custo. O terceiro passo é o resultado e consiste em pegar o valor da diagonal principal mat[i,j], 

neste exemplo a distância é 3, pois é necessário trocar R por T, O por A, e remover um S.  

Passo 1 – Inicialização  

	  	   	  	   G	   E	   N	   É	   T	   I	   C	   A	  
	  	   0	   1	   2	   3	   4	   5	   6	   7	   8	  
G	   1	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	  
E	   2	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	  
N	   3	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	  
É	   4	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	  
R	   5	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	  
I	   6	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	  
C	   7	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	  
O	   8	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	  
S	   9	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	  

Passo 2 – Processamento 

	  	   	  	   G	   E	   N	   É	   T	   I	   C	   A	  
	  	   0	   1	   2	   3	   4	   5	   	  	   	  	   	  	  
G	   1	   0	   1	   2	   3	   4	   	  	   	  	   	  	  
E	   2	   1	   0	   1	   2	   3	   	  	   	  	   	  	  
N	   3	   2	   1	   0	   1	   2	   	  	   	  	   	  	  
É	   4	   3	   2	   1	   0	   1	   	  	   	  	   	  	  
R	   5	   4	   3	   2	   1	   1	   	  	   	  	   	  	  
I	   6	   5	   4	   3	   2	   2	   	  	   	  	   	  	  
C	   7	   6	   5	   4	   3	   3	   	  	   	  	   	  	  
O	   8	   7	   6	   5	   4	   4	   	  	   	  	   	  	  
S	   9	   8	   7	   6	   5	   5	   	  	   	  	   	  	  

Passo 2 – Processamento 

	  	   	  	   G	   E	   N	   É	   T	   I	   C	   A	  
	  	   0	   1	   2	   3	   4	   5	   6	   7	   8	  
G	   1	   0	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	  
E	   2	   1	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	  
N	   3	   2	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	  
É	   4	   3	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	  
R	   5	   4	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	  
I	   6	   5	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	  
C	   7	   6	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	  
O	   8	   7	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	  
S	   9	   8	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	  

Passo 3 - Resultado  

	  	   	  	   G	   E	   N	   É	   T	   I	   C	   A	  
	  	   0	   1	   2	   3	   4	   5	   6	   7	   8	  
G	   1	   0	   1	   2	   3	   4	   5	   6	   7	  
E	   2	   1	   0	   1	   2	   3	   4	   5	   6	  
N	   3	   2	   1	   0	   1	   2	   3	   4	   5	  
É	   4	   3	   2	   1	   0	   1	   2	   3	   4	  
R	   5	   4	   3	   2	   1	   1	   2	   3	   4	  
I	   6	   5	   4	   3	   2	   2	   1	   2	   3	  
C	   7	   6	   5	   4	   3	   3	   2	   1	   3	  
O	   8	   7	   6	   5	   4	   4	   3	   2	   2	  
S	   9	   8	   7	   6	   5	   5	   4	   3	   3	  

Figura 3 - Passos de iteração do algoritmo da distância de Levenshtein. 
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2.3 CORREÇÃO AUTOMÁTICA  

Segundo Ala-Mutka (2005) há duas abordagens principais utilizadas em correção 

automática de algoritmos. A primeira se faz através da abordagem dinâmica, necessitando da 

execução do algoritmo para determinar sua exatidão. A segunda abordagem é a estática onde o 

algoritmo é corrigido sem ser executado. Além disso, a análise estática pode revelar problemas não 

capturados pelo conjunto limitado de casos de teste utilizado na análise dinâmica. 

Por conta da análise dinâmica ser realizada compilando e executando o código fonte, 

somente é possível analisar algoritmos sem erros de sintaxe. Contudo na análise estática o programa 

pode ser analisado mesmo que ele possua erros de sintaxe que impossibilitem sua compilação 

(Rahman e Nordin, 2007). Entretanto algumas técnicas de análise estática utilizam da estrutura 

formal da linguagem, exigindo assim que o programa esteja sintática e semanticamente correto 

(Ala-Mutka, 2005). 

A seguir são detalhadas ambos os tipos de análise, apresentando em cada uma das análises, 

as técnicas utilizadas e para cada uma das técnicas, o que está sendo investigado no código fonte.    

2.3.1  Análise Dinâmica 

Para Ala-Mutka (2005) a maneira mais comum de análise dinâmica é verificar se o 

programa funciona de acordo com um conjunto de requisitos. Outra análise possível de ser realizada 

enquanto o programa é executado é verificar sua eficiência. Alguns corretores automáticos exigem 

que o aluno crie seu conjunto de teste e então avalia esse conjunto a fim de estimular a habilidade 

de testar no aluno. 

Verificar o funcionamento correto de um programa depende criticamente de duas coisas: 

prover um conjunto de dados de teste ao rodar o programa do aluno e capturar as saídas geradas e 

validar a acurácia destas saídas. Enquanto a maioria dos corretores automáticos utiliza entrada e 

saída para se comunicar com o programa, alguns corretores utilizam técnicas como Java reflection 

para invocar métodos e acessar os valores brutos diretamente nas variáveis (Naudé, 2007). 

Ala-Mutka (2005) descreve que uma maneira simples de avaliar a eficiência de um 

programa é analisar o tempo de CPU consumido pelo programa. O tempo de CPU também pode ser 

usado para garantir que o programa termine após um tempo limite. A eficiência também pode ser 
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avaliada ao monitorar o comportamento de execução de diferentes estruturas dentro do programa. 

Isso pode ser realizado calculando quantas vezes certos blocos ou expressões são executadas e 

comparar o resultado com valores obtidos de soluções modelos. Naudé (2007) destaca que o valor 

pedagógico em medir a eficiência do tempo de execução é incerto. Na maioria das correções é 

improvável que isso seja relevante, particularmente no ensino introdutório de programação. 

Alunos devem aprender como projetar casos de testes e testar seu programa antes de 

submeter, pois a fase de teste é considerada importante no desenvolvimento de software. Isso pode 

ser avaliado ao requisitar que o aluno crie um conjunto de dados de teste juntamente com o 

programa a ser avaliado. Então é analisado a qualidade dos dados de teste submetidos. A avaliação 

do conjunto de teste do aluno é realizado ao utilizar o conjunto de teste do aluno contra um grupo 

de programas com bugs definidos pelo professor. A qualidade do conjunto de teste é considerada de 

acordo com a quantidade de programas defeituosos revelados (Ala-Mutka, 2005). 

2.3.2  Análise Estática 

Segundo Rahman, et al. (2007) há várias técnicas categorizadas como pertencentes a 

abordagem de análise estática de correção automática de algoritmos. Destacam-se os seguintes 

métodos de avaliação: avaliação do estilo de codificação, detector de erros de programação, 

medição de métricas de software, avaliação de projeto, detector de palavra-chave, detector de 

plágio, análise de similaridade estrutural e análise de similaridade não estrutural. 

De acordo com Ala-Mutka (2005) parte da correção estática pode ser realizada pelo 

compilador ou interpretador da linguagem tendo em vista sua capacidade de gerar avisos sobre 

variáveis não utilizadas, conversões implícitas, funcionalidades sendo utilizadas fora do padrão da 

linguagem, entre outros. Em adição a esses avisos há também a possibilidade de checar requisitos 

de estilo de codificação como legibilidade, confiabilidade e facilidade de manutenção. Neste sentido 

a análise estática pode verificar no código do aluno atributos de qualidade de software classificados 

na ISO-9126 (Dromey, 1995) ou usar uma taxonomia de estilo de codificação para educação (Oman 

e Cook, 1990). 

Apesar dos erros de funcionamento serem mais comumente corrigidos dinamicamente ao 

executar o programa contra dados de teste, alguns erros ou ao menos trechos suspeitos de código 

podem ser reconhecidos estaticamente, como por exemplo a identificação de enganos na atualização 
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da variável de controle de loop, inconsistência entre o tipo de parâmetro e seu uso, código morto e 

condições redundantes (Ala-Mutka, 2005). 

Segundo Naudé (2007) métricas de software são características sobre o código fonte do 

programa que podem ser facilmente mensuradas. Rees (1982) identificou dez métricas simples para 

julgar a qualidade de um programa, cinco dessas métricas se preocupam com a formatação 

enquanto que as outras cinco se preocupam com identificadores e com a estrutura do programa. As 

dez métricas são: tamanho da linha, densidade de comentários, identação, espaços em branco, 

espaço embutido, decomposição do código, palavras reservadas, tamanho do nome das variáveis, 

quantidade de variáveis distintas, e quantidade de rótulos e existência de goto. 

Para Naudé (2007) métricas de software podem ser capazes de corrigir algoritmos, mas 

poucos corretores automáticos tem tirado proveito. Métricas de software parecem relevantes no 

cenário educacional, no entanto elas por si só são apenas valores numéricos. A dificuldade está em 

interpretar esses valores no contexto do ensino. 

Segundo Ala-Mutka (2005) professores frequentemente corrigem os programas submetidos 

conforme uma dada interface ou estrutura. Isso é realizado ao comparar o design do programa 

submetido com especificações do problema, soluções modelo do professor ou um conjunto de 

soluções aplicáveis. Truong et al (2004) destaca que essas técnicas de comparação variam de 

comparação de Strings de código fonte, como maneira mais simples, a comparação do grafo que 

representa o programa em memória, como maneira mais complexa de análise de similaridade.  

Para Rahman & Nordin (2007) em alguns casos se faz necessário, devido à complexidade da 

solução do exercício, a definição de vários esquemas de gabarito, de maneira que as possíveis 

variações de solução feita pelo aluno sejam contempladas pelo mecanismo de correção. 

Outras análises estáticas são detecção de palavra chave e plágio. A primeira é utilizada para 

garantir que o aluno utilizou uma estrutura requerida da linguagem ou certa função de uma 

biblioteca, esse tipo de análise pode ser realizada através de expressões regulares. A segunda análise 

é realizada por conta de o programa ser um arquivo de texto que pode ser facilmente copiado e é 

encontrada nos sistemas de correção automática atuais (Ala-Mutka, 2005). 
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2.3.2.1 Desafios na identificação de diferenças entre programas 

Comparar a diferença entre dois programas é necessário para diagnosticar o programa do 

aluno. Pode ser realizado tanto diretamente no código fonte usando técnicas de comparação de 

String quanto através da comparação de grafos que representam a estrutura do programa. Segundo 

Xu e Chee (2003) existem treze variações semânticas que podem ocorrer entre dois programas 

listados na Tabela 1.  

Tabela 1 Variações semânticas entre programas 

 Diferenças Descrição 
1 Algorítmica  Diferentes algoritmos utilizados para solucionar 

um problemas mas que produzem o mesmo 
resultado 

2 Formato de código fonte Diferença na indentação e nos espaçamentos. 
3 Formas de sintaxe Diferentes sintaxes para expressar um certo 

elemento, por exemplo uma saída pode ser 
realizada concatenada de uma vez só ou separada 
em múltiplas chamadas ao comando de 
impressão. 

4 Declaração de variáveis Diferenças no escopo onde essa variável foi 
declarada, como por exemplo dentro do método 
ou de forma global. 

5 Formato das expressões algébricas Expressões algébricas podem ser escritas de 
diversas formas.  

6 Estruturas de controle Diferentes estruturas de controle realizam o 
mesmo tipo de controle. 

7 Expressões booleanas Uma expressão booleana pode ser escrita de 
várias maneiras diferentes e possuir o mesmo 
resultado. 

8 Variáveis temporárias Podem existir diferentes quantidades de 
variáveis. 

9 Declarações redundantes O programa pode conter código morto ou 
conteúdo utilizado para depuração. 

10 Ordenação das declarações Declarações podem estar ordenadas de forma 
diferente. 

11 Nomes das variáveis Pode haver diferenças nos nomes das variáveis 
temporárias e nome de parâmetros. 

12 Estruturas lógicas do programa Diferentes estruturas para realizar a mesma 
lógica. 

13 Declarações Instruções diferentes que computam a mesma 
coisa. 

Fonte: Adaptado de Throng (2007). 



29 

 

Comparar diretamente os códigos de ambos os programas com ferramentas de comparação 

de texto torna-se inviável por conta das diferenças de sintaxe, isso pode ser amenizado ao utilizar-se 

uma arvore sintática abstrata para representar os códigos dos programas, porém algumas das 

diferenças de semântica devem ser amenizadas através da normalização de ambas as ASTs que 

serão comparadas. 

2.4 PORTUGOL E PORTUGOL STUDIO 

Um dos esforços desenvolvidos pelo grupo de pesquisa em informática na educação da 

UNIVALI é a elaboração de um conjunto de ferramentas para ensinar a linguagem Portugol. 

Implementada inicialmente por Hostins (2006) em formato de português estruturado similar a 

pseudocódigos, foi utilizada na ferramenta denominada WebPortugol. Posteriormente mudanças 

foram realizadas por Pelz (2011) que resultou em uma linguagem mais similar a sintaxe da 

linguagem C, esta foi utilizada na construção da ferramenta Portugol Studio. Outros esforços 

realizados por Noschang (2012) deixaram o núcleo da linguagem interoperavel com outras 

tecnologias o viabilizou os trabalhos de Oliveira (2013) e Mannes (2013) que consistem em 

integrações da linguagem Portugol com demais ferramentas do grupo de pesquisa. 

A linguagem Portugol possui estruturas de controle para desvio condicional e laços de 

repetição, operações aritméticas, de atribuição, booleanas e de manipulação de bits, diferenças de 

escopo entre variáveis, funções e procedimentos, além de suporte a vetores e matrizes. 

Esta versão do Portugol é escrita em Java e possui uma linguagem intermediária 

representada por uma arvore sintática abstrata heterogênea e objetos são compostos por outros 

objetos conforme o padrão Composite. Existe uma classe concreta para cada tipo de comando da 

linguagem como os listados a seguir: se, senao, para, enquanto, caso, etc. Cada tipo de declaração é 

representado por um objeto diferente e todas as componentes que podem pertencer a uma 

expressão: referencia de variável, operação, valor, chamada de função, etc., possuem sua própria 

classe. 

Sua AST é instanciada durante a realização do parse e verificações sintáticas efetuadas pelo 

ANTLR 3. Ambas análise semântica e interpretação são efetuadas ao percorrer a linguagem 

intermediaria. O núcleo da linguagem Portugol provê serviços de análise de código e oferece 
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mecanismos para execução de entrada e saída de dados durante a interpretação da linguagem 

intermediária. 

Um exemplo de código escrito em Portugol é apresentado no Quadro 1 - Exemplo de código 

Portugol. e sua linguagem intermediaria em forma de instâncias de classes da AST deste mesmo 

código é exibido no diagrama de objetos da Figura 4.  É possível observar que o objeto 

ArvoreSintaticaAbstrata possui uma referencia ao objeto de declaração função onde o estado nome 

equivale a inicio. Este objeto NoDeclaracaoFuncao referencia dois objetos de declaração de 

variável, um objeto do tipo NoPara, e uma chamada de função do qual possuí o estado nome 

equivalente à escreva. Cada um desses objetos referencia mais objetos que representam a sintaxe do 

Portugol até completar a AST. 

programa	  
{	  
	   funcao	  inicio()	  	  
	   {	  
	   	   inteiro	  soma	  =	  0	  
	   	   inteiro	  n	  =	  4	  
	  
	   	   para	  (	  inteiro	  k	  =	  0;	  k	  <=	  n;	  k++	  )	  
	   	   {	  
	   	   	   soma	  =	  soma	  +	  k	  
	   	   }	  
	   	   escreva(	  "A	  soma	  vale:	  ",	  soma	  )	  
	   }	  
}	  

Quadro 1 - Exemplo de código Portugol. 
Fonte: Pelz (2011). 
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Figura 4 - Linguagem intermediaria em memória. 

Fonte: Pelz (2011). 

O Portugol Studio consiste em um ambiente para auxiliar os alunos a programar em 

Portugol. Oferece suporte a leitura e escrita de arquivos, arquivos separados em abas, destaque de 

sintaxe com diferentes temas, console de entrada e saída de dados, localizar e substituir, e exibição 

de mensagens de erro das análises feitas pelo núcleo. A Figura 5 mostra uma tela do Portugol 

Studio. 
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Figura 5 - Portugol Studio 1.11 

2.4.1  Correção dinâmica presente no Portugol Studio 

 O Portugol Studio possui um sistema de correção dinâmica, do qual utiliza o mecanismo de 

entrada e saída da linguagem Portugol para verificar o comportamento do algoritmo escrito pelo 

aluno. O resultado dessa correção é exibido para o aluno em forma de casos de teste separados em 

dois grupos, corretos e falhos. No grupo de casos falhos, além de serem apresentados os valores de 

entrada submetidos e as saídas esperadas, é demonstrado o valor retornado pelo algoritmo do aluno.  
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 Um caso de teste possui a quantidade de entradas exigidas pelo enunciado do exercício. Esse 

valor de entrada é associado a um determinado tipo de dado. Quando o interpretador do Portugol 

encontra um instrução do tipo leia, ao invés de abrir um dialogo na interface gráfica solicitando um 

valor do usuário, o sistema de correção envia automaticamente um valor lido no XML que 

representa o exercício para o interpretador. 

 Similar a entrada, a saída do interpretador não é exibida na interface gráfica, o invés disso, 

esta é enviada para o sistema de correção dinâmica para ser comparado com a saída esperada. A 

saída esperada também é obtida no XML que representa um exercício, o tipo de dado é considerado 

antes da comparação. 

 Ao final da correção é gerado um escore relacionado a quantidade de testes que obtiveram 

êxito. Alguns exercícios possuem mais casos de testes do que outros dependendo de sua 

complexidade. 
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3  TRABALHOS RELACIONADOS  

Três revisões da literatura sobre correção automática foram publicadas desde 2005 em 

decorrência da quantidade de pesquisas desenvolvidas. Douce (2006) faz um levantamento histórico 

das ferramentas de correção automática de algoritmos, desde 1960 até o presente, e apresenta-os em 

três gerações, divididas de acordo com a maneira com que o aluno interage com a ferramenta. Ala-

Mutka (2005) direcionou sua revisão em apresentar os métodos e técnicas utilizados pelos sistemas 

de correção automática e como essas ferramentas são geralmente utilizadas. Ihantola et al. (2010) 

atualiza a revisão de Ala-Mutka (2005) ao apresentar os corretores construídos após a publicação do 

trabalho. Estas revisões são detalhadas a seguir. 

Em seu trabalho Douce (2006) separou os corretores automáticos em três categorias: 

precoce, orientada à ferramenta, e orientada à web. Os corretores pertencentes a primeira 

classificação são aqueles que demonstram os primeiros esforços direcionados à automação da 

avaliação dos programas escritos pelos alunos. Na classificação orientada a ferramenta enquadram-

se os corretores que assemelham-se à um motor de testes utilizado via linha de comando ou 

interface gráfica, e os corretores presentes na terceira classificação utilizam tecnologia web.     

Três trabalhos são adicionados à classificação precoce. O primeiro é um programa capaz de 

analisar o assembly presente em cartões perfurados e retornar “resposta incorreta” ou “programa 

completo”. O segundo trabalho presente nesta classificação é um corretor para a linguagem Algol 

no qual fornecia dados para teste, rastreava o tempo de execução da solução e mantinha um livro de 

notas. Nesta categoria também é classificado um corretor que consiste em uma implementação mais 

complexa envolvendo modificações no sistema operacional e compilador onde o corretor é capaz de 

comparar dados de teste com dados obtidos na execução da solução do aluno. Ao final um relatório 

incluindo os resultados detalhados dos testes era entregue ao aluno. Os trabalhos classificados como 

precoce já deslumbravam a possibilidade de realizar detecção de trapaças e começaram a demostrar 

preocupação com a segurança do corretor, por conta da possibilidade de executar código malicioso 

proveniente da solução do aluno. 

Os corretores classificados por Douce (2006) como orientados à ferramenta são TRY, 

Kassandra, ASSYST, BOSS, Ceilidh e Scheme-Robo. O TRY possui uma limitação na quantidade 

de submissões permitida por questão de forma proposital, para incentivar o aluno a pensar um 
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pouco antes de submeter sua solução. Durante a correção os valores de teste são testados caractere 

por caractere, e é apresentado ao aluno o conjunto de resultados. O Kassandra corrige programas 

nas linguagens matemáticas Matlab, Maple e Oberon ao comparar os dados de saída com os 

armazenados em uma base de testes. A correção do ASSYST além de utilizar a comparação dos 

dados de saída com valores de teste, utiliza outras métricas como tempo de CPU, complexidade e 

estilo de codificação. BOSS é um corretor bastante semelhante ao ASSYST, ambos corrigem 

algoritmos em C e rodam no sistema operacional Unix. O Ceilidh além de apresentar os sistemas de 

correção para Java e C ele também possui um conjunto de ferramentas para gerenciamento da turma 

e das questões. O Sheme-robo corrige algoritmos na linguagem funcional Scheme e possui uma 

interface via e-mail. 

Dentre os corretores classificados por Douce (2006) como orientados a web encontram-se: 

CourseMarker, BOSS, RoboProf e ASAP. O CourseMarker é construído sobre o Ceilidh e corrige 

algoritmos em Prolog, SQL e FORTRAN. Seu mecanismo de correção automática analisa a solução 

do aluno de critérios como tipografia, estrutura léxica, presença de recursos específicos, 

complexidade do programa, eficiência de execução e também a comparação das saídas do programa 

perante a dados de entrada de teste. O CourseMarker possui também um ambiente para 

administração de turma, alunos e exercícios. O BOSS continuou sendo desenvolvido e recebeu um 

módulo web, uma das características presentes na evolução é a detecção de plágio. O corretor 

RoboProf possui 39 problemas de programação Java, e outros recursos que permitem ao aluno a 

realizar os exercícios direto do navegador. Por fim o ASAP que além de possuir análise de entrada e 

saída nos códigos escritos em Java, também é capaz de testar funções membro individualmente, 

além de possuir funcionalidades de um ambiente virtual de ensino. 

A revisão sistemática realizada por Ala-Mutka (2005) teve um enfoque diferente. Ele fez um 

levantamento das técnicas utilizadas pelos corretores automáticos dividindo-as conforme o foco da 

análise no código fonte. Ao longo da descrição das técnicas, exemplos de corretores que a utilizam 

são mencionados. Os principais corretores mencionados são Try, CourseMarker, Assyst, HoGG, 

OnlineJudge, BOSS, WebToTeach, ELP e Sheme-robo. 

Para melhor exibir as ferramentas mencionadas durante a revisão de Ala-Mutka (2005) foi 

criada a Tabela 1, onde os corretores são confrontados com as técnicas utilizadas para realizar a 

correção automática. Na tabela é possível notar que todos os corretores se preocupam em verificar 

se o algoritmo funciona da maneira esperada, alguns poucos realizam outras analises dinâmicas. 
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Poucos corretores utilizam da análise estática para gerar o escore que o aluno obteve com sua 

solução. 

Tabela 2 - Corretor automático versus tipo de análise. 

  Try Course
Marker 

Assyst HoGG Online 
Judge 

BOSS WebTo
Teach 

ELP Scheme
-robo 

A
ná

lis
e 

D
in

âm
ic

a 

Funcionali
-dade X X X X X X X X X 

Eficiência  X X  X     
Habilidade 
com 
Testes 

  X       

A
ná

lis
e 

E
st

át
ic

a 

Estilo de 
Codifica-
ção 

 X X       

Erros de 
Programa-
ção  

 X        

Métricas 
de 
Software 

  X       

Projeto         X 
Detecção 
de 
Palavra-
Chave 

        X 

Detecção 
de Plágio  X   X X    

 

Em seu trabalho Ihantola et al. (2010) direcionou sua análise para as funcionalidades 

encontradas nos sistemas de correção automática, como por exemplo a estratégia de submissão de 

soluções, integração com ambiente virtual de aprendizado, maneira de realização do sandbox, 

possibilidade de correção manual entre outros. Seu estudo foi direcionado em demonstrar boas 

práticas para implementação de um sistema de correção automática e quais os pontos fracos que 

devem ser aprimorados. 

A busca pelos corretores automáticos realizaram-se nas bases da ACM, ScienceDirect e 

IEEExplore, além da leitura dos artigos referenciados nas revisões sistemáticas de Ala-Mutka 

(2005), Douce (2006) e Ihantola et al. (2010). Os corretores selecionados para a análise foram os 

que possuíam foco educacional direcionados para alunos iniciantes em programação e 

demonstravam uma preocupação maior em entregar feedback enquanto o aluno resolve o problema. 
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Outro critério de seleção de artigos foi o detalhamento das técnicas utilizadas. A análise foi 

realizada através da bibliografia, portanto os corretores escolhidos não foram utilizados. 

Dentre os trabalhos selecionados destacaram-se os seguintes corretores automáticos: 

Scheme-robo, PROUST, ELP, Expresso e AutoLEP cujo suas características serão discutidas no 

decorrer dessa seção. 

3.1 SCHEME-ROBO 

O Sheme-robo é um corretor automático para a linguagem funcional Sheme onde os alunos 

submetem suas soluções por e-mail e o corretor responde o e-mail com comentários sobre a solução 

e a nota obtida (Saikkonen et al., 2001). 

Para adicionar um novo exercício o professor deve escrever um arquivo de configuração que 

descreve como o exercício deve ser corrigido. Esse arquivo contém casos de teste com entradas e 

saídas esperadas, soluções modelos e outras informações. 

O Sheme-robo corrige os exercícios de várias formas. A principal é executar o código do 

aluno com os valores de teste descritos pelo professor e comparar o valor de retorno. O corretor 

também pode fazer análises na estrutura do código submetido e verificar a presença de palavras 

chave. Outra funcionalidade presente na análise é a detecção de plágio. 

Segundo Saikkonen et al. (2001) os estudantes recebem vários tipos de feedback pela sua 

solução. Cada teste possui um conjunto de possíveis outcomes conforme um arquivo de 

configuração. O Arquivo de configuração especifica os pontos e comentários para cada outcome. 

Os comentários mais comuns são os que demonstram que os testes dinâmicos falharam, porém 

existem comentários de encorajamento quando o aluno faz algo a mais na solução. 

O corretor automático foi colocado em produção no começo do curso de computação que 

continha 350 alunos, e ao final do ano letivo os alunos receberam um questionário sobre sua 

percepção no uso da ferramenta. Um total de 229 alunos responderam o questionário resultando em 

80% de aprovação do uso da ferramenta durante a disciplina. Apenas 10% dos alunos afirmaram 

que o Sheme-robo realizava correções de maneira ruim, o restante dos alunos classificaram as 

correções como moderada (41%), boa (44%) ou excelente (6%). Porém apenas 45% dos alunos 

alegaram que as mensagens e comentários do feedback são adequadas ou boas. 
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3.2 PROUST 

O software chamado PROUST realiza diagnósticos de erros baseado na intenção dos 

iniciantes em programação PASCAL. A técnica utilizada envolve gerar as possíveis decomposições 

de objetivos para o programa, compara-los com o programa, e então propor os bugs e equívocos que 

podem aparecer para explicar os erros do aluno. Estudos empíricos do desempenho do PROUST 

mostraram que ele consegue encontrar bugs em programas não triviais feitos por alunos. 

Segundo Johnson (1990) é necessário conhecimento em como se escreve programas, quais 

erros programadores novatos tendem a cometer, e algum entendimento geral de como um dado 

programa é suposto a funcionar. Com esse conhecimento, é possível identificar o funcionamento de 

cada linha dentro do programa, quais bugs estão presentes, e onde eles irão se manifestar. 

O diagnóstico de erros baseado na intenção do aluno realizada pelo PROUST consiste nos 

seguintes passos: criar as hipóteses sobre as intenções por de traz do programa, confrontar as 

hipóteses com o código do aluno, explicar os erros cometidos. 

Um exemplo de feedback entregue pelo PROUST é demonstrado no problema de 

Precipitação de Chuva que consiste em computar a média de chuva por dia, o dia que mais choveu, 

a quantidade de dias de chuva, e verificar se a entrada do usuário é válida e não foi digitado um 

valor sentinela para terminar a execução. O código entregue pelo aluno possuía um loop infinito, e o 

feedback entregue pelo PROST é que se segue: Você utilizou a instrução WHILE onde você 

deveria ter utilizado um IF. WHILE e IF NÃO são equivalentes nesse contexto; usando WHILE no 

lugar do IF pode resultar em loops infinitos. A instrução em questão é WHILE RAIN <> 99999 

DO. Esse tipo de feedback foi possível pois para esse problema o PROUST possui armazenado 

todos os erros que o aluno pode cometer durante sua resolução. 

PROUST foi testado de forma off-line com 206 diferentes soluções para o problema 

Precipitação de Chuva. A porcentagem de programas no qual foram realizadas análises completas 

foi de 81%. A análise do PROUST é considerada completa se for realizada uma interpretação por 

toda a solução, na qual não é encontrada nenhuma inconsistência. 15% dos programas foram 

analisados parcialmente, significando que boa parte do programa foi analisado, mas a interpretação 

foi incompleta ou inconsistente. Em 4% dos casos a análise foi abortada, ou porque dificilmente 

algum objetivo seria analisado com sucesso ou por conta de alguma construção na qual o PROUST 

não está preparado para analisar apareceu no programa. Quando o PROUST analisou os programas 
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completamente, ele identificou 94% dos bugs, como determinado por análises feitas por humanos 

do mesmo programa. Dentro desses 94% encontram-se bugs semânticos e lógicos (Johnson, 1990). 

3.3 ELP 

O ELP (Environment for Learning to Program) é um ambiente de programação baseado na 

web, que contém exercícios de programação em Java, C# e C. Os alunos utilizam exercícios com 

protótipos de programas em páginas web. Ao completar um exercício e submeter a resposta ao 

servidor para compilação, o aluno recebe o executável do programa que acabou de escrever e pode 

então executa-lo em seu computador (Truong et al., 2004). 

O ELP entrega exercícios do tipo “preencha o espaço” para ajudar programadores iniciantes 

a escrever seus programas com sucesso já no começo do processo de aprendizado. O espaço no ELP 

pode ser pequeno como uma simples expressão ou até mesmo grande como uma classe completa 

(Truong et al., 2005). 

O ELP realiza análises dinâmica e estática, essas duas análises se complementam para gerar 

um melhor feedback para os alunos. A análise estática é utilizada para verificar a qualidade da 

solução enquanto que a análise dinâmica é usada para verificar se a solução está correta. A análise 

estática é utilizada tanto nos exercícios de “preencha o espaço” quanto nos de programa inteiro. 

Ambas as análises não podem diagnosticar soluções que contenham erros de sintaxe. 

Durante a análise estática o ELP faz uma normalização do código fonte do aluno para XML 

e então o compara com soluções modelos referentes ao exercício que está sendo resolvido. Quando 

a representação coincide com uma solução modelo uma mensagem de parabenização é enviada ao 

aluno. Quando existem diferenças entre as soluções, um feedback é gerado para auxiliar o aluno a 

cumprir com as partes faltantes em relação a solução modelo, tais mensagens já estão pré 

estabelecidas no XML que representa a normalização da resposta modelo. Um exemplo de feedback 

de comparação estrutural pode ser visualizada na Figura 6. 
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Figura 6 - Exemplo de feedback da comparação estrutural do ELP. 

3.4 EXPRESSO 

O expresso em essência não é um corretor automático de algoritmos pelo fato de não avaliar 

o código do aluno em relação a um exercício e determinar qual a pontuação obtida. Porém ele 

identifica os erros cometidos no código fonte escrito pelo aluno e entrega dicas para correção desses 

erros. Seu funcionamento se assemelha a um compilador e é utilizado como pré compilação para 

auxiliar programadores iniciantes em Java. 

São realizadas três passagens no código fonte do aluno. A primeira passagem remove os 

comentários, enquanto rastreia o número das linhas e armazena os caracteres em um vetor. A 

segunda passagem remove os espaços em branco e rastreia os tokens e os armazenas em um vetor 

de palavras. A última passagem detecta os enganos, e imprime os erros quando apropriado 

(Hristova et al., 2003). 

O Expresso foi uma das ferramentas analisadas durante a criação do ELP que deram maior 

influência na implementação (Truong et al., 2004). Ele possui um conjunto de erros comumente 

cometidos pelos alunos e uma explicação para cada erro. Um exemplo de feedback entregue é 

quando o aluno escreve uma instrução de desvio e ao final da expressão coloca um ponto e vírgula. 

O sistema irá retornar ao aluno algo como: O ‘;’ depois da condição ”if” significa que se a condição 
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for verdadeira, o programa não fará nada. Para executar uma instrução caso a condição seja 

verdadeira remova o ‘;’. 

3.5 AUTOLEP 

AutoLEP (automated learning and examination system for programming) é um sistema de 

correção automática voltado para ensino de programadores iniciantes. Implementa ambas as 

análises dinâmica e estática. O mecanismo de análise estática realiza uma normalização no código 

do aluno removendo possíveis variações. Assim a quantidade de soluções modelo na qual o código 

do aluno precisa comparar é reduzida. A análise dinâmica realiza a execução do programa do aluno 

com testes pré-definidos para o exercício. O AutoLEP consegue dar nota a resposta do aluno 

mesmo quando há erros sintáticos e de lógica (Wang et al., 2010). 

Conforme Wang et al. (2010) o AutoLEP entrega um feedback ao aluno contendo 

informações sobre defeitos de sintaxe, são detalhados os casos de testes que falharam e também é 

demonstrado erros semânticos como pode ser observado na Figura 7. Assim o aluno consegue ir 

para direção correta para conseguir uma nota melhor, e podem desenvolver bons hábitos de 

programação logo na escrita dos primeiros programas. 

 
Figura 7 - Tela de feedback do AutoLEP. 
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O AutoLEP foi testado em quatro salas de aulas com em média 30 alunos cada. Os alunos 

foram divididos em dois grupos, o grupo experimental utilizou o AutoLEP durante os estudos, 

enquanto que o grupo de controle utilizou apenas um compilador comum. Ao final do semestre foi 

realizado uma prova. Foi constado uma diferença na quantidade de erros tanto de execução quanto 

sintáticos menor no grupo experimental, assim como a média do grupo experimental também ficou 

superior a do grupo de controle (Wang et al., 2010). 

3.6 ANÁLISE COMPARATIVA 

A Tabela Y demonstra os tipos de análise realizadas por cada corretor, a linguagem utilizada 

e se ele consegue executar em código incompleto. Nota-se que o corretor PROUST não realiza uma 

comparação estrutural entre solução do aluno e soluções modelo, porém ele realiza uma 

comparação da solução do aluno com uma estrutura própria que representa cada erro possível que o 

aluno pode cometer no exercício sendo avaliado. 

Tabela 3 - Síntese das propriedades dos corretores avaliados. 

Corretor Av. 
Dinâmica 

Av. Estática Compara 
Solução 
Modelo 

Linguagem Avalia com 
Erros 
Sintáticos  

Sheme-Robo Sim Sim Sim Scheme Não 
PROUST Não Sim Não, Utiliza 

Frames 
Pascal Sim 

ELP Sim Sim Sim Java, C# e C Não 
Expresso Não Sim Não Java Sim 
AutoLEP Sim Sim Sim Java Sim 
Portugol 
Studio 

Sim Sim Sim Portugol Sim 

  

Dentre os corretores avaliados é possível observar que os que realizam análise dinâmica para 

validar a resposta do aluno também utilizam-se desse mecanismo como forma de feedback ao 

imprimir as entradas utilizadas e as saídas obtidas. Apesar das mensagens de erro do compilador 

poderem ser consideradas como feedback, não é detalhado se houve um esforço em deixa-las mais 

didáticas. Uma síntese dos feedback realizados por cada corretor pode ser observada na Tabela 4.  
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Tabela 4 - Síntese do tipo de feedback realizado por cada corretor avaliado. 

Forma de feedback Sheme-
Robo 

PROUST ELP Expresso AutoLEP Portugol 
Studio 

Exibe casos de teste X  X  X X 
Exibe diferenças para 
solução modelo 

  X  X X 

Mensagens do compilador 
melhoradas 

  X X  X 

Requisita presença de 
palavra-chave 

X     X 

Entrega mensagem 
utilizando Frames mapeados 
previamente 

 X     

 Dentre os artigos analisados, o que mais demonstra o funcionamento e descreve melhor suas 

funcionalidades foi o ELP, no qual são apresentados exemplos do XML de configuração e as etapas 

envolvidas durante a correção. 

3.7 CONSIDERAÇÕES 

O AutoLEP e ELP são corretores focados ao ensino e portanto possuem um feedback mais 

rico. O ELP ao contrário do AutoLEP não consegue analisar algoritmos que contenham erro de 

sintaxe. Isso pode ser um problema, pois é comum o aluno cometer esse tipo de erro durante o 

primeiro contato com uma linguagem de programação. 

As Tabela 5 avaliam o esforço envolvido em cada um dos tipos de feedback encontrados nos 

corretores analisados, como o feedback é apresentado para o usuário e quais são as implementações 

necessárias para conseguir realizar cada um dos feedbacks. 

Dentre os feedbacks identificados, o mais complexo é o realizado pelo PROUST no qual 

cada exercício deve ser totalmente mapeado, o que exige um grande esforço por parte do professor, 

onde deve-se criar todos os tipos de situações possíveis que o aluno pode criar para que o corretor 

consiga guiar o aluno para uma solução válida. Os demais feedbacks são mais facilmente obtidos se 

já houve um esforço para implementar o corretor capaz de validar a solução do aluno. 

  



44 

 

 

Tabela 5 - Tipo de feedback e esforço de implementação. 

# Técnica Formato do feedback Contribuição Esforço 
1 Imprimir o 

resultado da 
análise 
dinâmica. 

Uma lista com os 
valores de entrada, 
saída encontrada e 
saída esperada de cada 
teste executado.  

Pode ajudar o 
aluno a identificar 
como seu programa 
deve se comportar 
para cumprir com o 
exercício. 

Criação de um mecanismo 
capaz de executar o código 
do aluno dentro de um 
sandbox juntamente com a 
capacidade de realizar 
entrada de dados e 
monitorar as saídas. 

2 Utilizar Frames 
para mapear os 
erros e exibir 
dica pré-
determinada 

Texto explicitando o 
erro lógico encontrado 
em determinada linha 
do código fonte.  

Pode ajudar o 
aluno a visualizar 
determinado 
conceito. 

Mapear todas as possíveis 
ações do usuário para 
resolver um exercício 
específico e para cada 
equívoco conhecido criar 
uma dica capaz de auxiliar o 
aluno.  

3 Exibir 
comparação da 
solução do 
aluno com 
solução modelo 

Uma lista contendo as 
estruturas encontradas 
no programa do aluno 
e uma lista de 
estruturas esperadas 
para resolução do 
problema.  

Pode ajudar o 
aluno a visualizar 
como sua solução 
deve ser 
construída. 

Criação de um mecanismo 
capaz de comparar a 
estrutura formal do código 
do programa do aluno com 
uma formalização de 
resposta para o exercício. 
Exercícios complexos 
necessitam escolher entre as 
formalizações de resposta 
que mais se assemelhe com 
a do aluno. 

4 Erros de 
sintaxe e 
semântica com 
explicação mais 
detalhada 

Uma explicação 
voltada para iniciantes 
em programação 
contendo mais 
detalhes além de uma 
mensagem genérica e 
a linha e coluna do 
erro.  

Pode ajudar o 
aluno a corrigir 
com maior 
facilidade um 
programa que não 
compila. 

Alterar o tratamento de 
erros do compilador ou 
interpretador para que as 
mensagens sejam mais 
detalhadas. 

5 Requisitar uso 
de palavra-
chave 

Exibir para o aluno a 
palavra-chave ou 
função necessária para 
cumprir o exercício. 

Pode ajudar o 
aluno a se lembrar 
de utilizar 
determinada 
funcionalidade da 
linguagem. 

Uma expressão regular que 
identifique um determinado 
token (segmento de texto ou 
símbolo) no código do 
aluno. 
 

Após a análise das características dos trabalhos similares, definiu-se que o corretor a ser 

implementado neste trabalho irá utilizar as técnicas de feedback 1, 3, 4 e 5 conforme descritas na 
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Tabela 5. Esta decisão está baseada em um equilíbrio entre o esforço possível para o escopo deste 

projeto e o resultado pretendido. 

  A utilização de frames pressupõe uma taxonomia bem definida para criação de esquemas de 

representação de conhecimento e raciocínio com atualização dinâmica destes valores em tempo de 

execução. Entende-se que a utilização de tal técnica foge do escopo deste trabalho. 
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4  PROJETO 

A correção estática é realizada em um conjunto limitado de problemas de programação, 

estes problemas foram definidos por Pelz (2011). Estes problemas de programação são integrados 

ao mecanismo de correção dinâmica presente no corretor automático integrado ao Portugol Studio. 

Pretende-se então melhorar o mecanismo de correção ao acrescentar técnicas de análise 

estática de algoritmos. Esta sessão descreve as técnicas, os resultados esperados com a utilização de 

determinada técnica, e como esta é implementada no corretor automático. 

Uma das análises estáticas realizada é a verificação da quantidade de chamadas ao comando 

leia e escreva que estão presentes na estrutura da solução proposta pelo aluno. Isso se faz necessário 

para dar suporte à analise dinâmica, pois o teste dinâmico faz a entrega de valores pré-determinados 

em cada uma das chamadas à função leia, e a confrontação das saídas esperadas com o que é 

devolvido nas chamadas da função escreva.  

 Com isso a quantidade de chamadas da função leia na estrutura do programa deve ser igual a 

quantidade de valores configurados como entrada nos casos de teste dinâmico, e a quantidade de 

chamadas ao comando escreva deve ser igual ou maior ao previsto nos casos de teste. Esse teste 

estático serve para garantir que o teste dinâmico conseguirá executar da maneira adequada, e pode 

também entregar uma dica avisando ao aluno que o problema que ele está tentando resolver 

necessita de mais ou menos entrada e saída de dados. 

 Essa análise estrutural pode beneficiar-se da estrutura heterogenia da arvore sintática do 

Portugol, onde há um tipo de nó para cada instrução, portanto basta procurar os nós que 

representam um chamada de função na arvore e verificar seu nome, então será contabilizada as 

chamadas de escreva e leia.     

 Por conta do Portugol permitir a utilização de bibliotecas de código compilado, um 

determinado exercício pode, por exemplo, pedir ao aluno a criação de um algoritmo capaz de 

realizar a potência entre uma base e um expoente entregue pelo usuário. Para solucionar esse 

problema o aluno pode simplesmente utilizar a biblioteca matemática e chamar o método de 

potência passando os valores informados pelo usuário. Essa solução estará correta no ponto de vista 

da correção dinâmica, pois todos os casos de teste terão êxito, mas do ponto de vista educacional ela 
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pode ser considerada incorreta por não ter estimulado o aluno a utilizar uma estrutura de laço de 

repetição.  

 Ao analisar a estrutura do código fonte de tal solução é encontrada uma instância do nó 

NoInclusaoBiblioteca em sua AST, com isso é possível verificar a utilização da biblioteca 

matemática pelo aluno e então já seria possível entregar uma mensagem ao aluno indicando que tal 

exercício não deve possuir a inclusão da biblioteca em sua resolução.  

 As bibliotecas de código compilado presentes no Portugol possuem várias funções e talvez 

restringir uma biblioteca inteira não seja viável para determinado exercício, a solução então será 

disponibilizar ao professor uma forma dele indicar qual ou quais das funções de determinada 

biblioteca serão restringidas durante a correção estática.  

 Para identificar que uma função de biblioteca foi utilizada na solução do aluno, deve-se 

percorrer toda a estrutura da AST e em cada uma das ocorrências do nó NoChamadaFuncao será 

necessário verificar se esta é uma chamada pertencente a uma biblioteca, por conta do Portugol 

permitir o aluno escrever suas próprias funções, e então verifica-se o nome da função chamada está 

presente na lista de funções restritas. O corretor então pode entregar ao aluno uma mensagem 

informando que tal função pertencente de determinada biblioteca não deve ser utilizada na 

resolução do exercício. 

 Ambas as análises estáticas mencionadas entregam poucas dicas e também não verificam a 

solução como um todo. A análise feita para avaliar estruturas faltantes ou em excesso é a de 

comparação com soluções consideradas como corretas para o exercício em questão.  

Para isso, deve-se então realizar a normalização do algoritmo do aluno antes de comparar 

com as soluções já normalizadas. A normalização faz-se necessária por conta de diferentes 

instruções executarem o mesmo mecanismo lógico, como por exemplo os comandos, enquanto, faca 

enquanto, e para, esses três comando possuem sintaxe diferente um do outro, mas executam a 

mesma tarefa. A Tabela 6 exibe uma normalização, observa-se que cada tipo de comando ganha um 

símbolo específico e que comandos de laço de repetição diferentes são considerados iguais. 

 Após a normalização é feita a serialização das estruturas em números similares ao exibido na 

Tabela 6. Essas serializações das estruturas das soluções modelo e da solução proposta pelo aluno 

são então comparadas através do algoritmo de distância de Levenshtein. 
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 A distância de Levenshtein é realizada ao verificar quantas adições, remoções ou 

substituições são necessárias para transformar um segmento string em outro, conforme descrito por 

Gilleland (2009). Neste sentido é utilizada a solução modelo que necessita me menos modificações. 

Tabela 6 - Normalização de algoritmo. 
Algoritmo Portugol Normalizado 
programa	  {	  
	  	  	  funcao	  inicio()	  {	  
	  	  	  	  	  	  inteiro	  numero,	  result,	  contador	   	  
	  	  	  	  	  	  escreva("Informe	  o	  número	  para	  ver	  sua	  
tabuada:	  ")	  
	   leia(numero)	  
	   	   	  
	   para	  (contador	  =	  1;	  contador	  <=	  10;	  
contador	  ++)	  {	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  result	  =	  numero	  *	  contador	  	  
	   	  	  	  escreva	  (numero,	  "	  X	  ",	  contador,	  "	  
=	  ",	  result	  ,	  "\n")	  
	   }	  
	  	  	  }	  
} 

Inicio	  0	  {	  
	  	  	  declVar	  1	  
	  	  	  declVar	  1	  
	  	  	  declVar	  1	  
	  	  	  saida	  2	  
	  	  	  entrada	  3	  
	  	  	  iniVar	  4	  
	  	  	  loop	  {	  5	  
	  	  	  	  	  	  atrib	  6	  
	  	  	  	  	  	  saida	  2	  
	  	  	  	  	  	  atrib	  6	  
	  	  	  }	  
}	  

programa	  {	  
	  	  	  funcao	  inicio()	  {	  
	  	  	  	  	  	  inteiro	  numero	  	  
	  	  	  	  	  	  inteiro	  result	  
	  	  	  	  	  	  inteiro	  contador	  
	   	   	  
	  	  	  	  	  	  escreva("Informe	  o	  número	  para	  ver	  sua	  
tabuada:	  ")	  
	   leia(numero)	  
	   contador	  =	  1	  
	   enquanto	  (contador	  <=	  10)	  {	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  result	  =	  numero	  *	  contador	  	  
	   	  	  	  escreva	  (numero,	  "	  X	  ",	  contador,	  "	  
=	  ",	  result	  ,	  "\n")	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  contador	  ++	  
	   }	  
	  	  	  }	  
} 

inicio	  0{	  
	  	  	  declVar	  1	  	  
	  	  	  declVar	  1	  
	  	  	  declVar	  1	  
	  	  	  saida	  2	  
	  	  	  entrada	  3	  
	  	  	  iniVar	  4	  
	  	  	  loop	  {	  5	  
	  	  	  	  	  	  atrib	  6	  
	  	  	  	  	  	  saida	  2	  
	  	  	  	  	  	  atrib	  6	  
	  	  	  }	  
}	  

 Após a descoberta da solução mais similar são disparados tree walkers a fim de identificar 

os padrões de erros e fornecer dicas, como por exemplo: “As variáveis utilizadas durante a saída 

devem estar na mesma ordem de leitura”. Neste sentido pretende-se recuperar todas as correções 

manuais que estão na base de dados do Alice e fazer um levantamento dos erros comumente 

cometidos por alunos. Também pode-se aproveitar da experiência de ensino do grupo de pesquisa 

em informática na educação para erros encontrados na programação em Portugol. 

 Cada um desses erros classificados como comuns ou de recorrência que não são semânticos 

ou sintáticos, como por exemplo, esquecer de acrescentar o contador de um laço de repetição, não 

aninhar os desvios de forma correta, e etc. terão um mecanismo de identificação.  
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 Esses identificadores de erro comum denominados Tree Walkers, são implementados em 

forma de Visitor. Neste sentido, espera-se que cada Tree Walker seja capaz de ao navegar pela AST, 

identificar se o padrão aconteceu ou não. Caso a resposta seja positiva, uma dica padrão extraída 

das correções manuais para esse tipo de erro será enviada ao aluno. Como exemplificado pela 

Figura 8. 

 

 
Figura 8 - Visão geral do mecanismo de correção estática. 

 O Quadro 2 exibe o exemplo de estrutura em XML para representar os exercícios. Em sua 

estrutura existe uma TAG para descrever as soluções modelos. Uma solução modelo é descrita com 

sua AST já serializada e com uma lista de Tree Walker a ser utilizado no algoritmo de solução. 

Cada trigger descrita na lista de pattern-matching é o nome da classe Tree Walker que será utilizada 

para realizar a análise. 
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<exercise>	  
	  	  	  <exercise-‐statement>Faça	  um	  programa	  que	  solicita	  ao	  usuário	  10	  
valores	  inteiros	  e	  armazene	  estes	  em	  um	  vetor.	  Após	  o	  programa	  deve	  
exibir	  qual	  a	  posição	  (índice	  do	  vetor)	  do	  elemento	  de	  maior	  valor.	  	  	  
	  	  	  </exercise-‐statement>	  
	  	  	  <static-‐test-‐data>	  
	  	  	  	  	  	  <model-‐solution>	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  <ast>	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  <![CDATA[	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  inicio	  0	  {	  declVetor	  8	  declVar	  1	  declVar	  1	  initVar	  4	  loop	  5	  {	  
entrada	  3	  desvio	  7	  {	  attrib	  6	  }}	  saida	  2	  }	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  ]]>	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  </ast>	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  <pattern-‐matchings>	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  <trigger>UtilizacaoContador</trigger>	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  <trigger>ManipulacaoVetorDentroLaco</trigger>	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  <trigger>CondicaoRepetida</trigger>	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  <trigger>AcessoVetorAPartirDeZero</trigger>	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  <trigger>VariavelAtribuidaUtilizadaComoSaida</trigger>	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  </pattern-‐matchings>	  
	  	  	  	  	  	  </model-‐solution>	  
	  	  	  	  	  	  <model-‐solution>	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  …	  
	  	  	  	  	  	  </model-‐solution>	  	  	  	  	  	  	  
	  	  	  </static-‐test-‐data>	  
	  	  	  <dynamic-‐test-‐data>	  
	  	  	  	  	  <test-‐case>	  
	  	  	  	  	  	  	  	  <ins>	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  <in>10</in><in>7</in><in>9</in><in>30</in><in>8</in>	  
<in>66</in><in>1</in><in>0</in><in>-‐10</in><in>56</in>	  
	  	  	  	  	  	  	  	  </ins>	  
	  	  	  	  	  	  	  	  <outs>	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  <out	  datatype=”inteiro”>5</out>	  
	  	  	  	  	  	  	  	  </outs>	  
	  	  	  	  	  </test-‐case>	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  …	  
	  	  	  </dynamic-‐test-‐data>	  
</	  exercise	  > 

Quadro 2 - Exemplo de descritor de exercício contendo os dados de análise estática e dinâmica.
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5  RESULTADOS  

Neste capítulo são descritas as modificações realizadas no Portugol para implementação do 

sistema de correção proposto, a inferência para criação dos Tree Walkers, uma lista com os Tree 

Walkers implementados e detalhes sobre a distância de duas soluções modelo. 

5.1 MUDANÇAS NO PORTUGOL NÚCLEO E STUDIO 

Esta seção discute a motivação e as modificações necessárias para o correto funcionamento 

do núcleo e as novas funcionalidades acrescentadas ao Studio a fim de melhorar sua usabilidade. 

5.1.1  Portugol Núcleo 

Constatou-se anomalias durante a análise semântica efetuada pelo núcleo do Portugol. Isso 

ocasionou em uma linguagem intermediária inconsistente. Notou-se que certas construções apesar 

de cumprirem com os requisitos de sintaxe não possuíam uma semântica correta, como exibido no 

Quadro 3 onde um símbolo que representa uma variável está sendo utilizada como uma chamada de 

função. Essas anomalias na AST não eram notificadas como código mal construído e sua 

interpretação era permitida.  

	  
programa	  {	  
	  	  	  funcao	  inicio(cadeia	  parametros[])	  {	  
	  	  	  	  	  	  inteiro	  soma	  =	  23	  
	  	  	  	  	  	  soma(2,	  3)	  
	  	  	  }	  
} 

Quadro 3 - Código Portugol semanticamente incorreto, não detectado pelo analisador semântico. 

Durante a análise sintática são instanciados os objetos que representam cada uma das 

instruções permitidas pela linguagem, então esses objetos são organizados em forma de árvore. 

Cabe ao analisador semântico, detectar erros na organização da arvore construída durante o parse 

do texto que representa o código fonte. Caso o código intermediário esteja incorreto ocorrerá mal 

funcionamento do interpretador como travamentos e outras anomalias. 
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Uma vez que o interpretador não funciona de maneira correta, a correção dinâmica de um 

exercício fica prejudicada por conta de sua dependência em verificar o comportamento do código de 

solução do aluno em tempo de execução. Isso é realizado como descrito na seção 2.2.1 da página 25 

ao executar o programa do aluno com entradas pré-definidas e comparar suas saídas com um 

conjunto de saídas esperadas. 

 Identificou-se também anomalias de interpretação de código Portugol mesmo quando este 

estava semanticamente correto e portanto com sua linguagem intermediária bem construída. Esse 

mau funcionamento do núcleo do Portugol mostrou a necessidade de repensar sua implementação. 

Uma vez que ambas as análises dinâmica e estática para correção de exercício, dependem do bom 

funcionamento do interpretador e de uma linguagem intermediaria (AST) bem escrita. 

 Ambos os códigos responsáveis pela navegação na AST eram efetuadas sem nenhum padrão 

de projeto e cabia ao programador garantir que todas as estruturas foram verificadas e que a ordem 

de navegação da árvore está sendo realizada de maneira correta. Identificou-se que certos nós da 

AST não foram codificados no interpretador e notou-se a necessidade de garantir tal codificação. 

 Por conta da hierarquia de classes da arvore sintática abstrata do Portugol ser heterogênea7 e 

certos nós serem compostos por outros nós da mesma hierarquia, observou-se então o cumprimento 

com o padrão de projeto estrutural Composite descrito por Gamma et al. (1995) no qual um objeto é 

resultado da composição de um ou mais objetos similares, isso permite a manipulação de uma única 

instância de determinado objeto de mesma forma como um grupo desse objeto.       

 O padrão de projeto comportamental Visitor descrito por Gamma et a. (1995) sugere sua 

utilização em hierarquias do tipo Composite, logo, na maneira em que a AST foi projetada 

identifica-se a oportunidade da utilização de tal padrão de projeto. 

 Segundo Meyer e Arnout (2006) o padrão de projeto Visitor simula um double dispatch em 

linguagens de single dispatch como Java, C++ e SmallTalk, como resultado há algo similar a uma 

inferência de tipos. Com isso elimina-se a utilização do operador de instanceof presente nas 

                                                
 
 
 
7 Em uma AST heterogênea existe mais de um tipo de nó, e cada nó pode possuir tipos específicos de filhos (PARR, 
2009). 
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implementações problemáticas do analisador semântico e interpretador. Tal operador era utilizado 

para realizar cast e decidir o que codificar. 

 A utilização do padrão Visitor depende da criação de uma interface capaz de acessar todos 

os nós concretos da hierarquia de classes, sendo assim, o problema observado da não codificação de 

alguns nós da AST é eliminado. Por conta do compilador Java obrigar a implementação de todos os 

métodos da interface Visitor. 

 O padrão de projeto Visitor cumpre com o princípio de aberto/fechado descrito por Meyer 

(1997), onde um objeto deve estar aberto para extensão mas fechado para modificações e portanto 

possuir a capacidade de modificar seu comportamento sem manipular o código fonte do objeto em 

si. O padrão Visitor faz uma regressão a decomposição estruturada onde há separação do algoritmo 

da estrutura de dados. Portanto basta criar novos tipos de Visitor para adicionar funcionalidades à 

AST. 

 Uma das principais desvantagens do padrão Visitor é sua alta dependência a hierarquia de 

classes na qual este promove visitas, adicionar ou remover classes concretas a hierarquia Composite 

resulta quebra das implementações de Visitor o que ocasiona em modificações mais trabalhosas. 

Assume-se que a AST do Portugol raramente será modificada, sendo assim esse problema é 

minimizado.  

 A implementação do padrão Visitor é realizada ao adicionar um método abstrato no topo da 

hierarquia de classes da AST que recebe por parâmetro um visitante, e então para cada classe 

concreta uma implementação desse método dever ser realizada como ilustra o diagrama de classe da 

Figura 9. 
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Figura 9 - Método Object aceitar(VisitanteASA) na hierarquia de classes da AST. 

  

A implementação do método aceitar em cada uma das classes concretas ocorre com a 

chamada ao método visitar do Visitor correspondente ao tipo de dado do próprio objeto, realizando 

assim o double dispatch. Como exemplificado no Quadro 4. 

public	  final	  class	  NoPare	  extends	  NoBloco	  
{	  	  	  
	  	  	  	  //	  ...	  outros	  códigos	  da	  classe	  NoPare	  ...	  
	  	  	  	  @Override	  
	  	  	  	  public	  Object	  aceitar(VisitanteASA	  visitante)	  throws	  ExcecaoVisitaASA	  
	  	  	  	  {	  
	  	  	  	  	  	  	  	  return	  visitante.visitar(this);	  
	  	  	  	  }	  
} 

Quadro 4 - Exemplo de implementação do método aceitar. 
 

Uma interface contendo um método para cada um dos tipos concretos da AST é criado para 

representar todos os nós visitáveis. Para criar um comportamento ou uma maneira de percorrer a 

arvore deve-se então implementar essa interface, como exibe a Figura 10. 
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Tem-se então uma implementação de Visitor responsável por percorrer a AST em busca de 

problemas semânticos. Outra implementação para percorrer a AST e computar o algoritmo 

representado pela mesma. 

Como produto de tal implementação teve-se a oportunidade de criar um depurador capaz de 

executar o código Portugol passo a passo. Para isso estendeu-se o interpretador e adicionou-se 

mecanismos de thread Java para parar e continuar a execução. Na AST do Portugol não existe a 

possibilidade de identificar o nível em que determinado nó se encontra, foi necessário identificar os 

nós que representam um ponto de parada. Para tal criou-se outro Visitor. 

Tal implementação de Visitor proporcionou novas funcionalidades na interface gráfica 

discutidas na próxima subseção na página 58. 

 Outras mudanças foram realizadas no núcleo além da adoção do padrão de projeto Visitor, 

entre elas estão a adição de novos operadores de manipulação de bit <<, >>, &, |, ^ e ~ na gramática 

da linguagem, o que resultou em modificações na AST. 
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Figura 10 - Padrão de projeto Visitor nas classes do analisador semântico e interpretador. 

 Durante a refatoração da AST para inclusão dos novos operadores, constatou-se a 

possibilidade de melhor aproveitar o padrão Composite e Visitor ao substituir o enum que indicava 

qual o tipo de operação o NoOperacao se referia, observado no diagrama de classe da Figura 11, por 

uma classe concreta para cada tipo de operação e ao transformar o NoOperação em uma classe 

abstrata, como exibido na Figura 12.  
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Figura 11 - Operações diferenciadas por atributo enum na instância de objeto NoOperação. 

  

 
Figura 12 - Nova AST onde cada operação é uma classe concreta. 

Restante da hierarquia 
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 Outra grande modificação no núcleo do Portugol foi a adição a suporte a chamada de código 

Java dentro de um programa escrito em Portugol, as classes adicionadas são mostradas no diagrama 

de classes da Figura 13. A chamada de código Java realiza-se através de reflection, onde invoca-se 

método Java que contém o mesmo nome da chamada de função extraído do código do programa 

Portugol.  

 
Figura 13 - Implementação de suporte a chamada a código Java via Portugol. 

 As bibliotecas de código compilado disponíveis e atualmente em uso pelo programa 

Portugol são gerenciadas por um objeto Singleton. Também existe um mecanismo de metadados 

que representam as bibliotecas, esses metadados são utilizados tanto para garantir a integridade de 

uma biblioteca de código Java para Portugol quanto para o analisador semântico conseguir resgatar 

informações sobre as funções disponíveis na biblioteca.      

5.1.2  Portugol Studio 

As modificações realizadas no núcleo permitiram a criação de novas funcionalidades para o 

Portugol Studio tais como: depurador, melhorias na exibição de erros semânticos, arvore de escopo 

de variáveis, suporte a chamada de bibliotecas, e novo sistema de ajuda. Todas essas mudanças 

resultaram na mudança do nome de versão do Portugol Studio para 2.0. A Figura 14 mostra a tela 

inicial. 



59 

 

 
Figura 14 - Tela inicial do Portugol Studio 2.0. 

 

A tela para edição de código fonte foi reformulada e novos ícones foram adicionados, para 

configuração da tela, além disso foi adicionada uma arvore que mostra o escopo das variáveis 

utilizadas no programa. Por conta do analisador semântico estar mais robusto após sua 

reconstrução, investiu-se em uma melhor visualização das mensagens de erro.  

Na Figura 15 é possível observar que além da mensagem aparecer na tabela de mensagens 

do compilador, é sublinhado sob o token onde foi detectado o problema. Ao deixar o mouse sobre o 

sublinhado uma caixa contendo a mensagem de erro aparece. Perto de barra de rolagem um risco 

vermelho é apresentado para indicar a linha que possuí erro semântico. 
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Figura 15 - Melhorias na exibição de erros semânticos. 

Um dos novos recursos do Portugol Studio é a arvore de escopos da Figura 16, onde é 

possível visualizar quais bibliotecas estão incluídas no programa, as funções, variáveis, vetores e 

matrizes em seu devido escopo.  

  
Figura 16 - Arvore de escopo 
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Para implementação de tal componente gráfico, criou-se um Visitor responsável em procurar 

na AST os nós de declaração. Um Visitor também foi implementado para criar o completador de 

código da Figura 17. Neste caso ele procura por declarações acessíveis ao escopo em que o cursor 

de edição de código se encontra, percebe-se na imagem que a matriz não foi sugerida, por não ter 

sido declarada antes do cursor.  

 
Figura 17 - Auto-complete do Portugol Studio. 

  

 A arvore de escopos também é utilizada durante a execução do algoritmo passo a passo. 

Quando um símbolo é declarado, sua representação na arvore fica negrita. O valor referente ao 

símbolo fica ao lado direito do sinal de igual. Quando um valor foi recentemente alterado, o nome 

do símbolo recebe destaque em azul. A Figura 18 exemplifica esse funcionamento. 

 
Figura 18 - Arvore de escopo em modo depuração. 

  Durante a depuração o código que será executado no próximo passo é destacado, durante a 

entrada de dados a execução fica esperando pelo usuário como ilustra a Figura 19. 
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Figura 19 - Exemplo do depurador. 

Outras telas foram acrescentadas e melhoradas, como a tela de ajuda e de documentação de 

bibliotecas. Grande parte das novas funcionalidades acrescentadas ao Portugol Studio só foram 

possíveis por conta da reconstrução do núcleo do Portugol. Entende-se que essas mesmas mudanças 

irão colaborar para o desenvolvimento do corretor estático.  

5.2 CONSTRUÇÃO DOS TREE WALKERS 

Para a implementação dos Tree Walkers realizou-se uma consulta das questões corrigidas 

por humano contidas na base de questão do sistema Alice. A Figura 20 exibe o comando SQL 

utilizada para extrair tais dados. 
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Figura 20 - SQL utilizado na busca por correções cadastradas no Alice. 

 Durante a busca percebeu-se que haviam poucas questões com dicas, e estas dicas não 

demonstraram-se objetivas. As dicas encontradas em sua maioria indicavam ao aluno uma revisão 

em uma expressão ou explicava o exercício novamente como exibido na Tabela 7. 

Tabela 7 - Exemplos de correções encontradas na base de dados do Alice. 

# Dica 
1 Temos algum problema em sua lógica, por favor revise, qualquer dúvida encaminhe via e-

mail! 
2 A solução apresentada não corresponde a lógica solicitada pelo problema. Para resolver este 

problema, imagine que o usuário deve digitar um número inteiro que contenha três dígitos, 
sendo um destes correspondente a centena, outro a dezena e outro a unidade do número. Após 
isso o número deve ter seus dígitos separados. 

3 O programa apresenta algumas falhas na sintaxe (linguagem portugol) e utiliza somente 
comparações para conversão utilize algo como o explicado no link 
http://www.raymundodeoliveira.eng.br/binario.html 

4 Seu algoritmo não executa corretamente! 
5 Não realiza a operação de potência corretamente [-1] 

Não realiza o procedimento repetidas vezes [-2] 
6 Boa Tarde! Sua lógica para determinar os pesos não está funcionando corretamente! 

 Com isso descartou-se as dicas cadastradas pelo monitor da disciplina como ponto de partida 

para as dicas a serem entregues pelo corretor automático. Concebeu-se então um novo método de 

análise na base de soluções dos alunos.  

Para tal selecionou-se as respostas dos exercícios que continham a maior quantidade de 

soluções consideradas com problemas de implementação. Um professor especialista encarregou-se 

de identificar os erros comuns manualmente. Por último inferiu-se quais erros comuns seriam 

passíveis de identificação através da utilização de um Tree Walker. Este processo demonstrou-se 

demorado e impediu a análise de exercícios com loops. 
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5.3 TREE WALKERS IMPLEMENTADOS 

 A criação de um Tree Walker faz-se através da utilização do padrão Visitor. A estrutura do 

programa é navegada de forma similar à sua interpretação ou análise semântica. Difere-se aqui 

então as verificações realizadas nas visitas em cada um dos nós da arvore. 

 Deve-se ter em mente portanto, que um Tree Walker é capaz de criar uma tabela de 

símbolos, similar a utilizada por demais tarefas do compilador/interpretador, caso seja necessário 

durante a investigação de algum aspecto estrutural.   

 Sendo assim um Tree Walker que deseja verificar se existe alguma variável não utilizada, 

este pode armazenar todas as variáveis em uma tabela de símbolos e então verificar todas as 

expressões no intuito de encontrar ao menos uma referência para cada uma das variáveis declaradas.  

 A Tabela 8 lista os Tree Walkers disponíveis juntamente com uma breve descrição de sua 

função. Também é exibido o uso de parâmetros para construção do Tree Walker quando necessário. 

 

Tabela 8 - Tree Walkers implementados 

Nome Parâmetros Descrição 
MandatoryInstructions Lista de nós que devem 

aparecer na estrutura do 
programa. 

Procura a existência de uma ou mais 
estruturas dentro do código do aluno. 
Realiza uma notificação quando não 
encontrado. 

ProhibitedInstructions Lista de nós que não podem 
aparecer na estrutura do 
programa. 

Realiza uma notificação quando encontra 
um ou mais instruções na estrutura do aluno 
d 

ReadAfterOperation N/D Realiza uma notificação caso o aluno faça 
uma entrada de dados após ter manipulado 
as variáveis do programa. 

ReadWriteOrder N/D Realiza uma notificação ao perceber que a 
ordem das variáveis passadas por parâmetro 
no comando leia está em uma ordem 
diferente durante a saída de dados 

UsingAux N/D Realiza uma varredura na estrutura do 
código para certificar-se que o uso de 
variável auxiliar para a troca de valores 
entre variáveis foi utilizada corretamente. 

VarIsNotUsed N/D Realiza a notificação de alguma variável 
que foi declara e não utilizada durante o 
programa. 
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5.3.1  Raciocínio para criação do Tree Walker 

 Um exemplo de Tree Walker mais complexo é o UsingAux utilizado apenas em uma 

solução modelo. Para fins demonstrativos do que o desenvolvedor de Tree Walker deve utilizar para 

criar tal Tree Walker os parágrafos a seguir descreverão tal raciocínio. 

 Sabe-se que este algoritmo de troca de valores entre variáveis utilizando uma variável 

auxiliar necessita de três variáveis. Uma das investigações que este Tree Walker deve fazer então é 

verificar a presença de três declarações. Caso não encontre uma dica já pode ser disparada. 

 Diferente de outros corretores estruturais que restringem o aluno a nomes específicos de 

variáveis para localiza-las através do valor id do token isso não é necessário nesta abordagem de 

Tree Walker, possibilitando assim maior liberdade ao aluno. 

 Ainda assim deve-se identificar qual dos três símbolos presentes na tabela de símbolos, 

independente do nome dado a ele, é o que possui a função de auxiliar na troca de valores entre 

variáveis. 

 Para tal inferência é notável na solução modelo que a variável que não recebe entrada de 

dados muito provavelmente é a que será utilizada como variável auxiliar. Basta então o Tree Walker 

rastrear as chamadas à função leia e armazenar as referências de variável passadas como parâmetro, 

para então por eliminatória descobrir quem é a auxiliar na tabela de símbolos. 

 Como todo algoritmo, a ordem de chamada das instruções tem influência no resultado final 

da execução, portanto, as três atribuições necessárias para realizar a troca de valores entre variáveis 

possuem um padrão identificável. O Tree Walker deve identificar esse padrão e gerar uma dica em 

cada deslize cometido pelo aluno. 

 A primeira atribuição deve ser realizada na variável auxiliar. Sendo assim o Tree Walker 

deve verificar se o operando esquerdo da atribuição é uma referência para uma variável de mesmo 

nome do símbolo identificado como provável auxiliar anteriormente. Uma dica pode ser disparada 

caso isso não ocorra. 

 Ainda durante a primeira atribuição, se faz necessário a verificação do operando direito. Este 

deve ser uma referência de variável e o símbolo referenciado não deve ser o mesmo utilizado no 
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operando esquerdo. Este símbolo após identificado deve ser armazenado para uma futura 

verificação. Novamente, caso ocorra um problema no operando direito, uma dica pode ser entregue. 

 A segunda atribuição deve acontecer no símbolo em que o valor foi armazenado no símbolo 

considera como auxiliar, como consequência, o símbolo que antes foi identificado no operando 

direito, deve agora estar referenciado no operando esquerdo. E o valor que tiver de ser atribuído 

neste símbolo não é nem um dos dois símbolos identificados nas atribuições até o momento pelo 

Tree Walker.  

 Ao final, por eliminatória, identifica-se o terceiro símbolo para verificação da terceira e 

ultima atribuição. Esta atribuição deve possuir como operando esquerdo o símbolo que não teve seu 

valor alterado até o momento. E o operando direito deve ser uma referência ao símbolo da variável 

auxiliar. Qualquer diferença pode gerar algum tipo de dica. 

 Na descrição deste Tree Walker de verificação do correto uso da variável auxiliar é possível 

observar que mesmo um algoritmo relativamente simples, necessita total atenção do desenvolvedor 

do Tree Walker para conseguir mentalizar todos os cenários possível e desta forma conseguir gerar 

boas dicas.  

 Deve-se ficar atento para, além do caminho que é considerado correto, as construções 

errôneas que o aluno costuma cometer.  Com isso um especialista (professor) se faz necessário por 

sua vivencia com os alunos e seu conhecimento nos equívocos que alunos cometem no momento de 

aprender algoritmos e programação. 

5.4 SERIALIZAÇÃO E DISTÂNCIA DE LEVENSHTEIN 

Como há a possibilidade da existência de diversos tipos de Tree Walkers e de certa forma 

alguns dos Tree Walkers realizarem verificações particulares de um determinado exercício ou até 

mesmo de determinado tipo de solução para o exercício, uma maneira de selecionar o tree walker 

que dever ser utilizada na correção se faz necessário. 

Estes Tree Walkers encontram-se associados à uma solução modelo. Sabe-se que um 

exercício pode possuir mais de uma solução modelo, se faz necessário então a identificação de qual 

solução modelo o algoritmo do aluno possui maior semelhança. 
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Realiza-se então a comparação de strings utilizando a distância de Levenshtein e considera-

se a solução com o menor numero de modificações. Porém a estrutura da AST deve ser serializada 

fazendo com que o algoritmo de Leveinshtein não compare partes irrelevantes ou que sejam 

ambíguas.  

A serialização da AST é realizada através da navegação por todos os nós e da utilização da 

Tabela 9 de substituição das estruturas da arvore. 

Tabela 9 - Conversão das estruturas em um valor representativo. 

Estrutura da linguagem Portugol Valor serializado 
Começo de bloco { 
Fim de bloco } 
Começo do programa 1 
Declaração de função 2 
Chamada a função escreva 3 
Chamada a função leia 4 
Declaração de variável 5 
Declaração de vetor 6 
Declaração de matriz 7 
Desvio condicional (se) 8 
Caminho alternativo (senao) 9 
Laço de repetição a 
Comando de parada b 
Referência de variável c 
Referência de vetor d 
Referência de matriz e 
Retorno f 
Instrução de escolha g 
Caso  h 
Atribuição = 

 O XML Schema utilizado para recuperar as soluções modelos que serão serializados e os 

Tree Walkers associados a cada um das soluções modelo está representado no Apêndice A.  
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6  PROVAS DE CONCEITO 

Os resultados obtidos estão configurados como prova de conceito a fim de demonstrar a 

viabilidade da utilização da técnica como uma maneira de entregar feedback ao aluno. Sendo assim 

a qualidade da dica entregue não faz parte do teste. Foram realizadas duas provas de conceito, uma 

com algoritmos sequenciais e outra com desvios condicionais, ao final é apresentado uma 

consideração do autor sobre a prova de conceito. 

6.1 ALGORITMO SEQUENCIAL 

Como exemplo temos o exercício com o seguinte enunciado:  

Faça um programa que solicita ao usuário dois números inteiros e armazena nas variáveis A 
e B. A seguir (utilizando apenas atribuições entre variáveis) troque os seus conteúdos 
fazendo com que o valor que está em A passe para B e vice-versa. Ao final exiba na tela os 
valores que ficaram armazenados nas variáveis. 

Para este exercício foram definidas duas soluções modelos e as associações com Tree 

Walkers para cada uma das soluções, como observado na Tabela 10 e Tabela 11. Nesta tabela 

também é apresentado a string representativa da serialização. 

Tabela 10 - Relação de tree walkers para cada solução modelo. 

# Solução Serialização   Tree Walkers 
1 

 

12{554ccc=ccc=ccc=cc3cc} MandatoryInstructions 
(NoAtribuicao) 
ReadAfterOperation 
ReadWriteOrder 
VarIsNotUsed 
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Tabela 11 - Relação de tree walkers para cada solução modelo (continuação). 

# Solução Serialização   Tree Walkers 
2 

  

12{5554ccc=cc=cc=c3cc} MandatoryInstructions 
(NoAtribuicao) 
ReadAfterOperation 
ReadWriteOrder 
VarIsNotUsed 
UsingAux 
 

   

Por conta da existência da integração com o restante das funcionalidades do Portugol Studio. 

Este mesmo exercício possuí um conjunto de casos de teste para a correção dinâmica, e estes 

valores estão listados na Tabela 12.  

Tabela 12 - Casos de teste dinâmico. 

Caso Entradas Saídas esperadas 
Tipo de dado Valor Tipo de dado Valor 

1 inteiro 7 inteiro 9 
inteiro 9 inteiro 8 

2 inteiro -6 inteiro 3 
inteiro 3 inteiro -6 

3 inteiro 0 inteiro -2 
inteiro -2 inteiro 0 

4 inteiro -55 inteiro -102 
inteiro -102 inteiro -55 

5 inteiro 1 inteiro 1 
inteiro 1 inteiro 1 

 Para exemplo de execução do mecanismo de feedback uma resposta incorreta para este 

exercício foi extraída da base de dados do Alice. Este exercício apresenta problemas estruturais 

porém a saída de dados aparenta correta por conta da utilização invertida das variáveis no comando 

escreva. O algoritmo é apresentado na Figura 21. 
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Figura 21 - Solução do aluno. 

 A correção dinâmica do algoritmo presente na Figura 21 não detectará erros, pois as saídas 

estarão de acordo com o esperado. Isso acontece por conta do aluno ter invertido as referências 

somente na chamada ao comando leia. Os valores não foram trocados em memória como o 

esperado, e ao executar o programa o aluno tem a falsa impressão de que resolveu o exercício. O 

corretor estático consegue mostrar os problemas em sua implementação como é mostrado a seguir. 

 Durante a parte de decisão de escolha dos Tree Walkers a ser utilizado é realizada a 

serialização do código entregue para correção. Como resultado temos a string 

12{553c=cc=c4cc3cc} que é então comparada com as soluções modelos serializadas utilizando a 

distância de Leveinsthein.  

 Como resultado tem-se 7 modificações para o algoritmo submetido fique igual a solução 

número 1 e 6 modificações para a solução 2. Portanto os Tree Walkers invocados para procurar 

oportunidades de entregar dicas são os listados para a solução modelo 2 da Tabela 10. 

 Após a execução dos Tree Walkers temos as dicas exibidas na Figura 22 e listadas a seguir: 

• As variáveis utilizadas durante a saída devem estar na mesma ordem de leitura.  

o Disparado pelo Tree Walkers ReadWriteOrder. 

• A leitura de dados deve ser realizada antes das operações. 

o Disparado pelo Tree Walkers ReadAfterOperation. 

• Tente utilizar uma variável auxiliar. 

o Disparado pelo Tree Walkers UsingAux. 
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Figura 22 - Resultado da execução do mecanismo de dicas. 

 

Supõe-se que o aluno ao seguir as dicas entregues anteriormente chegue a um algoritmo 

similar ao apresentado na Figura 23. Todo o processo é novamente executado para gerar novas 

dicas. 

 
Figura 23 - Código corrigido pelo aluno. 

  

Para o código apresentado na Figura 23 os casos de teste da correção dinâmica irão falhar, 

pois o algoritmo ainda não está completo, e o aluno poderá investigar o comportamento do 

algoritmo. Além disso a dica entregue pelo corretor estático é a que segue: 

• Tente armazenar o valor de outra variável em b. 

o Disparado pelo Tree Walker UsingAux. 
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6.2 DESVIO CONDICIONAL 

Para este estudo de caso foi utilizado o seguinte enunciado: 

Faça um programa que solicita ao usuário um número inteiro e exibe este na tela. Se o 
número for negativo, antes de ser exibido, ele deve ser transformado no equivalente 
positivo. 

Os dados utilizados para realização da correção estão presentes na Tabela 13 onde é 

apresentado as estruturas possíveis de serem implementas, suas serializações e os Tree Walker 

utilizados para correção estática. 

Tabela 13 - Soluções modelos para o exercício. 

# Solução Serialização   Tree Walkers 
1 

 

12{54c8c{3c}9{3c}} 
 

MandatoryInstructions 
(NoSe) 
VarIsNotUsed 

2 

 

12{54c8c{c=c}3c} 
 

MandatoryInstructions 
(NoSe) 
VarIsNotUsed 

Na Tabela 14 são apresentados os valores utilizados durante a correção dinâmica. São 

poucos valores, por conta do exercício ser relativamente simples, basta uma entrada positiva e uma 

negativa para simular o comportamento do algoritmo. 
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Tabela 14 - Valores para correção dinâmica. 

Caso Entradas Saídas esperadas 
Tipo de dado Valor Tipo de dado Valor 

1 inteiro 7 inteiro 7 
2 inteiro -6 inteiro 6 
3 inteiro 0 inteiro 0 

 A Figura 24 apresenta uma solução para este exercício extraído da base de dados do Alice. 

Da maneira em que o aluno programou sua resposta para o exercício, os valores de saída sempre 

serão negativos. O teste dinâmico irá evidenciar isso, mas não será gerada uma dica. 

 
Figura 24 - Exemplo de solução entregue pelo aluno. 

 Para gerar uma dica capaz de orientar o aluno, realiza-se o teste estático. Para isso a solução 

do aluno é serializada contendo o seguinte string representativa: 12{54cc=c3c}. O cálculo de 

distância de Leveishtein é realizado. Tem-se 7 modificações para alcançar a estrutura da solução 1 

da Tabela 13; e 4 modificações para a estrutura 2. 

 Os Tree Walkers relacionados a segunda solução são acionados gerando a seguinte dica: 

• É necessária a utilização de desvio condicional. 

o Disparado pelo Tree Walkers MandatoryInstructions. 

6.3 CONSIDERAÇÕES 

 Durante os experimentos de implementação do mecanismo de Tree Walker foi possível 

identificar a viabilidade da técnica para a entrega de feedback em questões de escopo fechado. A 

natureza do Tree Walker permite que este seja utilizado em mais de um exercício, porém, para obter 

dicas mais pontuais o Tree Walker acaba sendo direcionado a apenas uma solução modelo de um 

exercício específico. 
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 Um professor que deseje criar um exercício que contenha dicas deve escolher um ou mais 

Tree Walkers associados a uma solução conhecida. Na necessidade de criar um novo tree walker o 

desenvolvedor deve estar familiarizado com os padrões de projeto apresentados na seção de 

desenvolvimento. 

 A estimativa de criação de um Tree Walker está relacionada com a investigação dos 

problemas e estruturas incorretas que o aluno pode gerar enquanto resolve um exercício. Entende-se 

que este é o maior esforço envolvido e que sua codificação, por se assemelhar com a de um 

interpretador, não seja problema para um programador experiente. 
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7  CONCLUSÃO 

 Entende-se que o objetivo geral de elaborar um mecanismo de correção estática dos 

algoritmos que forneça dicas aos alunos foi atingido ao realizar as provas de conceito da sessão 6 . 

Porém nem todos os objetivos específicos estipulados foram cumpridos com êxito. 

 Um dos aspectos necessários no mecanismo de correção é integrar o corretor automático ao 

Portugol Studio. Este objetivo específico cumpriu-se parcialmente, pois, as dicas do corretor são 

encapsuladas com os mesmos objetos das mensagens entregues pelo analisador semântico, porém, 

as telas criadas para a parte de correção aparenta aspectos de prototipação. 

 Identificou-se a importância em implementar o suporte a Visitors no Portugol Núcleo para 

corrigir problemas e melhorar sua estabilidade. Cumpriu-se este objetivo específico através da 

realização do que está documentado na seção 5.1. Percebeu-se que a implementação e o 

entendimento do funcionamento desse padrão de projeto foi fundamental para a criação do 

mecanismo de correção. 

 Como forma de ponto de partida para as dicas a serem entregues pelo corretor estabeleceu-se 

o objetivo específico de identificar erros comuns realizados pelos estudantes. Realizou-se através 

das dicas encontradas na base de dados do Alice, conforme mencionado na seção 5.2. 

 Para realizar a entrega das dicas estipulou-se como objetivo específico implementar um 

conjunto de Tree Walkers que identifiquem os erros comuns e disparem as dicas entregues ao aluno. 

Este realizou-se conforme a sessão 5.2. 

 A fim de validar o mecanismo de correção estipulou-se o objetivo específico de verificar se 

as dicas são consistentes. Não realizado por conta da implementação só ter sido finalizada durante o 

período de férias dos alunos. Entende-se que tal critério deve ser aferido de maneira imparcial, neste 

sentido há a necessidade de uma metodologia e de professores dispostos a realizar o teste. Como a 

implementação do mecanismo não ficou pronta em tempo hábil, este objetivo não foi cumprido.  

 Durante o processo para alcançar o objetivo geral, duas hipóteses foram criadas: 

 Hipótese 1: É possível identificar padrões nas diferenças entre a solução do aluno e uma 

solução modelo e associa-las a dicas previamente definidas. 
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 Hipótese 2: A comparação da distância entre dois strings que representam as AST 

possibilitará selecionar qual solução modelo tem maior similaridade à do aluno 

  A hipótese 1 foi refutada. Não é na comparação com a ASA da solução modelo que surgem 

as dicas e sim ao idealizar elementos faltantes na solução modelo que podem ser detectados com 

Tree Walkers. A vantagem é possibilitar incluir a análise de erros comuns não associados a 

nenhuma solução modelo. A hipótese 2 foi aceita. A distância de Leveinshtein demonstrou-se 

suficiente e adeuqda para selecionar a solução mais similar à entregue pelo aluno.  

 Conclui-se que a abordagem apresentada é válida para entrega de dicas ao aluno referente a 

um exercício específico. Possui como ponto forte a possibilidade de dicas bastante direcionadas e 

contextualizadas à solução que o aluno está desenvolvendo. No entanto a criação de dicas mais 

sofisticadas se demonstra trabalhosa, o que pode desestimular o professor/desenvolvedor a criar o 

Tree Walker necessário.  

 Um fator importante a ser destacado é a utilização da infraestrutura do código intermediário 

do Portugol para criação dos Tree Walkers. A aplicação dessa mesma técnica para correção de 

exercícios escritos em outras linguagens de programação pode exigir a criação de uma linguagem 

intermediária similar. 

 Os Tree Walkers não foram concebidos para correção de qualquer código Portugol. Estes 

estão sempre associados a uma solução modelo de um exercício, fazendo com que o aluno fique 

restrito a tomar proveito dos feedbacks a uma quantidade finita de exercícios. 

Outro resultado desta dissertação é a publicação de um artigo na Latin American Conference 

on Learning Objects (LACLO 2013 – Qualis B5 em Ciência da Compiutação) intitulado Análise do 

Feedback Fornecido por Corretores de Algoritmos com Propósito Educacional. Este artigo descreve 

os trabalhos similares estudados na realização dessa dissertação e apresenta uma síntese dos 

feedbacks entregues pelos corretores analisados. 

 Destaca-se também as várias atualizações geradas no Portugol ao longo do desenvolvimento 

da dissertação, No total 5 releases de versões corretivas foram feitas com o intuito de melhorar a 

experiência de uso pelos alunos de Algoritmos 1 que vem utilizando-o desde 2011. 
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7.1 LIMITAÇÕES E TRABALHOS FUTUROS 

Dentro das limitações do presente trabalho encontra-se a não realização de prova de conceito 

em exercícios contendo laços de repetição e manipulação de vetores e matrizes. Outra limitação fica 

por conta da não realização de teste em exercícios que contenham muitas soluções modelo e não 

somente duas como realizado. 

A falta de testes mais elaborados com desenho experimental em alunos e professores 

destaca-se como a maior limitação do trabalho. Devido ao calendário acadêmico restrito e a 

complexidade envolvida na criação de grupo de controle e na definição de variáveis a serem 

testadas, não foi possível terminar a implementação em tempo hábil para tais experimentos. 

Sendo assim, um dos trabalhos futuros é justamente a realização de uma investigação 

criteriosa do impacto e/ou influencia nos estudos em um grupo de alunos envolvidos com a 

utilização da ferramenta Portugol Studio. 

 Como resultado das provas de conceito, apenas duas questões estão hábeis a receber dicas 

relacionadas a problemas estruturais. Portanto, um trabalho futuro é mapear o restante de questões 

já utilizadas na disciplina de algoritmos. 

Ao possuir um conjunto significativo de Tree Walkers é possível então criar um editor de 

questões com o intuito de facilitar a personalização e criação de exercícios por professores não 

envolvidos no projeto. Estimulando assim a criação de um banco de exercícios autocorrigíveis. 

Por fim existe também a possibilidade de investigar e implementar outras métricas de 

análise estrutural presente nos trabalhos similares a fim de deixar o sistema de correção ainda mais 

rico e interessante. 
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APÊNDICE A 

XML Schema utilizado para representar um exercício e seus casos de testes dinâmicos e 

soluções modelo associados com os tree walkers necessários para correção estática.  

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 
<xs:schema version="1.0" xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"> 
    <xs:element name="caso" type="caso"/> 
    <xs:element name="entrada" type="entrada"/> 
    <xs:element name="questao" type="questao"/> 
    <xs:element name="saida" type="saida"/> 
    <xs:element name="solucao" type="solucao"/> 
    <xs:element name="visitor" type="visitor"/> 
    <xs:complexType name="questao"> 
        <xs:sequence> 
            <xs:element minOccurs="0" name="testes"> 
                <xs:complexType> 
                    <xs:sequence> 
                        <xs:element maxOccurs="unbounded" minOccurs="0" ref="caso"/> 
                    </xs:sequence> 
                </xs:complexType> 
            </xs:element> 
            <xs:element minOccurs="0" name="enunciado" type="xs:string"/> 
            <xs:element minOccurs="0" name="solucoes"> 
                <xs:complexType> 
                    <xs:sequence> 
                        <xs:element maxOccurs="unbounded" minOccurs="0" ref="solucao"/> 
                    </xs:sequence> 
                </xs:complexType> 
            </xs:element> 
        </xs:sequence> 
    </xs:complexType> 
    <xs:complexType name="caso"> 
        <xs:sequence> 
            <xs:element minOccurs="0" name="entradas"> 
                <xs:complexType> 
                    <xs:sequence> 
                        <xs:element maxOccurs="unbounded" minOccurs="0" ref="entrada"/> 
                    </xs:sequence> 
                </xs:complexType> 
            </xs:element> 
            <xs:element minOccurs="0" name="saidas"> 
                <xs:complexType> 
                    <xs:sequence> 
                        <xs:element maxOccurs="unbounded" minOccurs="0" ref="saida"/> 
                    </xs:sequence> 
                </xs:complexType> 
            </xs:element> 
        </xs:sequence> 
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    </xs:complexType> 
    <xs:complexType name="entrada"> 
        <xs:simpleContent> 
            <xs:extension base="xs:string"> 
                <xs:attribute name="quantificador" type="xs:string"/> 
                <xs:attribute name="tipodado" type="xs:string"/> 
            </xs:extension> 
        </xs:simpleContent> 
    </xs:complexType> 
    <xs:complexType name="saida"> 
        <xs:simpleContent> 
            <xs:extension base="xs:string"> 
                <xs:attribute name="tipodado" type="xs:string"/> 
            </xs:extension> 
        </xs:simpleContent> 
    </xs:complexType> 
    <xs:complexType name="solucao"> 
        <xs:sequence> 
            <xs:element minOccurs="0" name="modelo" type="xs:string"/> 
            <xs:element minOccurs="0" name="visitors"> 
                <xs:complexType> 
                    <xs:sequence> 
                        <xs:element maxOccurs="unbounded" minOccurs="0" ref="visitor"/> 
                    </xs:sequence> 
                </xs:complexType> 
            </xs:element> 
        </xs:sequence> 
    </xs:complexType> 
    <xs:complexType name="visitor"> 
        <xs:sequence> 
            <xs:element minOccurs="0" name="parametros"> 
                <xs:complexType> 
                    <xs:sequence> 
                        <xs:element maxOccurs="unbounded" minOccurs="0" 
                            name="parametros" type="parametro"/> 
                    </xs:sequence> 
                </xs:complexType> 
            </xs:element> 
        </xs:sequence> 
        <xs:attribute name="class-name" type="xs:string"/> 
    </xs:complexType> 
    <xs:complexType name="parametro"> 
        <xs:sequence/> 
        <xs:attribute name="tipo" type="xs:string"/> 
        <xs:attribute name="valor" type="xs:string"/> 
    </xs:complexType> 
</xs:schema> 

Quadro 5 - XML Schema de exercício. 


