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RESUMO 

Todas as definições de Objetos de Aprendizagem apontam para uma característica em 

comum: o reuso. Com a aceitação de padrões de distribuição de Objetos de Aprendizagem (como o 

SCORM) por LMSs (Learning Management Systems), diversas instituições de ensino e respectivos 

docentes vêm produzindo Objetos de Aprendizagem. Como estes não costumam ser compartilhados 

a outras instituições, a reusabilidade é comprometida, pois o uso dos mesmos fica restrito aos 

usuários do LMS da instituição. Uma possível solução para este problema seria o uso de softwares 

que conectassem as instituições de ensino para compartilhar Objetos de Aprendizagem. Com base 

neste problema e nesta perspectiva de solução se desenvolveu a arquitetura LOP2P, cujo objetivo 

principal foi investigar a viabilidade de compartilhar Objetos de Aprendizagem entre instituições de 

ensino. Para isso, uma revisão da literatura foi realizada sobre padrões de Objetos de Aprendizagem 

e redes de repositórios e apontou a especificação IMS DRI para o trabalho, pois este padrão é 

voltado para compartilhamento de materiais instrucionais e especifica as funcionalidades 

necessárias para a arquitetura LOP2P: publicar, buscar e efetuar download de Objetos de 

Aprendizagem. Devido às características de compartilhamento, a arquitetura LOP2P foi projetada 

de acordo com o modelo peer-to-peer, de modo que cada instituição de ensino que participe da rede 

de compartilhamento seja considerada um peer. Com a arquitetura LOP2P definida, o protótipo foi 

desenvolvido para realizar os testes de viabilidade de arquitetura. Na última etapa de testes o 

protótipo conectou UFSC e UNIVALI, onde as trocas e as buscas por Objetos de Aprendizagem 

aconteceram com sucesso, o que corroborou a viabilidade da arquitetura LOP2P.  
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ABSTRACT 

All the definitions of Learning Objects point to one common feature: reusability. With the 

acceptance of distribution standards for Learning Objects (such as SCORM) by LMS (Learning 

Management Systems), several learning institutions and their teaching staff have created Learning 

Objects. Since these Learning Objects tend not to be shared with other institutions, reusability is 

compromised, as their use is restricted to the LMS users of the institution that created them. A 

possible solution to this problem is to use software that connects the learning institutions, with the 

aim of sharing Learning Objects. Based on this problem, and the proposed solution, the LOP2P 

architecture was developed, with the main objective of investigating the feasibility of sharing 

Learning Objects among institutions. A literature review was carried out on Learning Objects 

standards and repository networks, and the IMS DRI specification for the work was indicated, as 

this standard is geared towards the sharing of learning materials and specifies the functionalities 

needed for the LOP2P architecture:  publishing, searching and downloading Learning Objects.  Due 

to the sharing aspects, the LOP2P architecture was designed using the peer-to-peer model, whereby 

each learning institution involved in the network is considered a peer. Having defined the LOP2P 

architecture, a prototype was developed to test the viability of the architecture.  In the final stage of 

the test, the prototype was used to connect UFSC and UNIVALI, where the exchanges and searches 

for Learning Objects were successful, demonstrating the viability of the LOP2P architecture. 
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1  INTRODUÇÃO 

1.1 CONTEXTUALIZAÇÃO 

Há muitas definições sobre Objetos de Aprendizagem (WILEY, 2000; LTSC IEEE, 2007; 

QUINTON, 2007; TAYLOR; SLAY e KURZEL, 2007), mas todas enfatizam um mesmo aspecto: 

reusabilidade. Essa característica garante que materiais digitais possam ser usados para diversos 

propósitos educacionais. Sendo assim, diferentes disciplinas em instituições de ensino distintas 

podem utilizar o mesmo Objeto de Aprendizagem em diferentes contextos, desde que respeitem o 

direito de uso. 

O uso de ambientes virtuais de aprendizagem em instituições de ensino está se tornando 

cada vez mais comum. Este tipo de software gerencia o aprendizado dos estudantes, oferecendo um 

ambiente para cada turma ou disciplina, onde professores e estudantes podem interagir (IRLBECK 

e MOWAT, 2007). Este software é comumente chamado de LMS: Learning Management Systems 

(sistemas de gerenciamento do aprendizado). 

A aceitação e o emprego de padrões de Objetos de Aprendizagem em LMSs estão 

facilitando a difusão do conceito e o uso destes materiais em instituições de ensino. Dentre estes 

padrões, destaca-se o SCORM (ADL, 2006), que estabelece padrões de distribuição e exibição de 

Objetos de Aprendizagem através de um LMS. 

Além do LMS, as instituições de ensino e grupos organizados para a produção de material 

instrucional digital utilizam outros softwares que permitem o uso de Objetos de Aprendizagem. 

Alguns softwares com propósitos distintos aos LMSs são:  

• LCMSs (Learning Content Managment Systems): dão ênfase aos procedimentos de 

autoria dos objetos. LCMS são softwares que permitem gravar, gerenciar e reusar 

Objetos de Aprendizagem, através de uma base de dados integrada; e 

• LOR (Learning Object Repositories): são softwares que armazenam Objetos de 

Aprendizagem, geralmente possuindo atributos para facilitar a busca e recuperação para 

que algum sistema ou pessoa interessada faça a pesquisa pelos objetos e encontre o que 

for apropriado. 
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LMSs, LCMSs e LORs são softwares que suportam o uso e distribuição de Objetos de 

Aprendizagem. Para facilitar a identificação destes softwares nesta dissertação, os mesmos serão 

chamados de sistemas loware (learning objects – ware).  

Apesar de utilizarem os padrões de Objetos de Aprendizagem, os sistemas loware são 

muitas vezes criados por instituições de ensino que não compartilham estes objetos com outras. Isto 

pode ocorrer devido: (i) ao desejo de não compartilhamento, por decisão de gestores ou professores, 

atribuindo a estes Objetos de Aprendizagem licenças restritivas, que enfraquecem o potencial de 

reuso; ou (ii) a ausência de mecanismos que permitam o compartilhamento. Se um Objeto de 

Aprendizagem é compartilhado para mais de uma instituição, o potencial de reuso será maior do 

que se usado por somente uma.  

O problema de reuso em Objetos de Aprendizagem com licenças restritivas é abordado por 

Wiley (2009). De acordo com este autor, as leis de copyright proveêm barreiras para reusabilidade 

de Objetos de Aprendizagem, devido a necessidade de permissão de uso, compartilhamento e 

transformação. Wiley defende que licenças de livre conteúdo sejam aplicadas a Objetos de 

Aprendizagem como uma solução para garantir um uso em maior escala. Entre estas licenças estão: 

Creative Commons License1, GNU Free Document License2 and Open Publication License3.  

A resolução do problema abordado por Wiley (2009) depende de uma mudança de postura 

das instituições de ensino e grupos que produzem Objetos de Aprendizagem. A existência de 

licenças para publicação de conteúdos de forma livre fornece subsídio necessário para que os 

criadores de materiais instrucionais possam distribuir Objetos de Aprendizagem livremente. 

O problema da ausência de mecanismos que viabilizem compartilhamento de Objetos de 

Aprendizagem é apontada pelos trabalhos de Ahlborn, Nejdl e Siberski (2002), Nejdl, Wolf e Qu 

(2002), Ternier, Duval e Vandepitte (2002) e Hatala et al.(2004). Há vários repositórios com 

Objetos de Aprendizagem livres que não são efetivamente usados para criação de cursos ou 

disciplinas, pois não há integração com os softwares das instituições de ensino (LMS), causando o 

                                                
 
 
 
1 Creative Commons License: http://creativecommons.org 
2 Free Document License: http://www.gnu.org/copyleft/fdl.html 
3 Open Publication License: http://opencontent.org/openpub 
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isolamento. Este isolamento é considerado um problema, pois a filosofia principal dos Objetos de 

Aprendizagem é a reusabilidade.  

Com base no problema do isolamento das instituições de ensino que produzem Objetos de 

Aprendizagem, acredita-se que uma arquitetura que conectasse estas instituições através do próprio 

sistema loware (normalmente LMS) viabilizaria o compartilhamento destes materiais. Esta 

perspectiva motivou a pesquisa realizada nesta dissertação. Acredita-se que esta investigação possui 

um diferencial em relação aos trabalhos levantados que visaram integrar repositórios de Objetos de 

Aprendizagem.  

O produto desta pesquisa é a arquitetura LOP2P, que tem a filosofia de compartilhamento de 

Objetos de Aprendizagem, muito similar aos sistemas de compartilhamento de arquivos peer-to-

peer. A característica principal de LOP2P é viabilizar o compartilhamento de Objetos de 

Aprendizagem entre instituições de ensino por meio de seus LMS ou sistemas loware, ao invés de 

computadores pessoais. Deste modo, cada instituição conectada é considerada um peer.  

A escolha do peer-to-peer foi motivada pela existência de diversos casos de sucesso que 

utilizam este modelo de conexão no compartilhamento de arquivos, como por exemplo, Bittorrent 

(PARVEZ et al., 2008), Gnutella (HSIN-TING; THAI e SENEVIRATNE, 2003; LUA et al., 2004) 

e Kazaa (LIANG; KUMAR e ROSS, 2005). A escolha também foi fundamentada em decorrência 

das seguintes vantagens em relação a modelos Cliente/Servidor citadas por Maibaum e Mundt 

(2002): 

• nenhuma estrutura central é mantida, o que iria requerer maior custo de manutenção; 

• as iniciativas de ensino conectadas são independentes de uma postura centralizadora, nas 

quais a mudança de comportamento da iniciativa central afetaria toda a rede; 

• a rede permanece funcional, mesmo quando qualquer peer é desconectado; 

• compartilhamento de recursos se torna mais uniforme com um número maior de peers 

conectados, pois os recursos mais utilizados passam a estar presentes em um maior 

número de peers; 

• melhor desempenho requer menor largura de banda, pois não há sobrecarga de um ponto 

central da rede; 
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• recursos compartilhados podem ser usados mais eficientemente: aumentando o número 

de Objetos de Aprendizagem compartilhados. 

Para a conexão entre instituições de ensino, a arquitetura oferece dois mecanismos: uma 

camada de interoperabilidade, chamada de Camada de Mediação, que realiza requisições a rede 

LOP2P e um plugin que conecta o sistema loware da instituição a Camada de Mediação. Através 

destes mecanismos a rede LOP2P oferece os serviços de: 

• Publicação de Objetos de Aprendizagem: publica os Objetos de Aprendizagem locais, 

permitindo a localização dos mesmos por outras instituições; 

• Busca por Objetos de Aprendizagem: busca por Objetos de Aprendizagem publicados 

por instituições de ensino na rede LOP2P; e 

• Recuperação de Objetos de Aprendizagem: depois de localizado em uma busca, a 

recuperação de Objeto de Aprendizagem pode ser realizada. 

Um protótipo da arquitetura foi construído, onde a avaliação forneceu resultados sobre a 

viabilidade de conectar diferentes instituições de ensino através dos próprios sistemas loware. 

Objetos de Aprendizagem foram trocados entre diferentes computadores, mesmo com as 

dificuldades de subredes, firewalls e proxies, que geralmente criam barreiras para a participação das 

instituições em redes peer-to-peer.  Para os experimentos foi utilizado o sistema loware MOODLE, 

por ser um software livre com comunidade ativa e por possuir muitas instalações em instituições de 

ensino em todo o mundo. Devido à popularização deste sistema loware, atingir a comunidade 

MOODLE pode benficiar na divulgação do produto deste trabalho de dissertação. 

1.2 PROBLEMA DE PESQUISA 

Uma das características mais importantes dos Objetos de Aprendizagem é a reusabilidade. 

Devido a isto, muitas instituições de ensino vêm empregando Objetos de Aprendizagem de 

repositórios, ou de outras instituições.  

A reusabilidade aliada à difusão de padrões para os Objetos de Aprendizagem atraíram o 

interesse de diversas instituições de ensino que passaram a produzí-los para uso próprio. Devido a 

isto, há diversas instituições com “pequenos” repositórios de Objetos de Aprendizagem para o uso 

interno. Estes Objetos de Aprendizagem se tornaram então restritos a uma instituição apenas. O 
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potencial destes objetos poderia ser aproveitado mais eficientemente se os mesmos estivessem 

sendo compartilhados com outras instituições. 

A utilização de um mecanismo que facilite o compartilhamento entre diversas instituições de 

ensino, que possuem desejo de utilizar e oferecer Objetos de Aprendizagem, poderia aumentar o uso 

destes materiais de ensino.  

Desta forma esta dissertação busca encontrar elementos para responder a seguinte questão: 

Como viabilizar o compartilhamento de Objetos de Aprendizagem entre sistemas loware 

utilizados por instituições de ensino? 

Decorrente desta questão estabeleceu-se a seguinte hipótese de pesquisa: 

A utilização de uma arquitetura peer-to-peer para promover a comunicação entre as 

instituições é viável para permitir o compartilhamento de Objetos de Aprendizagem. 

Como decorrência desta hipótese estabeleceu-se os objetivos a seguir. 

1.3 OBJETIVOS 

1.3.1  Objetivo Geral 

Desenvolver uma arquitetura peer-to-peer para promover reuso de Objetos de 

Aprendizagem entre instituições de ensino. 

1.3.2  Objetivos Específicos 

• Investigar e descrever tecnologias e padrões para Objetos de Aprendizagem; 

• Investigar e descrever tecnologias e padrões de Repositórios de Objetos de 

Aprendizagem; 

• Selecionar tecnologias e frameworks para implementação de uma arquitetura peer-to-

peer;  

• Instanciar a arquitetura em um protótipo; e 

• Realizar experimentos que permitam coletar evidências da viabilidade da arquitetura. 
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1.4 METODOLOGIA 

Para a realização desta dissertação, foi necessário o cumprimento de diversas etapas. A 

pesquisa foi iniciada com a realização de levantamento e análise dos trabalhos similares sobre 

Objetos de Aprendizagem e repositórios destes materiais, em diversos veículos de publicação 

científica: anais de eventos, periódicos nacionais e internacionais, documentos de especificações de 

padrão, entre outros. A partir deste levantamento a redação da revisão da literatura foi realizada.  

Com base na literatura estudada foi especificada uma arquitetura para possibilitar a conexão 

entre instituições de ensino, de forma a facilitar o compartilhamento de Objetos de Aprendizagem. 

Neste momento a pesquisa foi ampliada de modo a considerar modelos de redes peer-to-peer e a 

escolha de tecnologias para a criação de um protótipo da arquitetura. Após a especificação, foi 

realizada a instanciação da arquitetura criando um protótipo para realização dos experimentos.  

Para execução dos experimentos foi necessário encontrar um ambiente semelhante ao que 

uma instância da arquitetura deveria funcionar. Foram realizadas cinco etapas de experimentos com 

complexidades crescentes, onde foi possível amadurecer a arquitetura. Na última etapa de 

experimentos, a conexão aconteceu entre duas instituições de ensino: UNIVALI e UFSC. 

1.5 ORGANIZAÇÃO DO DOCUMENTO 

Esta dissertação está organizada em cinco capítulos, divididos de forma a apresentar o 

problema de pesquisa, analisar trabalhos similares, a especificação e a prototipação da arquitetura 

LOP2P, os resultados obtidos e as conclusões do trabalho.  

O primeiro capítulo trata-se da introdução, a qual apresenta o escopo do trabalho, 

identificando o problema investigado, os objetivos da dissertação e a metodologia utilizada. 

O segundo capítulo apresenta a revisão da literatura sobre Objetos de Aprendizagem, 

sistemas loware, padrões relacionados com Objetos de Aprendizagem, redes peer-to-peer e 

trabalhos similares.  

No terceiro capítulo, é realizada a especificação da arquitetura LOP2P, se utilizando de 

descrição textual e diagramas para prover ao leitor o entendimento de todos os mecanismos 

envolvidos. Neste capítulo também é apresentado a instanciação da arquitetura, onde é abordado 

detalhes de desenvolvimento do protótipo.  
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No quarto capítulo, são apresentados os resultados da dissertação. As etapas de 

experimentação com o protótipo da arquitetura LOP2P são discutidas.  

A dissertação é finalizada no quinto capítulo, onde as conclusões são apresentadas e 

discutidas de acordo com as contribuições mais relevantes. Finaliza-se este capítulo propondo 

trabalhos futuros que podem ser motivados por esta produção. 

Além destes capítulos, estão sendo disponibilizados no website do projeto (www.lop2p.org) 

os pacotes e classes implementados no formato de documentação Javadoc. 
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2  REVISÃO DA LITERATURA 

Esta seção apresenta o embasamento teórico necessário para a realização da proposta. Como 

tópicos abordados a seguir, destacam-se: (i) Objetos de Aprendizagem; (ii) LORs; (iii) padrões de 

interoperabilidade entre LORs; e (iv) arquitetura peer-to-peer. 

2.1   OBJETOS DE APRENDIZAGEM 

De acordo com Wiley (2000), Objeto de Aprendizagem (OA) é um dos conceitos que 

lideram entre as tecnologias de design instrucional. Essa tecnologia é uma aplicação do paradigma 

de Orientação a Objetos da Ciência da Computação para materiais de ensino digitais: o conteúdo 

instrucional é dividido em pedaços de mídias reusáveis. Esses pedaços são os OAs, que são unidos 

para dar suporte ao conteúdo instrucional. 

Para promover padrões de tecnologia instrucional, o IEEE (Institute of Electrical and 

Electronics Engineers) formou o LTSC (Learning Technology Standards Committee) em 1996. O 

LTSC foi o comitê que rotulou os OAs, chamando-os em inglês de Learning Objects. Esta 

denominação surgiu a partir do nome do grupo de trabalho “Learning Architectures, API’s and 

Learning Objects” de Wayne Hodgins. Outra iniciativa que surgiu com propósitos semelhantes ao 

LTSC foi a ARIADNE (Alliance of Remote Instructional Authoring and Distribution Network for 

Europe) (WILEY, 2000), que será descrita mais adiante neste documento. 

Como definição de OAs, o LTSC afirma que os Objetos de Aprendizagem são quaisquer 

entidades, digitais ou não, que podem ser usadas, reusadas e referenciadas no apoio tecnológico ao 

aprendizado (LTSC IEEE, 2007). Outra definição encontrada é dada por Quinton (2007), o qual 

afirma que os OAs podem ser desde um pequeno parágrafo até uma extensa lição, que desenvolvem 

algum assunto específico, mas podem ser unidos a outros objetos, de forma coesa, com o objetivo 

de ensinar uma determinada atividade.  

Diversos OAs podem ser utilizados para auxiliar o aluno no entendimento de um 

determinado conceito. Por exemplo, em uma aula sobre história das cruzadas, diversos OAs 

poderiam ser utilizados para explanar os seguintes temas: política religiosa por de trás das cruzadas, 

reinados envolvidos, explicação sobre os conflitos (como a batalha de Hattin), táticas de guerra, 

ocidente contra oriente, influência da igreja católica. Cada tema poderia ser abordado por um OA, 
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por exemplo: o OA responsável por demonstrar as táticas de guerra, poderia ter uma série de 

mídias, como textos descrevendo estratégias, figuras e animações demonstrando estratégias de 

combates, descrições com fotos de armas e armaduras. Todas as mídias são organizadas de acordo 

com uma sequência de apresentação, na qual o estudante irá interagir. Vale ressaltar que as mídias 

podem ser interativas. 

A característica mais importante dos OAs é a reusabilidade (TAYLOR; SLAY e KURZEL, 

2007). Para exemplificar o potencial de reusabilidade, pode-se imaginar o exemplo do OA 

supracitado: OA responsável por demonstrar táticas de guerras utilizadas nas cruzadas. Esse mesmo 

OA poderia ser utilizado para outros temas como: história das guerras, guerras medievais, armas 

medievais, entre outros. Este OA ainda poderia ser utilizado para diversas instituições de ensino.  

Há, no mínimo, quatro vantagens em se compartilhar Objetos de Aprendizagem: 

• quando um OA é construído focado em um tema de aprendizado, não há necessidade de 

construir outros objetos para o mesmo tema, evitando-se a criação de outros objetos para 

o mesmo propósito; 

• um OA que está sendo construído com um tema extenso poderia ser formado por outros 

(caso a licença permita isso); 

• quando um OA se torna mais usado, mais pessoas podem contribuir para o 

desenvolvimento dele, auxiliando os criadores na melhoria do objeto; e 

• permite que professores acessem uma grande quantidade de materiais que podem ser 

inseridos a novos cursos para o uso dos estudantes. 

Um fator que influencia na reusabilidade dos OAs é a granularidade dos mesmos. Um OA 

com conteúdos extensos possui menores chances de se adaptar a diversas perspectivas de ensino, 

enquanto objetos pequenos são mais fáceis de serem reutilizados, pois abordam temas menores. Um 

exemplo disto pode ser visualizado na seguinte situação: um capítulo de um livro teria uma 

granularidade maior que o objeto que possuísse informações de apenas um tema do capítulo. 

Consequentemente o primeiro OA seria menos reutilizável que o segundo, pois sua utilização 

estaria restrita a casos mais específicos. 
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Outro fator importante relacionado à reusabilidade dos OAs é a licença de uso atribuída pelo 

autor. Quanto mais restritiva for a licença, menos potencial de ser reusado o OA terá. Este tema é 

abordado com mais ênfase na próxima subseção. Logo depois são relatados padrões de classificação 

e de interoperabilidade de OAs mais citados na literatura. Ao final uma subseção sobre tipos de 

sistemas loware existentes é apresentada. 

2.1.1  Compartilhamento de Objetos de Aprendizagem e Propriedade 
Intelectual 

As leis de propriedade intelectual em diversos países no mundo protegem os direitos do 

autor (como no Brasil, Estados Unidos e Inglaterra), desde o momento da concepção de um 

trabalho, sem a necessidade de registro no órgão responsável pela propriedade intelectual. Estes 

trabalhos podem ser obras literárias, softwares, trabalhos dramáticos, músicas, trabalhos artísticos, 

periódicos, gravações de sons, filmes, bancos de dados e programas de computador, entre outros. 

Estas leis permitem que o autor tenha reservado todos os direitos legais à obra (como usar, 

modificar e distribuir) com total exclusividade (LOW et al., 2008; WILEY, 2009).  

As licenças permitem que um autor possa habilitar outras pessoas ou instituições para 

usufruir de sua obra, de acordo com determinadas condições estabelecidas. Essas condições estão 

previstas nos contratos de licença, que esclarecem quais os direitos concedidos pelo autor da obra 

aos usuários detentores da licença. 

Os materiais de aprendizagem também estão submetidos às leis de propriedade intelectual, 

defendendo o autor de acordo com as leis relacionadas. A licença do material instrucional 

produzido para apoiar as aulas pertence ao autor. Apresentações, explicações, apostilas, tutoriais, 

animações, Objetos de Aprendizagem, são exemplos de materiais instrucionais digitais amplamente 

utilizados, e que estão protegidos pelas leis de propriedade intelectual, portanto cabe ao autor 

distribuir as licenças de acordo como desejar. 

Segundo Wiley (2009), as restrições impostas pelas leis de direito autoral e suas penalidades 

são fatores presentes na vida diária das pessoas. O processo de solicitar permissão para o uso e 

distribuição de materiais causa grande consumo de tempo e desencorajamento. Taxas associadas a 

garantias de permissão impedem indivíduos e organizações de reusar materiais instrucionais 

digitais, como por exemplo: Objetos de Aprendizagem.  
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Wiley (2009) destaca ainda que leis de direitos autorais restrinjam uma das metáforas dos 

Objetos de Aprendizagem que é a criação de derivações do material. Consequentemente se restringe 

o reuso dos Objetos de Aprendizagem. 

Para que o conceito de reusabilidade de Objeto de Aprendizagem possa ser amplamente 

empregado, Wiley (2007) destaca o uso de licenças do tipo “4Rs”: 

• Reuso (reuse): permissão de fazer cópias do Objeto de Aprendizagem; 

• Revisão (revise): permissão de alterar ou transformar o Objeto de Aprendizagem de 

acordo com as necessidades; 

• Recombinar (remix): combinar o Objeto de Aprendizagem com outros materiais, de 

acordo com as necessidades; e 

• Redistribuir (redistribute): permissão de compartilhar o Objeto de Aprendizagem, 

revisado ou “recombinado” com outras pessoas ou organizações. 

O trabalho de Low et al. (2008) descreve experiências realizadas sobre a biblioteca digital 

ICEAGE (International Collaboration to Extend and Advance Grid Education), que visa dar suporte 

ao crescimento de educação distribuída dentre os países da União Européia. Como solução para 

garantir os direitos da propriedade intelectual de cada obra, a ICEAGE recomenda o uso de algumas 

licenças para as pessoas ou instituições que depositam materiais de ensino digitais. Os depositários 

são enconrajados a usar a licença Creative Communs (CC), que podem ser empregadas facilmente 

para materiais de ensino digitais não exclusivos. A licença CC é utilizada no mundo todo e 

comtempla cerca de 34 jurisdições internacionais, dentre elas: Brasil, EUA e nove dos principais 

países da União Européia. 

Low et al. (2008) concordam que há um consenso para um suporte internacional a um 

framework mundial para desenvolvimento e compartilhamento de materiais educacionais, 

destacando a licença Creative Commons como uma alternativa importante, pois permite a 

distribuição, compartilhamento e alteração dos materiais protegidos pela mesma. Os autores 

destacam que a principal característica da Creative Commons é o encorajamento do reuso 

proporcionado. 
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As licenças que suportam os “4Rs”, sugeridos por Wiley (2007), favorecem fortemente a 

reusabilidade, pois permitem um emprego dos materiais digitais de forma mais livre, menos 

restritiva. Dentre estas licenças o autor destaca: 

• Creative Commons: as licenças CC permitem a proteção do autor da obra, mas ao 

mesmo tempo permitem certos usos das mesmas (alguns direitos reservados). Site 

oficial: http://creativecommons.org/; 

• GNU Free Document License: licença que reserva os direitos autorais de seus criadores, 

mas que permite a todos copiar livremente a obra, redistribuí-la, modificarem-na para 

fins comerciais ou não. Geralmente utilizada para documentos e manuais. Site oficial: 

http://www.gnu.org/copyleft/fdl.html; e 

• Open Publication License: licença que permite distribuição e reprodução de partes ou 

toda uma obra em qualquer meio físico ou eletrônico. Site oficial: 

http://opencontent.org/openpub/. 

As leis de propriedade intelectual sobre materiais instrucionais estão relacionadas com este 

trabalho, pois esta dissertação especifica uma arquitetura que visa o compartilhamento de Objetos 

de Aprendizagem com licença livre, entre instituições de ensino.  

2.1.2  Padrões de Classificação 

A classificação possui importância no contexto de OA, pois é através dela que se identifica 

como, quando, onde e para quem se deve aplicar um determinado OA. Um objeto sem classificação 

é como um livro sem título, ou seja, é material de ensino sem identificação.  

Para Picciano (1998), uma maneira eficiente de resolver problemas na classificação de OAs 

é a utilização de metadados, pois os mesmos estabelecem atributos encadeados, com intuito de 

classificar. Metadados são dados sobre dados, ou seja, informações sobre um determinado 

documento, como por exemplo, autor e editora. Bibliotecários, museólogos, arquivistas e editores 

vem utilizando metadados há centenas de anos, para catalogar e organizar livros, arquivos, materiais 

e documentos (oficiais ou não).  

Um exemplo prático de metadado pode ser visualizado em um remédio. Quando um 

remédio é fabricado, o mesmo recebe em sua embalagem um documento descrevendo sua 
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identificação, chamado de bula. Esta bula é um metadado do remédio que identifica características 

importantes como: informações ao paciente e informações técnicas (indicações e contra-

indicações). Não se deve usar um remédio sem saber o que o mesmo faz. A mesma coisa acontece 

com os Objetos de Aprendizagem, os metadados provêem uma maneira de saber o que o mesmo 

faz, sem ter que usá-lo para saber. 

Breitman (2005) cita algumas importantes características relacionadas aos metadados: 

• não precisam ser digitais (vide exemplo anterior: remédio e bula); 

• podem ser utilizados para processamento e relacionamento de condição física de um 

determinado objeto, não somente especificando características sobre seu conteúdo; 

• podem ser obtidos através de seres humanos, fontes na Internet, grandes bases de dados, 

entre outros; e 

• evoluem durante o ciclo de vida do objeto a que se referem, pois podem ser modificados 

e até mesmo descartados.  

Metadados quando aplicados a OAs, são utilizados para descrever informações sobre 

conteúdo, domínio e aplicação. Essas descrições são úteis, pois identificam os OAs sem que a 

pessoa ou o mecanismo que o está analisando necessite acessar conteúdo, identificando mais 

diretamente o propósito de um OA. Dentre os padrões de metadados utilizados para descrever OAs 

se destacam o DublinCore e o Learning Object Metadata (LOM). 

2.1.2.1 Dublin Core 

De acordo com Breitman (2005), em 1994 em um workshop em Dublin, Ohio, foi 

identificada a necessidade de uma semântica para descrição de recursos disponibilizados pela 

Internet. O metadado especificado recebeu o nome de Dublin Core. 

Os elementos que compõem o padrão Dublin Core são (DUBLIN CORE, 2008): 

• Assunto (subject): tema do trabalho que está se descrevendo; 

• Título (title): título do conteúdo; 

• Criador (creator): responsável pelo conteúdo intelectual; 
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• Descrição (description): descrição do conteúdo; 

• Editor (publisher): responsável pela disponibilização do Objeto; 

• Outro agente (contributor): pessoas que contribuíram de alguma forma para o projeto; 

• Data (date): data de publicação; 

• Tipo do Objeto (type): tipo do conteúdo (dicionário, poema, ficção, entre outros); 

• Formato (format): formato do objeto (como por exemplo executável win32, pdf); 

• Identificador (identifier): identificação única do conteúdo (um código); 

• Relacionamento (relation): relacionamento com outros objetos; 

• Fonte (source): objetos dos quais o conteúdo do atual foi derivado; 

• Linguagem (language): linguagem do conteúdo (por exemplo português, javanês, entre 

outras); 

• Cobertura (coverage): escopo do que é abordado no objeto; e 

• Direitos (rights): informações sobre os direitos reservados do objeto. 

O Dublin Core fornece uma descrição simplificada em comparação com a quantidade de 

informações descritivas que estão associadas aos OAs, o que torna a utilização não recomendável. 

2.1.2.2 Learning Object Metadata 

O LOM surgiu a partir da necessidade de descrever mais detalhadamente OAs. Este padrão 

foi inspirado a partir de outros padrões de metadado como o Dublin Core e o IMS Learning 

Resource Meta-Data. Para representar um metadado LOM pode-se utilizar XML ou Resource 

Description Framework (RDF). 

De acordo com LTSC IEEE (2005), o LOM é estruturado em um conjunto de elementos, 

incluindo tipos de dados, multiplicidades e relacionamentos entre componentes. Todos os elementos 

que compõe o LOM são opcionais, portanto, o XML Schema que represente a estrutura do padrão 

não deve obrigar o uso de qualquer elemento.  

Segundo Ellis (2001), o padrão de metadado mais popular, na comunidade e-learning é o 

LOM. Este define uma série de descritores que podem ser inclusos a qualquer Objeto de 
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Aprendizagem, assumindo o papel de um metadado. Outra afirmação positiva sobre o uso de LOM 

é dada por Mohan (2007) explicando que para fins educacionais, este é o melhor padrão para 

descrição de OAs, devido sua especificação possuir uma grande quantidade de descritores 

específicos para a área de materiais de ensino. 

Na Figura 1, são demonstrados os elementos do modelo LOM e suas hierarquias. 

 

Figura 1. Representação esquemática da hierarquia de elementos do modelo LOM 

Fonte: IMS (2004). 

Dentre as categorias do metadado LOM, destacam-se (LTSC IEEE, 2005): 

• General: descreve informações de identificação do objeto, como: título, identificador, 

linguagem, descrição, dentre outros; 

• Life Cycle: informações relativas ao ciclo de vida do objeto, tais como: pessoas que 

fizeram contribuições, estado atual, versão, entre outros; 

• Meta-Metadata: informações sobre o próprio metadado utilizado; 
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• Technical: especificações sobre requisitos e características técnicas do objeto; 

• Educational: características educacionais e pedagógicas; 

• Rights: propriedade intelectual e direitos de uso do objeto; 

• Relation: configurações de grupo que determinam as relações de um objeto com outro; 

• Annotation: provê comentários sobre uso educacional do objeto; e 

• Classification: categoria que descreve o objeto de acordo com um sistema particular de 

classificação.  

Na Figura 2, pode ser visualizado um exemplo em XML de uma descrição simples de um 

OA, utilizando o padrão LOM. 

<lom> 

   <general> 

      <title> 

         Design Patterns: Elements of Reusable Object- 

         Oriented Software 

      </title> 

      <catalogentry> 

         <catalog>ISBN</catalog> 

         <entry>0-201-63361-2</entry> 

      </catalogentry> 

      <language>en</language> 

      <keyword>Object-Oriented</keyword> 

      <keyword>Programming</keyword> 

      <keyword>Computer Software</keyword> 

      <keyword>Reusability</keyword> 

   </general> 

</lom> 

Figura 2. Uma parte da descrição de um livro utilizando o padrão LOM 

Fonte: Mohan (2007). 

Segundo Mohan (2007), Repositórios de Objetos de Aprendizagem são inutilizáveis se não 

puderem fornecer mecanismos de descoberta de Objetos de Aprendizagem. Para suprir essa 

necessidade o autor sugere a utilização de metadados LOM. Para conectar os metadados aos OAs 

em um repositório, pode ser utilizado o registro “location” do metadado LOM. A Figura 3 

demonstra como ficaria esta ligação. 
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… 

<technical> 

   <location> 

      http://www.pmohan.org/lor/inherit.zip 

   </location> 

</technical > 

… 

Figura 3. Localização do Objeto de Aprendizagem explícita no metadado 

Fonte: Mohan (2007). 

A utilização do padrão de metadado LOM permite descrição detalhada de Objetos de 

Aprendizagem. Deve ser levado em consideração também a aplicação deste padrão em importantes 

repositórios como ARIADNE Knowledge Pool System e o Lomster, que são detalhados na seção  

2.1.3  Padrões de Interoperabilidade  

A Advanced Distributed Learning (2006) cita que interoperabilidade, no contexto de 

Objetos de Aprendizagem, é a habilidade de utilizar componentes instrucionais desenvolvidos em 

um local para um grupo de ferramentas ou plataforma, e conseguir utilizá-los em outro local para 

outros grupos de ferramentas ou plataforma. Deste modo, pode-se dizer que a interoperabilidade de 

um determinado Objeto de Aprendizagem está diretamente ligada à sua habilidade de ser utilizado 

em diferentes configurações e plataformas. 

Para auxiliar no desenvolvimento de OAs que tenham a interoperabilidade como habilidade, 

pode-se contar com padrões de empacotamento. Este empacotamento está relacionado à 

interoperabilidade devido a facilidade de distribuir e executar uma única fonte de OA que contenha 

todas as mídias necessárias para executá-lo, utilizando o OA empacotado. Entre os padrões citados 

na literatura se destacam: o IMS Content Packaging, o Sharable Content Object Reference Model e 

o Common Cartridge.  

Padrões de interoperabilidade de OAs geralmente não influenciam na especificação de 

LORs (Learning Objects Repositories), pois os repositórios são responsáveis apenas por armazenar, 

manter um catálogo dos objetos e distribuí-los. Um repositório poderia ter diversos OAs de 

diferentes padrões de empacotamento, desde que fosse possível catalogá-los de algum modo. 
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A seguir é apresentado um estudo sobre os padrões mais citados pela literatura: o IMS 

Content Packaging, o Sharable Content Object Reference Model (SCORM) e o Common Cartridge. 

2.1.3.1 Content Packaging 

O IMS Content Packaging (CP) é uma especificação, desenvolvida pela IMS Global 

Learning Consortium, que descreve estruturas de dados, padrões Extensible Markup Language 

(XML) e melhores práticas para prover Objetos de Aprendizagem com a habilidade de 

interoperabilidade, para serem utilizados em ferramentas de criação e ambientes de execução de 

OAs.  

Dentre as contribuições do IMS CP, destaca-se a especificação do empacotamento através 

de um arquivo XML chamado de “Manifesto”. Nele há a descrição de todo o pacote do objeto 

incorporado. Este mesmo padrão foi adotado pela Advanced Distributed Learning no SCORM. 

2.1.3.2 Sharable Content Object Reference Model 

O Sharable Content Object Reference Model (SCORM) provê modelos de referência que 

especificam padrões de empacotamento, classificação, armazenamento e apresentação através de 

tecnologias Web em um ambiente de ensino distribuído (ADL, 2006).  

A especificação SCORM é composta por três documentos principais: 

• Content Agregation Model: descreve como empacotar objetos com o intuito de garantir 

interoperabilidade; 

• Run-time Environment: descreve os requisitos necessários aos sistemas que utilizam 

OAs, focando-se na interoperabilidade relacionada a execução dos OAs; e 

• Sequencing and Navigation: define padrões para estabelecimento da seqüência de 

apresentação dos OAs.   
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2.1.3.3 Common Cartridge 

De acordo com IMS (2007a), o Common Cartridge (CC) é um padrão definido através do 

grupo Common Cartridge Alliance. Este grupo é formado por um conjunto de organizações e possui 

os seguintes objetivos: encorajar, facilitar a adoção e prover ferramentas para este novo padrão. 

O Common Cartridge pode ser definido como um padrão de conteúdo educacional 

distribuído pela Web ou por um LMS. Os objetivos do padrão são fornecer empacotamento, 

portabilidade e interoperabilidade para conteúdos digitais, questionários, fóruns de discussão e 

aplicações de ensino (IMS, 2007b).  

Segundo IMS (2008) o Common Cartridge é definido como um formato aberto para a 

distribuição de conteúdos ricos em recursos, para a plataforma Web. O CC foi projetado para 

garantir instalação e execução de quaisquer plataformas e ferramentas CC compatíveis. O padrão 

CC provê especificação para a criação dos chamados cartuchos de conteúdo e de sistemas ligados a 

construção, uso e distribuição de materiais de aprendizagem (IMS, 2008). Dentro de um CC poderá 

haver mais de um Objeto de Aprendizagem, e outros materiais de ensino. Entre as especificações 

utilizadas para o CC destacam-se: 

• IEEE LOM; 

• IMS Content Packeging v1.2; 

• IMS Question & Test Interoperability v1.2.1; e 

• IMS Authorization  Web Service v1.0 

2.1.4  Sistemas Loware 

Na literatura levantada foi constatada a presença de três tipos diferentes de softwares que 

fornecem suporte a OAs: LMS, LCMS e LORs. Estes softwares serão denominados nesta 

dissertação como sistemas loware, com o intuito de referenciá-los de maneira mais sucinta. A seguir 

o estudo sobre esta classificação é relatado. 
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2.1.4.1 Learning Management Systems 

Segundo Irlbeck e Mowat (2007), Learning Management Systems são sistemas que 

simplificam a administração do aprendizado, possibilitando aos estudantes (usuários do sistema) 

planejar e monitorar sua jornada de aprendizado. Outra característica importante dos LMS é 

permitir que seja possível “rastrear” o aprendizado, auxiliando nas análises e tomadas de decisões 

de ensino de uma instituição. Outra definição é dada por Quinton (2007), onde os LMS são 

apresentados como sistemas para entregar materiais educacionais digitais, de maneira fácil e rápida, 

a qualquer lugar e momento. 

Uma representação do relacionamento entre os componentes que estão envolvidos em um 

Learning Management System pode ser visualizada na Figura 4. O “Gerenciador de Estudante” é 

responsável por acompanhar os passos do aluno, monitorando-o, e o “Gerenciador de 

Aprendizagem” é o componente que define a configuração da jornada do aprendizado. 

Gerenciador  
do Aprendizado 

Gerenciador  
do Estudante 

Camada de Apresentação 

Usuário 
(Estudante) 

 

Figura 4. Componentes envolvidos em um LMS 

Fonte: Adaptado de Irlbeck e Mowat (2007). 

Dois exemplos de LMS existentes atualmente no mercado são o MOODLE e o Blackboard 

Learning System: 

• Modular Object-Oriented Dynamic Learning Environment (MOODLE): LMS livre e de 

código-fonte aberto. Rice IV (2006) afirma que o MOODLE permite criar experiências 

de aprendizagem flexíveis. Este LMS possui uma comunidade de software livre ativa, o 

que possibilita frequentes atualizações para sua melhoria e suporte aos possíveis 

problemas com a ferramenta. No Brasil, tem sido amplamente usado devido a sua 
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característica de software livre e de possibilitar um gerenciamento de cursos, alunos e 

materiais de ensino (OAs, fóruns, ferramentas de bate-papo), permitindo a aprendizagem 

colaborativa; e 

• Blackboard Learning System: um dos aplicativos de uma família de sistemas voltados a 

educação da empresa Blackboard. Ferramenta privada, de código-fonte fechado. 

Devido a comunidade ativa do sistema loware MOODLE, este foi utilizado para realização 

dos testes com a arquitetura LOP2P. 

2.1.4.2 Learning Content Management Systems 

De acordo com Irlbeck e Mowat (2007), um LCMS é um software voltado a autoria de 

materiais de aprendizagem digitais, que permite que o conteúdo produzido seja gravado, gerenciado 

e reusado através de um sistema integrado de bases de dados gerenciáveis pelos autores. Pahl et al. 

(2007), concorda com este conceito e ainda salienta que os conteúdos de aprendizagem online 

devem ser produzidos no formato de Objetos de Aprendizagem. 

Na definição dos componentes que fazem parte de um LCMS, Irlbeck e Mowat (2007) 

definiram a arquitetura presente na Figura 5. Esta, se comparada com a Figura 4, possui muitos 

componentes em comum, a diferença é que um LCMS está direcionado a criação e manutenção do 

material de ensino, possuindo um módulo de gerenciamento do repositório de conteúdo. O LCMS 

(Figura 5) é um LMS que fornece suporte à autoria de OAs. 
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Gerenciador  
do Aprendizado 

Gerenciador  
do Estudante 

Camada de Apresentação 

Usuário 
(Estudante) 

Criador de  
Conteúdo 

 

Repositório de  
Conteúdo 

(Gerenciamento) 

 

Figura 5. Componentes envolvidos em um LCMS 

Fonte: Adaptado de Irlbeck e Mowat (2007). 

LCMS geralmente possuem uma estrutura de repositórios internamente, onde os materiais 

de aprendizagem (entre eles OAs) fabricados são armazenados. Mesmo assim seria possível agregar 

um repositório externo, desde que o LCMS permita isso.  

2.1.4.3 Learning Objects Repositories 

Learning Objects Repositories (LORs) são sistemas capazes de armazenar e principalmente 

distribuir materiais de ensino. Esta distribuição está ligada diretamente com o reuso dos OAs, pois 

quanto mais eficiente for este mecanismo, mais fácil será identificá-los e recuperá-los. 

Segundo Mohan (2007), para facilitar o reuso dos OAs, os mesmos devem estar acessíveis 

na Web. Para que isso seja possível, diversas iniciativas investem na implementação de LORs. Os 

padrões estão facilitando o uso de uma linguagem comum para busca e descrição de OAs, 

possibilitando o acesso uniforme através de diferentes repositórios. 

Na Figura 6, é demonstrada a arquitetura básica de um LOR. Os LORs são geralmente 

compostos por: 
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• Repositório de conteúdo: respositório que mantêm os OAs e seus metadados; 

• Mecanismo de indexação e pesquisa: responsáveis por realizar a pesquisa no repositório 

de conteúdo; e  

• Mecanismo de interface: para fornecer a busca por OAs do repositório aos agentes 

externos (softwares ou pessoas).  

 

Mecanismo de 
Indexação e 

Pesquisa 

Mecanismo de Interface 

Loware 

Repositório de  
Conteúdo 

Usuário 

 

Figura 6. Componentes envolvidos em um LORs 

Os LORs geralmente são conectados a LMSs ou LCMSs (outros sistemas loware) para 

fornecerem acesso a um conjunto de OAs. Deste modo o LOR teria a responsabilidade de gerenciar 

o armazenamento e a catalogação dos OAs enquanto o LMS ou LCMS seria responsável por fazer a 

interface entre estudante ou autor e repositório, fornecendo mecanismos de visualização dos OAs. 

2.2 Padrões de Interoperabilidade para Repositórios 

Hatala et al. (2004) afirmam que  a larga aceitação de padrões para a Web Semântica (como 

o XML e o RDF) foi crucial para a criação de sistemas que podem descobrir e compartilhar 

informações para a área educacional, principalmente no e-learning.  

Os LORs são sistemas beneficiados pela pesquisa por padrões da Web Semântica. 

Recentemente, a comunidade e-learning tem se focado na habilidade de conectar e usar recursos 
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existentes em repositórios distribuídos. De acordo com Hatala et al. (2004), os padrões mais 

importantes para utilização em LORs distribuídos são: 

• OAI PMH (Open Archive Initiative Protocol for Metadata Harvesting): provê a criação 

de repositórios auxiliares, que contêm metadados coletados de LORs, que pode facilitar 

a localização de um determinado OA; e  

• IMS Digital Repository Interoperability (DRI): especifica uma arquitetura funcional e 

um modelo de referência para interoperabilidade de repositórios. Cinco funções são 

definidas no documento: search/expose, gather/expose, submit/expose, request/deliver e 

alert/expose. 

A seguir serão apresentados padrões importantes citados pela literatura, no contexto de 

LORs: IMS Digital Repositories Interoperability (DRI) e OAI Protocol for Metadata Harvesting 

(OAI-PMH). 

2.2.1  Digital Repository Interoperability  

Segundo Hatala et al. (2004), IMS é um consórcio global, focado em padrões de 

aprendizagem que desenvolve especificações para o contexto de ensino, que são divididas em três 

documentos: modelos de informação, convenções XML e guia das melhores práticas de 

programação. 

De acordo com Mohan (2007), a especificação IMS Digital Repository Interoperability 

(DRI) pode ser usada para facilitar a interoperabilidade de LORs e habilitar que usuários acessem 

repositórios de uma maneira uniforme. 

A interoperabilidade especificada pelo IMS DRI é necessária em casos de repositórios 

diferentes, provenientes de iniciativas divergentes que não se comunicam. Desta forma, uma 

camada de adequação deve ser estabelecida com o intuito de integrá-los como se fossem apenas um 

repositório. Caso a especificação de um repositório não estabeleça a necessidade de formar a 

camada de interoperabilidade, é importante aplicar o IMS DRI para habilitar a participação em uma 

rede de repositórios, permitindo futuras integrações com LORs que seguem o mesmo padrão.  

A seguir é destacado o modelo de referência da especificação IMS DRI, que trata das 

funcionalidades de um repositório. 
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2.2.1.1 Modelo de Referência 

O objetivo da especificação do modelo de referência é permitir e distribuir acesso a 

conteúdos através de componentes de acesso, como demonstrado na Figura 7. Na mesma figura 

pode ser visualizada uma perspectiva simplificada de domínio de um repositório digital. Os atores 

estão representados como Autor, Estudante e Pesquisador de Informações. Os componentes que 

provêem acesso aos atores são Agents, LCMS, LMS e Portal, chamados na especificação IMS 

(2003) como Serviços de Acesso. A Busca Intermediária é uma entidade que faz a conexão entre os 

Serviços de Acesso e os Serviços de Provisão, que possuem repositórios conectados. A 

interoperabilidade pode ser visualizada na camada de Busca Intermediária, pois permite que 

diferentes padrões de consulta dos Serviços de Acesso cheguem aos Serviços de Provisão. 

 

Repositórios 
Z39.50 

Repositórios 
SQL 

Repositórios 
XML 

Busca  
Intermediária 

Autor Estudante 

Provision 
Services 

(Serviços de  
Provisão) 

Access 
Services 

(Serviços de  
Acesso) 

Pesquisador de 
informações 

 

Figura 7. Visão de domínio de repositório digital 

Fonte: Adaptado de IMS (2003). 

Hatala et al. (2004) descrevem que a especificação IMS DRI possui três funções em nível de 

repositório (Store, Expose e Deliver) e cinco em nível de utilizador de recursos (Search, Gather, 

Submit, Alert, Request). A seguir, uma descrição sintética destas funções é apresentada.  
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Search/Expose 

A função Search define as pesquisas associadas com o conteúdo exposto pelo repositório. 

Na Figura 8, pode-se visualizar como ocorre a busca em um sistema distribuído de repositórios 

digitais. Os atores, representados na figura como InfoSeekers, enviam dois formatos diferentes  de 

consultas (XML e Z39.504), as quais são preparadas e enviadas aos repositórios, com padrões 

heterogêneos (Z39.50, SQL e XML).  

 

Repositórios 
Z39.50 

Repositórios 
SQL 

Repositórios 
XML 

Busca  
Intermediária 

 

Figura 8. Domínio distribuído de busca 

Fonte: Adaptado de IMS (2003). 

Há duas características importantes da função Search: 

• permitir configurações para conduzir a pesquisa; e 

• prover uma camada de mediação que permite distribuir consultas a repositórios 

heterogêneos. 

A função estabelece uma Camada de Mediação (CM) entre os repositórios e os Serviços de 

Acesso para possibilitar que as consultas contendo padrões diferentes possam ser submetidas a 

                                                
 
 
 
4 Z39.50: protocolo Cliente/Servidor que permite pesquisa e recuperação de informação em redes de computadores. 
Correpondente a norma ISO 23950:1998. 
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repositórios que não recebem consultas do padrão submetido. Para isso a camada de mediação  deve 

traduzir diferentes formatos de consulta.  

Traduções de linguagens ou de metadados podem ser realizadas através do mapeamento de 

ontologias. Este mapeamento pode ser empregado quando duas ontologias, metadados ou 

linguagens possuem alguma semelhança. Segundo Gašević e Hatala (2006), pode ser utilizada uma 

ontologia para expressar a relação de semelhança e realizar os chamados mapeamentos. Na Figura 

9, pode ser visualizado o funcionamento do mapeamento, onde a linguagem ou metadado de origem 

é mapeado, através de uma ontologia que expressa relação entre dois padrões, com o intuito de 

gerar a tradução desejável para outra linguagem ou metadado. 

 

Ontologia de Mapeamento 
 

linguagem, 
metadado, ontologia 

de origem 
 

 

linguagem, 
metadado, ontologia 

de destino 
 

ORIGEM 
 

MAPEAMENTOS DE 
SEMELHANÇAS 

 

TRADUÇÃO 
  

Figura 9. Mapeamento de ontologias em um processo de tradução 

Fonte: Adaptado de Gašević e Hatala (2006). 

O problema do mapeamento de ontologias está em casos onde há diversos padrões 

envolvidos, pois o mecanismo de mediação deverá prever todos eles, o que pode torná-lo complexo. 

Outro problema que deve ser considerado na implementação desta camada é a flexibilidade de 

inserção de novos padrões, para que não haja modificações que o inviabilize. 

O padrão IMS DRI recomenda os seguintes padrões de consulta: 

• XQuery: padrão da W3C, estruturado para efetuar buscas de documentos XML; 
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• Z39.50: recomenda-se Z39.50 para estabelecer a gramática para busca em repositórios; 

e/ou 

• SOAP: padrão da W3C, definido para troca de mensagens. 

Gather / Expose 

A função Gather especifica a criação de Repositórios Intermediários que armazenam 

metadados de OAs de LORs, referenciando-os. Estes repositórios se tornam disponíveis para as 

funções de Search/Expose e Alert/Expose. Na Figura 10, pode ser visualizada a “coleta” dos 

metadados. 

coleta 

Repositórios 
SQL 

Repositórios 
XML 

coleta coleta 

Repositórios 
Z39.50 

Repositório Intermediário 

 

Figura 10. Modelo de referência da função Gather para captura de metadados 

Fonte: Adaptado de IMS (2003). 

A principal vantagem desta abordagem está na distribuição dos metadados, o que permite 

evitar gargalos de consulta, acessando os repositórios originais somente para efetuar uma 

transferência de OAs. Outra vantagem está em fornecer um Repositório Intermediário mais 

compatível com a linguagem de consulta padrão da Camada de Mediação (CM), previsto pela 

função Search, o que pode simplificar a implementação dos mecanismos de mediação responsáveis 

pela consulta em metadados. 

O componente Gather pode interagir com os repositórios de uma ou duas maneiras (IMS, 

2003): 

• Pull: solicita metadados e informações sobre outros metadados possuídos por outros 

repositórios, sempre se preocupando com atualizações dessas informações, cobrindo 

eventos como aparecimento de novos metadados, atualizações e exclusões. A 

especificação IMS DRI aponta o OAI PMH como padrão que pode ser utilizado para 

implementação da função Gather. O OAI PMH provê um modelo simples de Pull 
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Gather, onde os agregadores executam uma pesquisa periódica em repositórios alvos e 

capturam metadados baseados no intervalo de datas de criação e atualização de 

metadados; e/ou 

• Push: se inscreve em um serviço de notificação de metadados, que pode ser provido por 

um repositório ou um adaptador externo a um que possibilite a troca de mensagens entre 

repositórios. Sempre que um metadado é criado, atualizado ou excluído, uma mensagem 

de alerta é enviada aos agregadores inscritos e suas informações se atualizam. 

A abordagem “Pull” é orientada por intervalo de tempo, o que resulta em uma margem de 

desatualização dos metadados, acarretando em consultas a Repositórios Intermediários com 

respostas desatualizadas por um determinado período. A abordagem “Push” é orientada por eventos 

de atualização dos metadados nos repositórios, o que necessita de um mecanismo mais complexo 

em toda a rede de repositórios para garantir a atualização do Repositório Intermediário. Essas duas 

características citadas acima devem ser consideradas ao se utilizar o padrão IMS DRI. 

Alert / Expose 

O IMS DRI considera a função Alert como um possível componente de um repositório 

digital, no entanto, especifica somente a responsabilidade da função de alertar os repositórios sobre 

algum evento e que um serviço de e-mail poderia ser uma maneira interessante de realizar este 

alerta (IMS, 2003). Dentre estes eventos, estão avisos de atualização sobre um determinado OA, 

saídas LORs conectado, erros ao transmitir consultas. 

Além da sugestão dada pela especificação, há diversas tecnologias de troca de mensagens e 

de quadro negro que podem auxiliar eficientemente o sistema de repositórios. Mecanismos de 

mensagens síncronas no formato XML (como o SOAP) podem fornecer exatidão nos alertas 

gerados pelo sistema, sem ter a necessidade da criação de uma conta de e-mail. A desvantagem 

desta abordagem está na necessidade de implementação de um mecanismo de troca de mensagens 

de alerta, sendo que ao utilizar e-mail essa dificuldade não é sentida. 

Submit / Store 

As funções Submit/Store especificam como enviar e armazenar um OA solicitado. A 

localização destino não precisa ser necessariamente um repositório. LMS, outra rede ou até mesmo 

um disco rígido de um desenvolvedor pode ser o ponto de chegada do objeto. A especificação 



 

 

44 

sugere o FTP (File Transfer Protocol) como protocolo de transferência de arquivos para repositórios 

que não seguem o padrão IMS DRI (IMS, 2003): 

É importante destacar que para garantir segurança na transmissão de arquivos via FTP, 

pode-se criptografar o OA através de criptografia reversível, antes do envio. Quando o OA for 

recebido pelo destino, o mesmo deverá ser “decodificado” através da mesma chave.  

IMS (2003) sugere o uso do padrão IMS Content Packaging Specification para 

empacotamento dos OAs, facilitando a transferência dos vários arquivos que podem compor um 

objeto. Poderia se utilizar também o padrão de empacotamento de OAs SCORM, com as mesmas 

vantagens citadas pela especificação IMS DRI para o IMS Content Packaging. Também vale 

ressaltar que os repositórios que disponibilizassem OAs com padrões de empacotamento diferentes 

(IMS Content Packaging e SCORM, por exemplo) não mudariam em nada suas funcionalidades. O 

único detalhe é que os Serviços de Acesso (LMS, LCMS, Portal, Agentes, entre outros) deveriam 

ser compatíveis com os padrões de empacotamento, para executar os objetos corretamente. 

A especificação para a função Submit determina que a transmissão de OAs seja realizada 

através do uso de mensagens SOAP com anexos.  

Request/Deliver 

O componente funcional Request permite um utilizador de recursos que localiza um 

metadado via função Search acessar o OA ou outro recurso descrito pelo metadado. A função 

Deliver se refere a resposta do repositório que provê acesso ao recurso (IMS, 2003). 

O mecanismo das funções Request/Deliver operam de acordo com a seguinte seqüência: 

1. com o metadado localizado, utiliza-se a referência da localização do OA (representada 

nos metadados LOM e IMS Metadata no elemento “location”); e 

2. se o utilizador de recursos não está autorizado a utilizar o OA, então o acesso é negado. 

Caso contrário o acesso é garantido. 

Para referenciar o OA, a especificação IMS (2003) sugere a utilização de padrões de 

identificação de objetos digitais (como o Digital Object Identifier - DOI ou o OpenURL). O 

protocolo que deve ser utilizado para a entrega do material deve seguir a seguinte recomendação: 
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• HTTP: para materiais on-line (para formatos html, applets e pdf) e mídias do tipo 

streaming (áudio e vídeo); e 

• FTP: para acessos a documentos e executáveis. 

A função Request é interessante apenas para repositórios que possuem alguma forma de 

publicação na Web, pois seus OAs podem ser referenciados globalmente. Os demais repositórios 

não teriam outro mecanismo de publicação global, portanto esta função se tornaria desnecessária. 

Considerações sobre IMS DRI Relativas a este Trabalho 

Das funções especificadas pela IMS DRI consideram-se necessárias: 

• Função Search: todos os repositórios devem implementar mecanismos de buscas; 

• Função Submit: para efetuar a transferência de Objetos de Aprendizagem de um 

repositório ao outro; e 

• Função Alert: o alerta de eventos a todos os repositórios é fundamental para que os 

mesmos se conheçam e possam trocar informações de maneira confiável. 

Funções verificadas como opcionais são: 

• Função Gather: é uma boa prática, mas não necessita ser implementada em casos de 

redes pequenas de repositórios; e 

• Função Request: pode ser implementada somente em redes onde os repositórios 

conseguem referenciar globalmente seus OAs e onde os mesmos podem ser apenas 

acessados (não obtidos através de download). 

É importante utilizar o padrão IMS DRI na implementação de repositórios, para torná-los 

interoperáveis. Algumas das funções do padrão são desnecessárias ou estabelecem o uso de uma 

abordagem para situação mais específica. Na literatura estudada, constatou-se que os trabalhos que 

utilizaram a especificação IMS DRI, implementaram apenas parte do padrão. Entre estes trabalhos 

se destaca o Edusource (abordado na seção 2.3.3 ) que utiliza a especificação como uma 

recomendação. 
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2.2.2  OAI Protocol for Metadata Harvesting 

O Open Archives Initiative Protocol for Metadata Harvesting (OAI-PMH) provê um 

framework livre de interoperabilidade baseado na “coleta” de metadados. Este não substitui a 

especificação IMS DRI, pois possui o objetivo de prover um protocolo para a troca de metadados 

entre diferentes repositórios. Com isso, o OAI-PMH pode ser utilizado como uma forma de 

implementar a função Gather do IMS-DRI. 

Há dois tipos de entidades que participam no framework (OPEN ARCHIVES INITIATIVE, 

2004): 

• Provedores de Dados (Data Providers): repositórios que suportam resposta a solicitação 

pela exposição dos metadados para captura; e 

• Provedores de Serviços (Service Providers): sistemas que utilizam os metadados 

capturados para oferecer serviços a outros softwares. 

O Open Archive Initiative (2004) define seis funções de requisições e respostas para a coleta 

dos metadados: 

• GetRecord: função utilizada para recuperar um metadado expresso em XML de um 

repositório; 

• Identify: função responsável pela recuperação de informações gerais de um repositório; 

• ListIdentifiers: função utilizada para recuperar cabeçalhos de metadados de repositórios; 

• ListRecords: função utilizada para coletar metadados expressos em XML de um 

repositório; 

• ListMetadataFormats: função que recupera formatos (padrões utilizados) de metadados 

de um repositório; e 

• ListSets: função para recuperar uma lista de estruturas de um repositório, necessárias 

para realização de buscas por metadados através de critérios utilizados para refinar a 

pesquisa. 

O estudo sobre o OAI PMH é realizado devido a especificação determinar o funcionamento 

de uma estrutura de coleta de metadados. Este processo de coleta é utilizado pelo padrão IMS DRI 
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na função Gather. Deste modo, o OAI PMH pode ser utilizado para auxiliar na implementação do 

padrão de interoperabilidade entre repositórios IMS DRI. 

2.3 Arquitetura Peer-to-Peer 

Para que seja possível encontrar uma estrutura descentralizada para o problema relatado 

nesta dissertação foi realizado um estudo sobre a arquitetura peer-to-peer. Esta seção descreve 

importantes conceitos relacionados a esta arquitetura.  

Peer-to-peer são redes com administração descentralizada que compartilham recursos 

através de “trocas” diretas (computador-a-computador), sem necessitar da intervenção de uma 

máquina “mestre”, comumente identificadas em arquiteturas centralizadas como servidoras 

(ANDROUTSELLIS-THEOTOKIS e SPINELLIS, 2004). 

Na Figura 11, é demonstrado um exemplo de uma rede peer-to-peer. Nesta rede, o “PEER 

#1”5 está conectado somente ao “PEER #2”, mas mesmo assim, suas mensagens podem atingir 

qualquer peer da rede. Para atingir o “PEER 5” em uma rede peer-to-peer escalável, o “PEER #1” 

deveria propagar uma mensagem à rede, onde o caminho que conseguiria alcançar o objetivo seria: 

“PEER #2” propaga mensagem para “PEER #6”, que propaga mensagem para “PEER #4”, que 

finalmente envia mensagem ao objetivo (“PEER #5”). 

  

PEER 
#6 

PEER 
#1 

PEER  
#5 

PEER 
#4 

PEER 
#2 

PEER 
#3 

 

Figura 11. Rede peer-to-peer 

                                                
 
 
 
5 Peers são componentes hosts de uma rede P2P. Deste modo, cada computador conectado a uma rede peer-to-peer é 
chamado de peer. 
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De acordo com Androutsellis-Theotokis e Spinellis (2004), as redes peer-to-peer são 

classificadas de acordo com o grau de descentralização: 

• Puramente descentralizadas: todos os peers executam exatamente as mesmas tarefas, 

agindo como servidores e clientes. Neste tipo não há uma coordenação centralizada das 

tarefas da rede; 

• Parcialmente centralizados: semelhante a arquitetura puramente descentralizada. A 

diferença está em que alguns peers possuem maior importância do que outros, agindo 

como indexadores centrais para peers do grupo. Esses peers são geralmente chamados 

de supernodes; e 

• Híbridas: arquiteturas peer-to-peer onde existem estruturas centrais que facilitam a 

interação entre os peers. Exemplos: manter diretórios de arquivos compartilhados e 

registros de usuários no formato de metadados em uma estrutura centralizada na rede. 

Sistemas peer-to-peer também podem ser classificados de acordo como é realizada uma 

busca na estrutura da rede. Segundo Androutsellis-Theotokis e Spinellis (2004) isso pode ser 

realizado de maneiras diferentes:  

• Desestruturada: onde para localizar um determinado recurso deve-se submeter pesquisa 

para cada peer na rede. A vantagem desta abordagem é que facilita a utilização da rede 

por um vasto número de peers. A desvantagem é que, para que uma pesquisa tenha 

sucesso, deve-se enviar um número considerável (quanto maior o número de peers maior 

é a queda no desempenho da rede) de mensagens à rede;  

• Estruturada: onde o sistema que opera sobre a rede tenta realizar um endereçamento de 

peers utilizando métodos aleatórios de busca. A desvantagem deste método é a 

dificuldade de manter a estrutura em redes onde peers se conectem e desconectam com 

alta freqüência; 

• Parcialmente estruturada: é um método que tenta unir as vantagens das duas técnicas. 

Para isso todos os arquivos possuem localização definida pela rota, mas não 

completamente especificados, podendo não concluir uma pesquisa com sucesso. 
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Independentemente de qual estrutura as redes peer-to-peer seguem, todas possuem 

características em comum. De acordo com estas características, Maibaum e Mundt (2002) listam 

algumas vantagens das redes peer-to-peer em relação a redes centralizadas: 

• compartilhamento de recursos mais uniforme com número maior de peers; 

• possuem melhor desempenho e requerem menor largura de banda; 

• administração e configuração centralizada pode ser evitada, pois o sistema se auto 

configura; 

• recursos compartilhados podem ser usados mais eficientemente; e 

• facilita a criação de um canal seguro de transmissão, facilitada através da comunicação 

realizada entre duas máquinas (muito comum em redes peer-to-peer). 

Ratnasamy et al. (2001) destacam que o rápido crescimento das redes peer-to-peer, do ano 

de 1999 a 2001, demonstraram o interesse dos usuários da Internet no uso de arquiteturas 

descentralizadas. O Napster, sistema de compartilhamentos de músicas, chegou a possuir cinquenta 

milhões de usuários e em apenas um dia chegou a ter sete terabytes em arquivos na rede. 

Até 2001, os sistemas peer-to-peer não eram totalmente escaláveis. A rede peer-to-peer 

somente era utilizada para a transferência de arquivos, enquanto a indexação de peers e arquivos 

geralmente ficavam em uma estrutura centralizada, como acontecia no Napster.  

O uso de estruturas centralizadas na indexação pode acarretar maior suscetibilidade a 

problemas na rede, como as demonstradas a seguir: 

• Para indexação centralizada de peers: caso o sistema de indexação centralizado pare de 

funcionar, os novos peers que tentassem se conectar a rede não conseguiriam, pois não 

teriam como localizar outro peer para conectar; e/ou 

• Para indexação centralizada de arquivos: caso o sistema centralizado falhasse, os peers 

não conseguiriam mais se conectar uns aos outros, pois para poderem compartilhar 

arquivos eles teriam que consultar a lista centralizada de arquivos, que não estaria 

disponível devido a falha. Peers que já haviam iniciado a transferência de arquivos 

continuariam, pois esta operação não depende da indexação centralizada de arquivos. 
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Com o finalidade de propor soluções para os problemas de escalabilidade citados acima, 

diversos trabalhos propuseram soluções de indexação de peers e conteúdos desses peers. Entre estes 

esforços, destacam-se: Content-Addressable Network proposta por Ratnasamy et al. (2001), Chord 

de Stoica et al. (2003) e Tapestry de Zhao et al. (2004). 

Com o intuito de exemplificar e demonstrar como as redes peer-to-peer funcionam e gerar 

um entendimento de como e com o quê desenvolvê-las, a seguir apresenta-se um estudo sobre 

frameworks para implementação de sistemas com esta arquitetura e detalhes sobre sistemas peer-to-

peer em funcionamento. 

2.3.1  Frameworks para Criação de Sistemas Peer-to-Peer 

Frameworks são arquiteturas que provêem mecanismos para minimizar a complexidade de 

desenvolvimento de um software. Frameworks para desenvolvimento de softwares peer-to-peer 

fornecem recursos para permitir a implementação deste tipo de rede, sem necessitar que o 

programador se preocupe com detalhes de mais baixo nível da rede, fornecendo uma API 

(Application Programming Interface) de mais alto nível. 

Para esta dissertação foram estudados dois frameworks, que são discutidos a seguir: JXTA 

Java Standard Edition (escolhido para desenvolvimento do protótipo) e OogP2P Framework. 

Ambos foram selecionados por serem frameworks encontrados na literatura para a linguagem Java 

(linguagem que será utilizada para implementar o protótipo previsto). Como informações levantadas 

pode-se destacar: arquitetura, vantagens e uma análise sobre os frameworks levantados. 

2.3.1.1 JXTA Java Standard Edition 

Este tópico aborda o JXTA que é um framework aberto usado como plataforma 

computacional para projetos de softwares que devem operar sob uma arquitetura de rede peer-to-

peer. O nome JXTA vem da expressão em inglês juxtapose, que significa “contrastar, comparar 

dois objetos”. Segundo seus criadores, o nome JXTA foi dado para propor uma alternativa a redes 

centralizadas, tradicionalmente encontradas em softwares Cliente/Servidor ou Web (JXTA GUIDE, 

2007). 
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Maibaum e Mundt (2002) listam algumas vantagens na utilização do framework JXTA: 

• permite busca por outros peers através de firewalls e NATs (Network Address 

Translator); 

• permite divulgação de serviços encontrados na rede; 

• permite criar grupos entre os peers; 

• permite monitorar a atividade dos peers; e 

• comunicação segura com outros peers através de rede. 

Arquitetura do JXTA 

O JXTA possui sua arquitetura dividida entre três camadas (JXTA GUIDE, 2007; 

MAILBAUM e MUNDT, 2002): 

• JXTA Core: encapsula as principais primitivas comuns a redes peer-to-peer: descoberta 

de peers, transporte das comunicações (através de firewalls e NATs), criação de peers e 

grupos de peers, e mecanismos de segurança; 

• Camada de Serviços: camada que inclui serviços desejáveis de uma rede peer-to-peer. 

Dentre os serviços da camada se destacam: indexação, sistemas de armazenamento, 

compartilhamento de arquivos, sistemas distribuídos de arquivos, agregação e “aluguel” 

de serviços, tradução de protocolos, autenticação e serviços PKI (Public Key 

Infrastructure); e 

• Camada de Aplicações: permite o uso de recursos das camadas JXTA Core e de 

Serviços. Exemplos de aplicações são: sistema de compartilhamento de documentos, 

sistemas de mensagens instantâneas peer-to-peer e computação distribuída. 

Ao se usar as camadas para desenvolver as aplicações com o framework, deve-se conhecer 

os diversos componentes que são fundamentais para o funcionamento da arquitetura peer-to-peer do 

JXTA. Dentre eles destacam-se: 

• Peer: entidade endereçável que implementa um ou mais protocolos (descritos a seguir) 

do JXTA. Cada peer opera de maneira assíncrona e independente em relação aos outros 

peers, sendo identificado por um código chamado de PeerID. Os peers JXTA podem ser: 
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(i) minimal-edge: peers que implementam somente o necessário para utilizar o mínimo 

de recursos do framework JXTA; (ii) full-edge: peers que implementam completamente 

os recursos JXTA e podem utilizar-se de todos os protocolos da tecnologia; (iii) Super-

peer: peers que implementam suporte a operações e distribuições na rede; 

• PeerGroup: coleção de peers com interesses em comum. Possuem uma identificação 

endereçável denominada “peer group ID”. É importante destacar que um peer pode 

participar de mais de um PeerGroup ao mesmo tempo; 

• Services: peers ou PeerGroups publicam, descobrem ou invocam serviços. Services são 

serviços disponibilizados por um peer ou um grupo de peers; 

• Messages: serviços e aplicações JXTA se comunicam através de mensagens. Essas 

mensagens possibilitam a troca de informações de uma rede JXTA; 

• Pipes: são “canais” de comunicação necessários para enviar mensagens de um peer para 

outro. Os Pipes podem ser criados para a comunicação com somente um peer, múltiplos 

peers, ou através de um canal seguro para um peer; 

• Advertisements: publicações de forma a demonstrar recursos da rede. Podem descrever 

peers, PeerGroups, Pipes, Services; e 

• IDs: identificador único para peers (PeerID), PeerGroups, Services, Pipes, servindo 

como referência endereçável. 

As camadas e os componentes operam utilizando seis protocolos, necessários para 

estabelecer a comunicação entre os peers (JXTA GUIDE, 2007): 

• Peer Discovery Protocol: utilizado para descobrir qualquer recurso publicado na rede, 

representados por Advertisements; 

• Peer Information Protocol: utilizado para obter informações de outros peers (como 

estado, tempo que o peer está funcionando, tráfego recente, entre outros); 

• Peer Resolve Protocol: utilizado para enviar consulta genérica a um ou mais peers e 

receber uma resposta; 

• Peer Binding Protocol: utilizado para estabelecer um Pipe com um ou mais peers; 
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• Endpoint Routing Protocol: utilizado para encontrar rotas de destino a outros peers 

(através de firewalls e NATs); e 

• Redezvous Protocol: utilizado por edge peers (minimal-edge e full-edge) para propagar 

mensagens e Advertisements locais. Utilizado por Super-peers específicos, denominados 

rendezvous, para compartilhar tabelas de endereçamento, mensagens e se organizar de 

acordo com outros rendezvouz peers.  

Configuração de Peers JXTA 

Cada peer JXTA pode operar de acordo com um modo de configuração. Esses modos 

identificam qual o papel de um peer em uma rede peer-to-peer.  Neste modelo de rede geralmente 

os peers são divididos em dois tipos: super peers que estão em computadores robustos e escaláveis 

da rede; ou peers simples que geralmente estão em computadores mais simples, como desktops, 

dentro de subredes, atrás de firewalls ou proxies.  

O JXTA divide estes modos de configuração em alguns tipos. Dentre eles os principais são: 

• Adhoc: este modo de configuração evita o uso de um peer específico para encontro de 

outros, ou seja, os peers da rede se auto localizam. Como esta varredura na Internet é 

inviável (devido ao grande número de computadores conectados), o modo Adhoc é 

empregado em redes peer-to-peer que funcionem dentro de subredes, onde é mais fácil 

rastrear outros peers (JXTA FORUM, 2007); 

• Edge: geralmente empregado para peers não robustos dentro de subredes, atrás firewalls 

e/ou proxies, e que precisam se conectar com outros peers com ou sem estas barreiras. 

Estes peers precisam se conectar com peers do tipo Rendezvous (visto a seguir) para que 

possam encontrar os demais peers da rede (JXTA FORUM, 2007); 

• Rendezvous: modo de configuração utilizado para peers especiais que tem o papel de 

coordenar outros peers (normalmente EDGEs), propagando mensagens. Comumente 

utilizado para poder comunicar peers que estão em diferentes subredes (JXTA GUIDE, 

2007);  

• Relay: este modo de configuração é utilizado para peers e tem a função de facilitadores, 

permitindo que peers que estão submetidos a firewalls e proxies (normalmente EDGEs) 
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possam se comunicar com a rede peer-to-peer utilizando protocolo http (JXTA GUIDE, 

2007); e 

• Rendezvouz_Relay: modo de configuração que atribui os papéis de Rendezvous e Relay 

a um peer. 

2.3.1.2 OogP2P Framework 

O OogP2P é um framework para desenvolver aplicações peer-to-peer. Este framework pode 

ser utilizado para diversas aplicações, sobre as quais se destacam: (i) educacionalmente: para o 

ensino de programação e de redes peer-to-peer; (ii) academicamente: para implementar 

componentes de um sistema peer-to-peer e para medir estatísticas entre componentes de uma rede 

(GINDE; GOLDBERG e ZEIDERS, 2003). 

Uma das características destacadas inicialmente na documentação do framework é que o 

OogP2P foi implementado de modo que um peer faça o papel de Servidor e de Cliente. Isso se deve 

as propriedades de um peer estar passivamente esperando por conexões, enquanto pode estar 

solicitando uma conexão com outro peer, como se fosse um Servidor e um Cliente ao mesmo 

tempo. 

A arquitetura de comunicação do framework conta com um mecanismo que permite que o 

programador não tenha que se preocupar com a criação de conexões ou com a forma de enviar 

dados a novos peers.  

Dentre os componentes de maior importância na arquitetura se destacam: Nettable e o 

InfoReceived. Nettable têm a função de encapsular os dados para que os mesmos possam ser 

enviados a outros peers, identificando remetente e destinatário. InfoReceiveds são mecanismos 

responsáveis por receber objetos do tipo Nettable e executar uma ação, definida pelo programador. 

Deste modo, sempre que há um envio de mensagem, a mesma é recebida e processada de acordo 

com o propósito designado pelos projetistas do sistema. 

Na Figura 12, pode ser visualizado dois peers implementados pelo framework para uma 

aplicação de bate-papo (chat) peer-to-peer. Os usuários “A” e “B” estão presentes em peers 

separados, mas “A” deseja se comunicar com “B”. Para isso “A” prepara um objeto Nettable, que 

encapsulará informações como o nome do usuário, para solicitar aceite da comunicação no sistema 

de bate-papo. O peer “B” possui um objeto InfoReceived que possui as ações a serem realizadas 
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quando uma mensagem chega. Depois de receber a mensagem de “A”, “B” deverá enviar uma 

mensagem contendo aceite ou reprovação da iniciação da conversa. Essas informações são 

encapsuladas por um objeto Nettable e enviadas para o usuário “A”. 

Usuário A Usuário B 

 

Figura 12. Comunicação entre dois peers em uma aplicação de chat implementada pelo OogP2P 
Framework 

Fonte: Adaptado de Ginde, Goldberg e Zeiders (2003). 

2.3.1.3 Análise dos Frameworks 

Dentre os frameworks analisados o JXTA possui maior maturidade, estabilidade e 

confiabilidade. Essas três características se devem a: (i) comunidade6 JXTA está em atividade, (ii) 

artigos relatando trabalhos utilizando o framework foram publicados em veículos importantes:  

Mailbaum e Mundt (2002), Bisignano et al. (2003) e Signeur, Biegel e Damsgaard (2003); (iii) o 

manual JXTA Guide (2007) descreve o padrão JXTA para programadores e é constantemente 

atualizado, o que indica freqüente atividade na comunidade JXTA. 

O OogP2P é um framework mais simples, mais fácil de usar, mas não expressa a mesma 

confiabilidade e maturidade encontrada no JXTA, pois não possui uma comunidade ativa e não foi 

encontrada nenhuma publicação que destaque o uso do framework, o que não encoraja sua 

utilização no desenvolvimento do protótipo. Deste modo, o JXTA é o framework adotado para o 

desenvolvimento do produto desta dissertação. 

                                                
 
 
 
6 Comunidade JXTA: https://jxta.dev.java.net/  
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2.3.2  Exemplos de Softwares Peer-to-Peer 

Para levantar aspectos de sistemas peer-to-peer foram estudados alguns destes. Neste estudo 

foram levantadas as redes Bittorrent, Gnutella e Kazaa, das quais a análise através da bibliografia 

possibilitou estabelecer uma idéia prática da forma de funcionamento destes tipos de sistemas. 

2.3.2.1 Bittorrent 

De acordo com Parvez et al. (2008), Bittorrent é uma rede de compartilhamento de arquivos 

peer-to-peer com o propósito de facilitar downloads. Os arquivos compartilhados são quebrados em 

pequenos pedaços que podem ser “baixados” em paralelo. Os peers que contêm todos os pedaços de 

um arquivo são chamados de seeds e os que não possuem são chamados de leechers ou 

downloaders. 

Quando um peer efetua download de pedaços de um determinado arquivo compartilhado, o 

mesmo poderá compartilhá-los, com o intuito de fornecê-los aos demais participantes da rede. Um 

grupo de peers compartilhando um conjunto de pedaços do mesmo arquivo são chamados de swarm 

(enxame). Um rastreador é utilizado para manter as informações de um swarm. Os peers que 

possuem maiores taxas de downloads possuem maior prioridade. Outra característica é que cada 

peer pode efetuar download de um número limitado de peer. 

2.3.2.2 Gnutella 

Gnutella é um protocolo descentralizado para busca distribuída, permitindo que peers na 

Internet possam se unir. Em uma rede Gnutella, cada peer está conectado a outros peers com o 

intuito de compartilhar e recuperar documentos. Toda a rede Gnutella trafega sobre o protocolo 

TCP/IP (HSIN-TING; THAI e SENEVIRATNE, 2003; LUA et al., 2004). 

No protocolo Gnutella existem hierarquicamente dois tipos de peers: folhas e Ultrapeers. Os 

peers denominados como folhas se conectam aos Ultrapeers que são peers com maiores recursos 

computacionais (maior poder de processamento e maior largura da banda), que funciona como um 

escudo para o intenso tráfego de mensagens da rede. Os Ultrapeers conhecem os nós conectados a 

eles e por sua vez disparam de maneira mais eficiente as mensagens recebidas. 

Para que um peer descubra outros na rede, eles propagam mensagens denominadas Ping na 

rede. Cada mensagem Ping recebe um valor denominado Time To Live (TTL). A cada peer que 
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visita, a mensagem tem o valor da TTL decrementado. Caso o peer a ser encontrado receba a 

mensagem, ele se identifica através de uma mensagem denominada Pong, caso o TTL chegue a 

zero, a mensagem é descartada. Isso é utilizado para evitar que a mensagem se propague 

eternamente pela rede (HSIN-TING; THAI e SENEVIRATNE, 2003). 

Para evitar a emissão demasiada de mensagens do tipo Ping na rede, o protocolo Gnutella 

em sua versão 0.6 criou uma abordagem denominada Ping Caching. Nesta técnica, cada peer 

armazena mensagens Pong de seus vizinhos. Quando uma mensagem Ping é recebida, um peer 

verifica se é compatível com alguma mensagem Pong previamente armazenada. Se for compatível, 

a mensagem Pong é emitida em direção ao peer que emitiu a mensagem Ping (HSIN-TING; THAI e 

SENEVIRATNE, 2003; LUA et al., 2004). 

Quando um peer procura por um determinado arquivo na rede, ele propaga requisições de 

pesquisa para todos os peers que está conectado. Esses peers propagam a mensagem para todos os 

demais que estão conectadas e assim sucessivamente. Quando um peer recebe uma mensagem 

requisitando a busca sobre um determinado arquivo, ele efetua uma pesquisa em seus arquivos 

compartilhados através do critério contido na mensagem. Se o peer encontra uma compatibilidade 

com o que está sendo procurado, o mesmo retorna uma mensagem denominada QueryHit, que 

contém todas as informações necessárias para efetuar download do arquivo. As mensagens de 

procura por arquivo também possuem um valor TTL, que funciona da mesma forma que em uma 

mensagem Ping. 

As mensagens de transferência de arquivos são transmitidas diretamente entre os dois peers 

envolvidos. O protocolo Gnutella utiliza dois tipos de mensagens para a transferência: (i) GET: 

solicita download; e (ii) PUSH: que envia o arquivo para armazenamento na peer solicitante (LUA 

et al., 2004). 

Hughes, Coulson e Walkerdine (2005) criticaram o protocolo Gnutella depois de realizarem 

análises sobre as redes que o utilizam. Algumas dessas críticas estão relacionadas a seguir: 

• a propagação de mensagens na rede é muito grande, sobrecarregando a mesma; 

• os valores TTL das mensagens tendem a reduzir o número de peers que as receberá; 

• não suporta procura baseada em metadados, somente busca pelo nome do arquivo; e 
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• a rede facilita que usuários se aproveitem do compartilhamento livre de arquivos para 

efetuar download ou upload de arquivos, sem as devidas permissões e licenças (usuários 

denominados free riders).  

Apesar do que foi apontado pelo estudo de Hughes, Coulson e Walkerdine (2005), os 

mesmo apontam que as redes Gnutella são sistemas peer-to-peer estáveis e completamente abertas 

para o uso público. Os pesquisadores ainda afirmam que, através do estudo realizado, o protocolo 

Gnutella possui uma boa aplicabilidade. 

2.3.2.3 Kazaa 

Kazaa é um software de compartilhamento de arquivos, que opera sobre uma rede peer-to-

peer.  Liang, Kumar e Ross (2005) afirmam que no ano de 2004 a rede Kazaa possuía mais de três 

milhões de usuários ativos e cinco mil terabytes de conteúdo. 

A rede Kazaa divide os peers entre dois tipos (LIANG; KUMAR e ROSS, 2005; LUA et al., 

2004): 

• SuperNodes: peers mais poderosos que são voluntários para facilitar a busca 

armazenando metadados dos conteúdos de seus OrndinaryNodes, com maiores recursos 

de processamento, rede com considerável largura de banda, espaço em disco e que não 

está atrás de firewalls ou NATs. Esses peers se conectam a outros SuperNodes e a 

OrdinaryNodes ; e 

• OrdinaryNodes: peers que se conectam aos SuperNodes. Transmitem os metadados dos 

conteúdos compartilhados aos SuperNodes. 

Para cada arquivo compartilhado pelos OrdinaryNodes há um metadado no SuperNode com 

informações como: nome do arquivo, tamanho ocupado, descritores gerais. Quando uma busca 

ocorre, o OrdinaryNode do usuário se conecta a seu respectivo SuperNode através do protocolo 

TCP. A pesquisa é transmitida ao SuperNode que envia as informações de pesquisa a outros 

SuperNodes, em busca do que está sendo pesquisado pelo usuário. A Figura 13 demonstra a 

arquitetura da rede do Kazaa, considerando SuperNodes e OrdinaryNodes. 
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Figura 13. Rede Kazaa, demonstrando as duas camadas (SuperNodes e OrdinaryNodes) 

Fonte: Liang, Kumar e Ross (2005). 

2.3.3  Comparativo de Aplicações Peer-to-Peer  

Foi realizado um comparativo da arquitura LOP2P com as redes peer-to-peer pesquisadas. A 

avaliação levou em consideração o aspecto de como o modelo peer-to-peer é utilizado. A principal 

diferença com o Bittorrent está em como os arquivos são disponibilizados. Enquanto a rede LOP2P 

utiliza um modelo de compartilhamento dos arquivos completos, o Bittorrent quebra cada arquivo 

em diversos pedaços e os distribui separadamente. Deste modo, um arquivo poderia ser requisitado 

de fontes diferentes, podendo aumentar consideravelmente a velocidade de download e diminuir o 

tráfego no computador que está disponibilizando o arquivo. 

Quanto ao Gnutella, as diferenças em relação ao LOP2P estão principalmente relacionadas 

a: 

• o Gnutella provê um configuração chamada de TTL, onde as mensagem tem um número 

máximo de peers para se propagar. Esta característica pode reduzir potencialmente o 

número de peers atingidos em uma pesquisa na rede, mas evita que as mensagens sejam 

propagadas infinitamente; e 

• o Gnutella não possui consulta baseada em metadados dos recursos compartilhados, o 

que impede que uma consulta possa procurar pela descrição do recurso. O LOP2P 

utiliza-se do metadado dos Objetos de Aprendizagem para realizar buscas. 
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Em comparação com o Kazaa, o LOP2P funciona de maneira semelhante. A principal 

diferença é que o Kazaa possui uma busca mais voltada ao metadados do arquivo compartilhado. 

Esta abordagem não seria ideal para o compartilhamento de Objetos de Aprendizagem, pois 

geralmente os metadados destes recursos estão disponibilizados em outro arquivo (ou arquivo 

contido em um pacote, como no SCORM, por exemplo). 

2.4 Trabalhos Relacionados e Similares 

Nesta seção são relatados trabalhos relacionados. A seção foi organizada com o seguinte 

formato: (i) na subseção “Repositório RIVED” é descrito o funcionamento de uma iniciativa de 

distribuição de Objetos de Aprendizagem ao usuário final (professores e alunos); (ii) a subseção 

“Redes de Repositórios de Objetos de Apredizagem” descreve trabalhos relacionados a sistemas 

que integram softwares que distribuem OAs – o que contribui para a proposta de uma arquitetura 

interoperável para sistemas de distribuição de OAs; e (iii) na subseção “Pesquisas e Padrões” são 

descritas pesquisas e padrões relacionados a interoperabilidade de repositórios. 

2.4.1  Repositório RIVED 

A Rede Internacional Virtual de Educacíon (RIVED) trata-se de um projeto aplicado na 

América Latina para módulos de aprendizagem mediados através da Web. É uma iniciativa que 

foca o uso de tecnologias digitais para as áreas de ciência e matemática do ensino médio 

(NASCIMENTO E MORGADO, 2008). 

O RIVED utiliza a abordagem de OAs para criação de conteúdos digitais: vídeos, 

animações, textos, diagramas e demonstrações. Os OAs são produzidos através de uma série de 

passos, os quais são desempenhados por uma equipe multidisciplinar em cada país participante. 

Os OAs distribuídos ficam disponibilizados através de um repositório7 na Web, onde o 

usuário pode localizar OAs de acordo com critérios de pesquisa envolvendo os seguintes critérios:  

• Nível de ensino: ensino profissionalizante, fundamental, médio ou superior; 

                                                
 
 
 
7 http://www.rived.mec.gov.br/site_objeto_lis.php  
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• Áreas de conhecimento: artes, biologia, ciências, engenharia, filosofia, física, geografia, 

história, matemática, português e química; 

• Palavra-chave: palavra digitada pelo usuário para restringir a busca. 

2.4.2  Redes de Repositórios de Objetos de Aprendizagem 

Os trabalhos semelhantes caracterizados como redes de repositórios de OAs são: 

ARIADNE, Edusource, Edutella e Lomster. Estes sistemas possuem o objetivo de criar mecanismos 

de interoperabilidade entre diferentes repositórios de Objetos de Aprendizagem. 

2.4.2.1 ARIADNE 

O ARIADNE8 Knowledge Pool System (ARIADNE KPS), é uma rede de repositórios de 

OAs, desenvolvida através da iniciativa Alliance of Remote Instructional Authoring and 

Distribution Network for Europe (ARIADNE), apoiada pelo comitê europeu. 

ARIADNE KPS é um exemplo de uma arquitetura no modelo Cliente/Servidor utilizando 

LOM. Esta rede utiliza a estrutura oferecida pelo Edutella para criar sua rede de repositórios. Este é 

um repositório de OAs que possui suas bases de dados distribuídas no formato estrela. Na Figura 

14, pode-se visualizar o sistema ARIADNE KPS. O mesmo é dividido em três tipos de repositórios, 

que são responsáveis pela distribuição dos objetos (TERNIER; DUVAL e VANDEPITTE, 2002): 

                                                
 
 
 
8 ARIADNE é uma comunidade que trabalha com reuso e procura de materiais de ensino. 
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Figura 14. A distribuição das bases de dados do ARIADNE Knowledge Pool System 

Fonte: Stefaan Ternier, Erik Duval e Pieter Vandepitte (2002). 

• Central Knowledge Pool (CKP): repositório central de informações do sistema; 

• Regional Knowledge Pool (RKP): conecta-se com o CKP, utilizando apenas 

informações necessárias a sua região. O mesmo disponibiliza informações necessárias 

para atualização dos LKP; e 

• Local Knowledge Pool (LKP): pode-se notar que nas “folhas” da árvore de distribuição 

do ARIADNE KPS estão os LKP (Figura 14), responsáveis por replicar informações 

provenientes da RKP. 

Considerações sobre o ARIADNE 

O apoio do comitê ao ARIADNE fez do ARIADNE KPS uma rede de repositórios de 

Objetos de Aprendizagem bem sucedida na Europa.  

2.4.2.2 Edusource 

Hatala et al. (2004) afirmam que Edusource é uma rede de conexões de repositórios, que 

implementa grande parte das especificações IMS DRI. Para que fosse possível desenvolver o 

sistema, Hatala et al. (2004) citam que foi necessário averiguar quais tipos de repositórios o 

Edusource iria servir: 
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• Repositórios tipo servidor: entre as comunidades que podem usufruir dos repositórios 

destacam-se as governamentais, acadêmicas, grupos de interesse pessoal ou de negócios. 

Os repositórios podem ser gerenciados para servirem comunidades específicas 

(incluindo cobertura por jurisdição, controle de licenças e taxas por uso, por exemplo); 

• Repositórios peer-to-peer: um exemplo de repositório que se comunica através de rede 

P2P com o Edusource é o SPLASH, desenvolvido em POOL. Cada repositório SPLASH 

provê armazenamento e funções de gerenciamento para usar e coletar objetos de 

aprendizagem. Repositórios P2P possuem alta escalabilidade, pois não são centralizados, 

além disso, possuem um atrativo para professores e estudantes que não possuem uma 

estrutura de repositório centralizado em suas universidades;  

• Repositórios de Metadados Coletados: buscam metadados em um local centralizado, 

onde a pesquisa varre a coleção (repositórios de metadados);  e 

• Repositórios e Redes Externas: Edusource se preparou para conectar a outras 

significantes iniciativas (como o próprio Edusource). 

Arquitetura Funcional do Edusource 

Na Figura 15, pode-se visualizar a arquitetura funcional do sistema Edusource. Destacam-se 

na estrutura: 

• Repositório de Metadados: repositórios que guardam informações sobre a natureza e 

conteúdo dos OAs; 

• Repositório de Recursos Digitalizados: são os recursos dos OAs. Podem assumir 

diversos formatos como: vídeos, sons, textos, entre outros; e 

• Repositórios Externos: exemplificados na Figura 15 através do SPLASH, CAREO, 

Aloha (entre outros), os repositórios externos se acoplam ao Edusource para participar 

da rede de repositórios. 
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Figura 15. Arquitetura funcional do Edusource 

Fonte: Adaptado de Hatala et al. (2004). 

Considerações sobre o Edusource 

Como principais características positivas sobre o Edusource se destacam: possibilita 

conexão de repositórios externos, implementa parcialmente as especificações da IMS DRI e provê 

API de comunicação para repositórios que desejam se conectar ao mesmo. 

2.4.2.3 Lomster 

A evolução dos sistemas peer-to-peer (P2P) inspirou Ternier, Duval e Vandepitte (2002) na 

possibilidade de utilizar esta tecnologia para compartilhar e reusar OAs, e resultou no 

desenvolvimento do repositório chamado Lomster. O Lomster é um projeto para o 

compartilhamento de Objetos de Aprendizagem em redes P2P.   

Com o intuito de classificar OAs para facilitar sua busca, Ternier, Duval e Vandepitte 

(2002) utilizam o padrão LOM da IEEE LTSC para descrevê-los.  

Para desenvolver o Lomster, Ternier; Duval e Vandepitte (2002) citam que foi utilizado o 

framework para desenvolvimento de aplicativos P2P JXTA, definido pela Sun Microsystems. 
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Considerações sobre o Lomster 

Como principal vantagem do Lomster cita-se a utilização de metadados LOM para descrição 

dos objetos que são inseridos no repositório. 

2.4.2.4 Edutella 

Edutella é uma rede de repositórios peer-to-peer de materiais desenvolvido através das 

tecnologias JXTA e padrões de metadata da W3C. A seguir se encontra um estudo realizado sobre a 

arquitetura de funcionamento e as tecnologias utilizadas pelo Edutella com o intuito de 

desmistificar este tipo de repositório. 

Nejdl, Wolf e Qu (2002), enfatizam que os metadados são importantes para um ambiente 

Web, mas para sistemas com arquitetura peer-to-peer eles são cruciais, pois os mesmos não estão 

organizados em estruturas de hipertexto. Consultas de peers necessitam de metadados para 

descrever recursos que estão sendo procurados. Por essa razão, o Edutella utiliza o RDF como 

metadado padrão para troca de informações. 

Contexto Educacional do Edutella 

Em cenários educacionais, geralmente cada instituição de ensino age como um único 

provedor e como usuário de uma rede peer-to-peer (NEJDL; WOLF e QU, 2002). 

Para facilitar a interoperabilidade e a reusabilidade de recursos educacionais, é necessário 

construir sistemas que aceitem uma vasta gama desses recursos. Para garantir essa habilidade, todas 

as funcionalidades do Edutella são mediadas através de procedimentos e consultas no padrão RDF. 

Serviços Edutella 

No Edutella, cada peer necessita criar suas informações através de metadados, disponíveis 

como um grupo de procedimentos RDF. Além disso, cada peer possui um grupo de serviços 

(NEJDL; WOLF e QU, 2002): 

• Edutella Query Service: principal serviço do Edutella. Um peer forma consultas que são 

enviadas através deste serviço. As consultas são enviadas para um grupo de peers que 

estão interessadas no seu conteúdo. Posteriormente, o resultado é enviado de volta com a 

resposta da conexão;  
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• Edutella Replication: serviço que implementa armazenamento local, replicando dados 

em peers adicionais para alcançar persistência, disponibilidade de dados, além da 

distribuição de carga  enquanto mantêm a integridade e consistência nos dados; e 

• Edutella Mapping, Mediation, Clustering: Edutella Mapping é um mapeamento de 

schemas, que usa informações para um determinado schema de consulta em outro. O 

Edutella Mediation media acesso entre diferentes serviços. Edutella Clustering usam 

informações semânticas para estabelecer rotas e conjuntos semânticos. 

Aplicação do Edutella 

O projeto Elena usa Edutella como infra-estrutura básica para criar Smart Spaces for 

Learning. Este é definido como um mediador educacional, que permite acesso aos serviços de 

aprendizagem através de ferramentas de avaliação. Elena utiliza um perfil dinâmico de aprendizes 

que oferece aos estudantes a escolha de uma gama de conhecimentos (NEJDL; WOLF e QU, 2002). 

Considerações sobre o Edutella 

O Edutella possui uma série de vantagens em sua implementação. Dentre elas podem-se 

destacar: 

• permite a agregação de repositórios heterogêneos; 

• possui característica de replicação de informações dos peers com intuito de 

disponibilizar distribuição de carga e maior disponibilidade de dados; 

• possui mecanismos de tradução de padrões de consultas através de mapeamento de 

schemas dos mesmos; 

• possui API disponível em Java para implementação de repositórios que irão se agregar a 

rede Edutella. 

2.4.3  Pesquisas e Padrões sobre Repositórios 

Nesta subseção são descritos padrões e pesquisas de repositórios relacionados aos trabalhos 

similares supracitados: (i) LORNET, que é um projeto de pesquisa que visa prover soluções 

interoperáveis para o compartilhamento de OAs; (ii) ProLearn Query Language, que especifica 



 

 

67 

linguagem para busca de OAs; e (iii) “OAI-PMH para redes peer-to-peer” que especifica a 

aplicação do OAI PMH para redes peer-to-peer.  

2.4.3.1 LORNET 

O projeto LORNET (LORE, 2008) é fomentado pela NSERC (Natural Science and 

Engineering Research Council of Canada – Conselho Canadense de Pesquisas em Ciências Naturais 

e Engenharia). A duração do projeto é de cinco anos, sendo que seu início foi no ano de 2003 

(2003-2008). As instituições que participam do projeto são: Télé-Université (líder do projeto), 

Simon Fraser University (compus de Surrey), University of Saskatchewan, University of Ottawa, 

University of Waterloo, École Polytechnique Montreal. Todas as universidades são canadenses. 

O objetivo do projeto é prover consultas eficientes, transporte e agregação entre diferentes 

LORs. A pesquisa se foca no estudo de ambientes computacionais distribuídos, ubíquos, autônomos 

e personalizados para OAs 

2.4.3.2 ProLearn Query Language 

Uma evidência do envolvimento de outros grupos na pesquisa de soluções para o problema 

de Interoperabilidade de LORs pode ser visualizada no trabalho de Ternier et al. (2008) que 

descrevem a ProLearn Query Language que é um formato de pesquisas para LORs distribuídos. As 

universidades envolvidas neste trabalho são: Politécnico di Milano (Itália), Katholieke Universiteit 

Leuven (Bélgica), European Schoolnet (União Européia). 

2.4.3.3 OAI-PMH Aplicado a Redes P2P 

No artigo de Ahlborn, Nejdl e Siberski (2002) são descritas adaptações efetuadas no 

protocolo OAI-PMH para sua utilização em redes peer-to-peer. 

Na Figura 16, pode-se visualizar como é a topologia de uma rede que implementa fielmente 

o protocolo OAI-PMH. Um usuário que deseja obter serviços de uma rede de repositórios deve 

acessar um Provedor de Serviços, que é responsável por executar as funções previstas no protocolo 

OAI-PMH com base nos metadados coletados dos Provedores de Dados. 
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Figura 16. Topologia proposta pelo protocolo OAI –PMH 

Fonte: Adaptado de Ahlborn, Nejdl e Siberski (2002). 

Baseando seu estudo de caso no Edutella, Ahlborn, Nejdl e Siberski (2002), afirmam que em 

sistemas peer-to-peer não há separação entre um provedor de serviços e um provedor de dados, pois 

todos os peers devem ser vistos como iguais e todos devem ter a possibilidade de implementar as 

mesmas funções. Outra característica importante é que não há administração necessária para incluir 

os peers 

De acordo com Ahlborn, Nejdl e Siberski (2002), há duas possibilidades para adaptação de 

um provedor de dados com o padrão OAI-PMH sendo aplicado a uma perspectiva peer-to-peer: 

• a primeira possibilidade é encapsular um provedor através de um peer, que replica os 

dados para um repositório de metadados a partir de um provedor Cliente/Servidor de 

dados OAI. A Figura 17, demonstra como ficaria a arquitetura deste modelo; e 
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Figura 17. Encapsulamento de um provedor OAI peer-to-peer e sua comunicação com um provedor 
OAI comum 

Fonte: Adaptado de Ahlborn, Nejdl e Siberski (2002). 

• a segunda possibilidade é responder às consultas diretamente à partir de um provedor de 

dados. A Figura 18, demonstra a arquitetura proposta para este modelo. 

 

Provedor 
OAI-P2P 

dados 

busca 

OAI-P2P Encapsulador de Consultas 

 

Figura 18. Encapsulamento de um provedor OAI peer-to-peer que responde às consultas 
diretamente 

Fonte: Adaptado de Ahlborn, Nejdl e Siberski (2002). 

2.4.4  Considerações sobre Trabalhos Similares 

Os trabalhos similares contribuíram para: (i) verificar o funcionamento dos repositórios de 

Objetos de Aprendizagem, o que é importante para a proposta, pois a mesma tem o objetivo de 

estabelecer uma rede interoperável de sistemas que distribuem e/ou usam OAs; (ii) levantar 
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experiências realizadas por outras iniciativas que estabeleceram redes de repositórios de Objetos de 

Aprendizagem; e (iii) levantar pesquisas e padrões com o intuito de verificar aplicabilidade à 

arquitetura LOP2P.  

Na Tabela 1, há um comparativo de alguns dos trabalhos mais similares com a arquitetura 

LOP2P. A coluna “Iniciativas” identifica o título do trabalho. Todos analisados tem como principal 

característica o uso interoperabilidade associado ao conceito de Objetos de Aprendizagem. No 

comparativo, foram utilizados os seguintes critérios: (i) quem é beneficiado pela iniciativa; (ii) que 

estratégia é utilizada para a conexão entre os beneficiados; e (iii) se a iniciativa tem o foco de 

publicar principalmente Objetos de Aprendizagem com licenças livres.  

O ARIADNE conecta repositórios de Objetos de Aprendizagem e fornece uma busca através 

de um endereço publicado na Web, que permite usuários conectados à Internet realizar pesquisas 

por Objetos de Aprendizagem. O Edusource se assemelha ao ARIADNE, pois conecta repositórios 

de Objetos de Aprendizagem. A diferença está em uma API que habilita aplicações clientes a 

realizarem buscas por Objetos de Aprendizagem.  

O Lomster não conecta repositórios de Objetos de Aprendizagem: ele conecta usuários para 

o compartilhamento de Objetos de Aprendizagem. O software utiliza uma interface semelhante aos 

de sistemas de compartilhamento de arquivos peer-to-peer (exemplo Bittorrent, Gnutella, Kazaa). 

Uma característica que destaca o mecanismo de busca do Lomster é a indexação dos Objetos de 

Aprendizagem através do padrão de metadado LOM. 

A iniciativa LOP2P se refere à arquitetura produto desta dissertação, e está na tabela para 

evidenciar quais semelhanças e divergências o LOP2P possui em comparação com o que foi 

pesquisado na literatura. Na seção 3  (DESENVOLVIMENTO), é descrita a arquitetura LOP2P, 

com maior nível de detalhes. 
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Tabela 1. Comparativo entre outras iniciativas e LOP2P 

Iniciativas Conecta quem Como conecta Principalmente 
OAs livres 

ARIADNE (Edutella) Rede de LORs e provê 
pesquisa federada 

Conecta LORs com 
um provedor peer-to-

peer e provê aplicação 
cliente para pesquisa  

Não 

Edusource Rede que conecta LORs Uma API para criação 
da conexão com a rede 
de LORs é 
disponibilizada 

Não 

Lomster Conecta pessoas que 
desejam compartilhar OAs 

Conecta os usuários 
através de uma rede 
peer-to-peer e publica 
os OAs 
compartilhados 

Não 

LOP2P (proposta) Conecta principalmente 
instituições de ensino para 
compartilhamento de OAs. 
Pode conectar LORs 

Conecta a instituição 
de ensino à rede peer-

to-peer através dos 
LMSs 

Sim 
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3  DESENVOLVIMENTO 

Esta seção tem o objetivo de demonstrar a arquitetura proposta, o protótipo desenvolvido e 

resultados do trabalho. Esta seção está dividida nos tópicos: arquitetura proposta, protótipo (projeto 

e desenvolvimento) e resultados. 

3.1  ARQUITETURA 

A arquitetura de um software estabelece como o sistema deve ser implementado de uma 

maneira genérica, não detalhando componentes profundamente. Esta dissertação propõe uma 

arquitetura para a resolução do problema de interoperabilidade entre diferentes sistemas loware, 

utilizando uma estrutura de distribuição descentralizada. É importante ressaltar que para 

potencializar a reusabilidade e facilitar a distribuição dos Objetos de Aprendizagem, deve-se incitar, 

em qualquer instância da arquitetura produto desta dissertação, compartilhamento de Objetos de 

Aprendizagem com licença livre. 

O estudo dos padrões IMS DRI e OAI PMH contribuiu para a especificação da proposta. 

Uma variação da especificação IMS DRI foi utilizada para possibilitar a interoperabilidade entre os 

sistemas loware, adaptando a abordagem para uma arquitetura peer-to-peer. A escolha está 

associada a especificação de funções de repositórios interoperáveis e devido a mecanismos como a 

Busca Intermediária e a criação de Repositórios Intermediários que auxiliam a busca por 

metadados. O OAI-PMH contribuiu para viabilizar os Repositórios Intermediários da especificação 

IMS DRI. 

Na Figura 19, pode ser visualizado o modelo de integração dos padrões IMS DRI e OAI-

PMH proposto por Santiago e Raabe (2008). A contribuição do IMS DRI está principalmente na 

estrutura de busca intermediária, onde diversos padrões de consultas são traduzidos para os 

repositórios. O OAI-PMH auxilia na função Gather do IMS DRI, onde especifica a criação de 

“Repositórios Intermediários” que coletam metadados dos repositórios acoplados a estrutura de 

interoperabilidade.  
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Figura 19. Modelo para utilização dos padrões IMS DRI e OAI-PMH 

Fonte: Santiago e Raabe (2008) 

O amadurecimento do estudo da aplicação dos padrões IMS DRI e OAI PMH presente na 

Figura 19, forneceu base para especificar a arquitetura proposta. A Figura 20, demonstra a 

arquitetura da rede LOP2P onde um exemplo da disposição da rede proposta pode ser visto. Os 

sistemas lowares são conectados à estrutura da Camada de Mediação (CM) que possui o objetivo de 

fornecer integração com os demais peers. A figura descreve visualmente a conexão entre peers 

(instituições de ensino) na arquitetura LOP2P: os peers 1, 2, A e B conectam os respectivos 

sistemas loware através da arquitetura, para realizar o compartilhamento de Objetos de 

Aprendizagem. 



 

 

74 

  

LOWARE 
#B 

CM 

LOWARE 
#C 

CM 

LOWARE 
#1 

CM 

LOWARE 
#2 

CM 

 

Figura 20. Arquitetura de uma rede LOP2P 

A arquitetura é dividida nos seguintes componentes: Camada de Mediação (CM), que é o 

componente, que garante a interoperabilidade entre os diferentes sistemas loware, e plugins que 

possibilitam que os sistemas loware participem da rede com o intuito de distribuir ou utilizar os 

OAs. 

3.1.1  Plugin 

Os sistemas loware são conhecidos na especificação IMS DRI como “Serviços de Acesso” e 

“repositórios de OAs”. Estes softwares participam da rede de compartilhamento com o propósito de 

usar e/ou compartilhar OAs. Para isso, o software deve ser capaz de se comunicar com a CM, que 

permite que o sistema loware possa utilizar os serviços da rede LOP2P. 

Para integrar um sistema loware com a Camada de Mediação é necessária a intervenção de 

um software acoplado ao loware. Este software é chamado de plugin, pois suas funcionalidades 

complementam as funções do loware. Um plugin deve viabilizar com a Camada de Mediação um 

canal de comunicação através do uso de sockets. O plugin pode ser visualizado na Figura 21, 

localizado dentro do sistema loware.  

3.1.2  Camada de Mediação 

A Camada de Mediação (CM) promove a comunicação do sistema loware com a rede 

LOP2P oferecendo todos os serviços da rede, tomando toda a complexidade de conexão entre 
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sistemas loware e distribuição de OAs. Internamente a CM é dotada de mecanismos para garantir a 

interoperabilidade do sistema através de funções baseadas no IMS DRI, OAI PMH e outras 

definidas para a particularidade da CM: (i) mecanismo de tradução; (ii) mecanismo de interface 

para comunicação com a CM; (iii) mecanismo de comunicação com a rede P2P; (iv) submit/store; 

(v) request/deliver; (vi) search/expose; e (vii) gather. Na Figura 21, é visualizada a relação de cada 

componente da CM em um peer. 

  

Sistema 
Loware 

Mecanismo de Tradução 

Submit / Store 

Metadados 
 

Mecanismo de 
Comunicação com a Rede 

P2P 

Search / Expose Request / Deliver 

Mecanismo de interface para conexão com 
sistema loware 

Gather 

Plugin 

 

Figura 21. Arquitetura da Camada de Mediação e conexão com sistema loware 

A seguir está a descrição dos componentes relacionados a CM da Figura 21: 

• Mecanismo de tradução: possui a função de traduzir estruturas de dados de um metadado 

ou linguagem em outras. O processo de tradução a ser adotado para a arquitetura é o uso 

do conceito de mapeamento de ontologias (processo descrito na seção 2 2 REVISÃO 

DA LITERATURA). Quando um sistema loware faz uma requisição à CM dedicado a 

aplicação, é submetida uma mensagem com um metadado ou um determinado 

documento descrito em uma linguagem padrão para o sistema loware, que deve ser 

traduzida para que a CM possa processar requisições dessas aplicações. O mecanismo de 

tradução ainda realiza a tradução da linguagem padrão da CM para uma linguagem que o 

sistema loware possa processar, tendo a característica de traduzir tanto da CM para seu 

cliente (sistema loware), quanto do cliente para a CM; 
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• Mecanismo de interface para conexão com o sistema loware: é responsável por receber 

as mensagens dos sistemas loware e repassá-las aos mecanismos da CM com 

competência para processá-las, bem como tratar da entrega das mensagens da CM para 

os sistemas loware. 

• Mecanismo de comunicação com a rede P2P: é responsável por manter a CM conectada 

à rede de compartilhamento e por garantir que os serviços provenientes dos sistemas 

loware sejam divulgados na rede e possam ser usados por peer interessados.  

• Mecanismo de Submit/Store: implementa a função de mesmo nome do padrão IMS DRI. 

Esta função é responsável por receber solicitação de recuperação de um determinado OA 

proveniente de algum peer na rede, passando os parâmetros. Todo este processo é 

assegurado pelo mecanismo de comunicação com a rede P2P; 

• Mecanismo de Request/Deliver: implementa a função de mesmo nome do IMS DRI. Na 

CM ele possui o papel de fornecer um meio para a exibição de OAs. Um peer realiza a 

solicitação sobre a CM de visualizar um objeto previamente pesquisado. A CM solicita 

visualização ao repositório do objeto e o transmite ao peer solicitante; e 

• Mecanismo de Gather: especificado pelo padrão OAI PMH. Estabelece funções para 

criar e manter os chamados Repositórios Intermediários. Esses repositórios não 

armazenam OAs, mas sim metadados de objetos de outros repositórios. Os Repositórios 

Intermediários do LOP2P são incorporados a todos os peers, mantendo uma listagem de 

metadados de OAs de outros sistemas loware. Deste modo, os sistemas loware devem 

coletar metadados de outros repositórios rotineiramente, com o intuito de manterem 

informações atualizadas e não acarretarem demasiadas faltas na busca por OAs. 
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Figura 22. Exemplo de funcionamento do Repositório Intermediário 

Devido à complexidade, o funcionamento do mecanismo Gather pode ser visualizado na 

Figura 22. O peer “Loware #1” possui repositórios intermediários de metadados contendo 

informações sobre OAs que estão nos peers “Loware #B” e “Loware #C”. O “Loware #2” solicita a 

pesquisa por um Objeto de Aprendizagem que está localizado no peer “Loware #B” (o “Loware #2” 

não possui a informação de que este objeto esteja no “Loware #B”). Como o “Loware #1” possui 

informações sobre objetos presentes no repositório “Loware #B”, o “Loware #1” retorna a 

informação de que o objeto solicitado pode ser encontrado no repositório “Loware #B”. Esse 

exemplo demonstra que o mecanismo Gather permitiu que “Loware #2” conhecesse os OAs 

presentes em “Loware #B”, sem precisar ter obtido resposta do repositório. Se houvesse um gargalo 

considerável na consulta por OAs presentes em “Loware #B” isso poderia resultar em uma demora 

na resposta a “Loware #2”. Como o mecanismo Gather está sendo utilizado na rede, esse problema 

seria sanado. 

3.2  PROTÓTIPO 

Com o intuito de verificar a viabilidade da arquitetura proposta, construiu-se um protótipo, 

para realização de testes. As subseções a seguir demonstram o projeto do protótipo e detalhes do 

desenvolvimento do mesmo. 
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3.2.1  Projeto do Protótipo 

Neste tópico serão detalhados aspectos necessários para a produção da CM. Inicialmente 

foram levantados os requisitos a partir do que foi observado sobre os padrões IMS DRI e OAI PMH 

e sobre o estudo realizado sobre a arquitetura descentralizada peer-to-peer. O protótipo foi 

construído priorizando aspectos fortemente relacionados à arquitetura LOP2P: a busca e 

recuperação de OAs em rede peer-to-peer. 

3.2.1.1 Requisitos 

Requisitos funcionais: 

•  A CM deve permitir que sistemas loware solicitem buscas por OAs (Search/Expose 

proveniente do padrão IMS DRI); 

• A CM deve permitir que sistemas loware recebam consultas realizadas (Search/Expose 

proveniente do padrão IMS DRI); 

• A CM deve permitir que os sistemas loware conectados possam submeter OAs para 

sistemas loware que desejam tomar posse (Submit/Store proveniente do padrão IMS 

DRI); 

• A CM deve permitir que sistemas loware recebam OAs enviados por outros sistemas 

loware da rede (Submit/Store proveniente do padrão IMS DRI); 

• A CM deve permitir que sistemas loware retornem um endereço indicando onde o OAs 

pode ser acessado para apresentação (Request/Deliver proveniente do padrão IMS DRI); 

• A CM deve repassar o endereço contendo acesso para Objeto de Aprendizagem, 

proveniente de um determinado sistema loware para outro (Request/Deliver proveniente 

do padrão IMS DRI); e 

• A CM deve emitir alertas contendo informações sobre eventos importantes da rede aos 

sistemas lowares (função Alert/Expose do padrão IMS DRI); 

• A CM deve criar repositórios contendo metadados de OAs de sistemas loware 

conhecidos, relacionando-os à origem (Repositórios Intermediários – da função Gather 

do padrão IMS DRI). 
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Requisitos não funcionais: 

• O sistema deve operar em uma rede descentralizada, para garantir nível adequado de 

tolerância a falhas e não permitir que a rede tenha dependência de alguns participantes 

da estrutura para se manter funcionando, caracterizando uma rede comunitária, sem 

proprietários; 

• Os Repositórios Intermediários devem possuir como padrão de linguagem e metadados o 

mesmo utilizado para a CM; e 

• Todas as interações realizadas entre os sistemas lowares devem ser mediadas pelos 

mecanismos da CM. 

3.2.1.2 Diagramas de Seqüência 

Neste tópico são demonstrados os diagramas de sequência das duas principais funções da 

arquitetura LOP2P, baseadas na especificação IMS DRI: Search/Expose e Submit/Store. As demais 

funções (Gather, Request/Deliver) podem ser visualizadas no Apêndice A.  

Search/Expose 

A função Search/Expose é responsável por realizar buscas na rede de repositórios. Na Figura 

23 e na Figura 24, mostradas a seguir, podem ser visualizados dois diagramas de seqüência 

demonstrando duas perspectivas da busca por OAs: (i) a do peer que solicitou a busca (Figura 23); e 

(ii) a de um peer que recebeu a solicitação pela busca de OAs (Figura 24). Nas duas figuras são 

demonstradas as entidades descritas a seguir: 

• SearcherPeer: peer que efetuou a solicitação pela busca de OAs, criando uma lista de 

critérios para localização; 

• RequestPeer: peer que propagou a busca por OAs; 

• OtherPeers: peers conectados ao peer que está sendo descrito no diagrama; 

• Net Communication Device: mecanismo de comunicação com a rede peer-to-peer; 

• Search/Expose: mecanismo responsável por gerenciar a função Search/Expose; 

• Gather: mecanismo responsável por gerenciar a função Gather; 



 

 

80 

• MetadataRepository: repositório de metadados de OAs presentes em outros peers 

conectados; 

• Loware Interface Device: mecanismo de interface de comunicação da CM com o sistema 

loware; e 

• Loware (plugin): plugin do sistema loware para conexão com a CM. 

Na perspectiva do peer que solicitou a busca (Figura 23), um sistema loware conectado à 

arquitetura solicita a busca por OAs, especificando-os através de uma lista de critérios. A interface 

com o sistema loware recebe a solicitação e a encaminha ao mecanismo de gerenciamento da 

função Search/Expose. O mecanismo solicita busca ao: (i) mecanismo Gather9: verificando se no 

repositório de metadados há algum OA mapeado, que possui características estabelecidas pela lista 

de critérios; e (ii) mecanismo de comunicação com a rede peer-to-peer:  para propagar mensagens 

de busca por OAs, que tenham as características estabelecidas pela lista de critérios, em outros 

peers. Depois das duas buscas terem sido realizadas, é criada uma lista de OAs encontrados, 

contendo metadados e a referência do peer que possui o OA, que é enviada para o sistema loware 

através do mecanismo de interface com estes dispositivos. 

                                                
 
 
 
9 É importante destacar que peers que já foram mapeadas por buscas através do determinado mecanismo Gather não 
precisam consultar localmente seus OAs. Neste caso estes peers devem apenas consultar o mecanismo Gather e depois 
enviar a consulta a outros peers. 
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Figura 23. Diagrama de seqüência da função Search/Expose sob a perspectiva de um peer que fez 
uma solicitação de busca por OAs 

Na perspectiva de um peer que recebeu a solicitação pela busca de OAs (Figura 24), um 

peer requisitante repassa uma mensagem solicitando a busca, contendo uma lista de critérios. Essa 

lista de critérios é repassada ao mecanismo que gerencia a função Search/Expose do peer. Este peer 

solicita a busca em outros três mecanismos: (i) mecanismo Gather: localiza OAs que se encaixam 

aos critérios recebidos no repositório de metadados (Metadata Repository); (ii) mecanismo de 

interface com sistema loware: para solicitar a busca por OAs que se encaixam a lista de critérios, 

presentes no sistema loware do peer; e (iii) mecanismo de comunicação com a rede peer-to-peer: 

propaga a mensagem de busca para os peers que o mesmo está conectado. Depois disso uma 

listagem de OAs, contendo metadados e a referência do peer, é enviada para o peer que solicitou a 

busca. 
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Figura 24. Diagrama de seqüência da função Search/Expose sob a perspectiva de um peer que 
recebeu uma solicitação de busca por OAs de um peer requisitante 

Submit/Store 

A função Submit/Store é responsável pela solicitação de download de um determinado OA. 

Na Figura 25 e Figura 26, mostradas a seguir, podem ser visualizados os diagramas de seqüência de 

duas ações realizadas pela função: Submit (Figura 25) e Store (Figura 26). As entidades 

relacionadas aos diagramas são descritas a seguir: 

• OtherPeer: na Figura 25 é o peer que possui o OA que está sendo solicitado. Na Figura 

26 é o peer que solicitou o download do OA; 

• Net Communication Device: mecanismo de comunicação com a rede peer-to-peer; 

• Submit/Store: mecanismo responsável por gerenciar a função Submit/Store; 

• Loware Interface Device: mecanismo de interface entre a CM e o sistema loware; e 

• Loware (plugin): plugin do sistema loware para conexão com o peer. 

Na ação Submit, o peer que requisitou o download do OA solicita ao mecanismo de 

comunicação com a rede o download ao peer que possui o OA. A mensagem contendo a solicitação 
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é enviada para o mecanismo Submit/Store, que solicita o download ao sistema loware através do 

mecanismo de interface. O sistema loware envia os arquivos do OA até o mecanismo de interface 

que os envia ao gerenciador da função Request/Deliver. Este encaminha ao peer que solicitou o 

download através do mecanismo de comunicação com a rede peer-to-peer. 

 

Figura 25. Diagrama de seqüência da ação Submit da função Submit/Store 

Na ação Store (Figura 26) o sistema loware solicita a visualização de um determinado OA 

ao mecanismo de interface. Este mecanismo repassa a solicitação ao mecanismo que gerencia a 

função Submit/Store, que a encaminha ao mecanismo de comunicação com a rede peer-to-peer. O 

mecanismo de comunicação com a rede solicita o download ao peer que possui o OA, que enviará 

uma mensagem contendo os arquivos do OA. Estes arquivos são repassados ao mecanismo 

Submit/Store, que entrega ao sistema loware através do mecanismo de interface. 
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Figura 26. Diagrama de seqüência da ação Store da função Submit/Store 

3.2.2  Implementação do Protótipo 

Para demonstrar o funcionamento prático de uma rede LOP2P e dar maior maturidade à 

arquitetura, foram desenvolvidos dois protótipos de software: Camada de Mediação e plugin para o 

sistema loware. Uma discussão é realizada ao final desta seção descrevendo como foram superadas 

dificuldades pertinentes à execução do protótipo em ambientes institucionais com firewalls, proxies 

e subredes. 

3.2.2.1 Implementação da Camada de Mediação 

Ao implementar a especificação deve-se ter em mente que uma versão da Camada de 

Mediação (CM) produzida pode ser utilizada em todos os peers, portanto todas as instituições que 

desejam se conectar a rede LOP2P poderiam utilizar a mesma versão. Devido a isso, foi utilizada na 

implementação do protótipo da CM a linguagem Java, por ser uma liguagem portável, que permite 

o uso em diversas plataformas. Outra observação importante é que cada peer deve possuir uma CM 

rodando, para possibilitar conexão com a rede.  
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Como o protótipo da Camada de Mediação (CM) foi desenvolvido utilizando o paradigma 

de Orientação a Objeto (OO), dividiu-se as classes dentre os seguintes pacotes: 

• Standard Abstract Data: pacote reservado para classes utilitárias, que auxiliam as demais 

classes a realizarem suas tarefas. Atualmente o pacote do protótipo desenvolvido conta 

apenas com uma classe reponsável por representar os metadados dos Objetos de 

Aprendizagem; 

• Network Communication Device: pacote com as classes responsáveis pela comunicação 

de uma instituição com a rede peer-to-peer LOP2P, ou seja, conecta a Camada de 

Mediação com a rede peer-to-peer; 

• Loware Interface Device: pacote que contém as classes responsáveis pela comunicação 

entre o LMS ou qualquer outro sistema loware da instituição de ensino com a Camada 

de Mediação; 

• Translator Device: pacote responsável pela tradução de metadados de Objetos de 

Aprendizagem e tradução de mensagens oriundas dos sistemas loware. O protótipo 

desenvolvido não contempla a tradução de metadados, como especificado na arquitetura 

LOP2P; 

• Gather Device: pacotes de classes responsáveis pela função Gather da especificação IMS 

DRI; 

• Search Device: pacotes de classes responsáveis pela função Search/Expose da 

especificação IMS DRI; e 

• Submit Device: pacotes de classes responsáveis pela função Submit/Store da 

especificação IMS DRI. 

A seguir há explicação detalhada de cada pacote de classes da arquitetura LOP2P. 

Standard Abstract Data  

O pacote Standard Abstract Data é o que possui as classes necessárias para todos os 

componentes da CM. No protótipo desenvolvido, a única classe pertencente a esta camada é o 

LOP2PMetadata.  
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O LOP2PMetadata é a classe responsável por fornecer estrutura necessária para objetos que 

contenham o metadado padrão utilizado para CM. Quando um metadado é recebido, ele deve ser 

traduzido para esta estrutura de dados. O metadado padrão da CM utilizado para o protótipo 

desenvolvido foi o Learning Object Metadata, devido a diversas referências consultadas, abordadas 

na seção de Revisão da Literatura deste trabalho, que destacam a completude que este tipo de 

metadado proporciona na descrição de OAs. 

Para a construção do LOP2PMetadata foi utilizada a API JDOM10 para fazer o parser e a 

manipulação da estrutura XML que a classe representa quando assume um OA. Na Figura 27, está 

representada a classe LOP2PMetadata. Na parte superior desta figura, encontra-se a listagem dos 

atributos (identificados na figura como attributes) e, na parte inferior, a listagem dos métodos 

(identificados na figura como operations). O atributo “lom” identifica a raiz do metadado 

representado, enquanto os demais são os ramos imediatamente encontrados na raiz.  

Dentre os métodos destacam-se: 

• getXMLString: retorna o XML correspondente ao metadado no formato LOM; 

• setNewLOP2PID: configura um identificador único na rede LOP2P para o metadado; 

• getIdentifier: retorna o identificador do metadado; 

• setLocation: configura localização do Objeto de Aprendizagem; 

• getLocation: retorna localização do Objeto de Aprendizagem; 

• compare: compara o metadado com outro existente retornando a compatibiliade entre os 

dois. 

                                                
 
 
 
10 http://www.jdom.org/: site oficial da API JDOM, utilizada na classe LOP2PMetadata. 
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Figura 27. Classe LOP2PMetadata 

Network Communication Device 

O Network Communication Device é o pacote que possui as classes necessárias para 

estabelecer a comunicação da CM com a rede peer-to-peer LOP2P. Dentre as classes deste pacote 

se encontram: NCDConfiguration, LOP2PMessage, NCDData, NCDAdvertisements, 

NCDDiscovery, NCDMessageReceiver, NCDMessagesReceiverVerifier, NCDMessageSender, 

NCDMessagesSender,  NCDevice. Todas as classes podem ser visualizadas na Figura 28. 

Para implementação das classes deste pacote foi necessário a utilização do framework 

JXTA, escolhido após análise da literatura (detalhes da escolha na seção 2.3.1 ). Esse framework 
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possibilitou a criação de um mecanismo que integra a CM na rede LOP2P, usando o modelo peer-

to-peer. 

A classe NCDConfiguration é a classe responsável por fornecer estrutura necessária para 

configuração à todas as classes do pacote Network Communication Device. Uma das principais 

atribuições dos objetos criados a partir desta classe é a criação dos mecanismos de comunicação 

com a rede LOP2P. Outras atribuições importantes são: criação de identificador único da CM, 

baseando-se na data e hora de criação mais o endereço MAC (Media Access Control) da interface 

de rede; tempo de timeout para espera de informações; e intervalo de processamento das threads. 

A classe LOP2PMessage é a classe de onde são criadas instâncias dos objetos que levam 

informações de um peer a outro na rede LOP2P. Nesta mensagem podem ser anexados arquivos e 

informações em forma de texto. Os OAs e metadados são transportados de um peer até outro 

através de objetos desta classe. 

NCDData é a classe responsável por possuir dados necessários à configuração da 

comunicação do peer local com os demais. Por exemplo: lista de mensagens a enviar, lista de 

mensagens recebidas e lista de peers conhecidos. 

NCDAdvertisements constrói objetos com a função de fazer anúncios para serem 

conhecidos pelos demais peers. Objetos da classe NCDDiscovery capturam esses anúncios com o 

intuito de conhecer outros peers, adicionando o endereço do novo peer na lista de peers conhecidos 

de um objeto NCData instanciado. 

NCDMessageReceiver é a classe do objeto que fica verificando se novas mensagens 

chegaram e as armazena numa lista de mensagens não lidas. Estas mensagens são tratadas 

posteriormente por um objeto da NCDMessagesReceiverVerifier. 

NCDMessagesSender é a classe do objeto responsável por verificar a lista de mensagens a 

serem despachadas a outros peers e solicitar envio. Quando uma mensagem entra na lista, a mesma 

é enviada através da classe NCDMessageSender. 

A classe NCDevice é responsável por coordenar a execução de objetos das classes: 

NCDAdvertisements, NCDDiscovery, NCDMessagesReceiverVerifier, NCDMessagesSender, 

NCDMessagesReceiverVerifier. 
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Figura 28. Pacote Network Communication Device 
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Loware Interface Device 

O pacote Loware Interface Device possui as classes responsáveis pela comunicação da CM 

com o loware. Para o protótipo foram desenvolvidas três classes: LIDConfiguration, 

LIDReceiveConnection e LIDRequestHandler. A Figura 29 demonstra o diagramas de classe do 

pacote. 

 

Figura 29. Classe do pacote Loware Interface Device 

A classe LIDConfiguration é a classe que possui a estrutura de configuração para as classes 

do pacote Loware Interface Device. A informação mais importante armazenada pelos objetos desta 

classe é o número da porta de rede que será utilizado para conexão com o loware. 

LIDReceiveConnection é uma classe que possui a finalidade de esperar as conexões 

oriundas de um loware através do uso de sockets. Quando uma conexão é recebida, um objeto 

LIDRequestHandler é utilizado para tratá-la. 

Um objeto LIDRequestHandler por sua vez, solicita a tradução da mensagem que deve tratar 

e verifica qual tipo de requisição está sendo feita. Se é uma solicitação Gather, Search ou Store e 

despacha a mensagem ao tratador responsável. 

Translator Device 

O pacote Translator Device possui classes com o objetivo de estabelecer traduções entre as 

mensagens oriundas do loware para a linguagem padrão da CM ou vice-versa.  
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Para este pacote pode ser acoplado um mecanismo de mapeamento de ontologias. Para o 

protótipo desenvolvido esta abordagem não foi utilizada, devido ao esforço que o desenvolvimento 

que este mecanismo demandaria. A ausência deste mecanismo não influenciou a verificação da 

viabilidade da arquitetura LOP2P, pois esta dissertação trabalha com a hipótese: “a utilização de 

uma arquitetura peer-to-peer para promover a comunicação entre as instituições é viável para 

permitir o compartilhamento de Objetos de Aprendizagem”. As classes do pacote podem ser 

visualizadas na Figura 30. 

 

Figura 30. Classes do pacote Translator Device 

As classes do pacote são: TrDConfiguration e TrDTranslator. A classe TrDConfiguration 

possui estrutura necessária para armazenar as configurações de tradução. 

A classe TrDTranslator é responsável por produzir objetos com o propósito de traduzir 

mensagens oriundas do loware para a CM, ou vice-versa. É um objeto importante para fazer a 

camada de mediação entender as requisições do loware. 

Gather Device  

O pacote Gather Device possui classes com o objetivo de implementar a função Gather, 

discutida no capítulo de descrição do projeto (seção 3.1  ARQUITETURA). Para o protótipo 

desenvolvido, a função Gather apenas coleta os metadados dos OAs compartilhados localmente. 

No protótipo foram implementadas quatro classes para a função Gather/Expose: 

GDConfiguration, GDData e GDGather. As classes podem ser visualizadas na Figura 31. 
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Figura 31. Classes do pacote Gather Device 

A classe GDConfiguration possui os dados de configuração necessários as outras classes do 

pacote. GDData é a classe com a listagem de metadados mapeados até o momento pela função 

Gather.  

GDGather é a classe que possui mecanismos necessários para coletar metadados e 

armazená-los em um objeto GDData. No protótipo esta classe apenas faz a coleta de metadados 

oriundos do loware. 

Search Device 

No pacote Search Device estão as classes responsáveis pela procura de OAs pela rede 

LOP2P. Este pacote representa uma das mais importantes tarefas da arquitetura: a função 

Search/Expose (seção 3.1  ARQUITETURA). As classes implementadas para o protótipo são: 

SDConfiguration e SDSearch. Estas podem ser visualizadas na Figura 32. 
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Figura 32. Classes do pacote Search Device 

A classe SDConfiguration possui a estrutura necessária para o armazenamento das 

configurações da função Search. Entre suas principais funções estão: percentual de compatibilidade 

exigido para considerar um metadado de um OA selecionável e tempo de expiração na espera de 

respostas por pesquisas. Para o protótipo, a busca ocorre de forma a encontrar ou não a palavra-

chave entre os metadados dos OAs mapeados. 

Dentre as funcionalidades principais da classe SDSearch encontram-se: procurar os 

metadados similares na base local, solicitar procura nos peers conhecidos e retornar metadados 

conhecidos ao peer que requisitou a pesquisa. 

Submit Device 

O pacote Submit Device implementado para o protótipo possui classes para desempenhar a 

função Submit/Store (seção 3.1  ARQUITETURA) responsável por efetuar distribuição de OAs 

para o loware solicitante. As classes desenvolvidas para o pacote são: SuDConfiguration e 

SuDSubmit. Estas classes podem ser visualizadas na Figura 33.  
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Figura 33. Classes do pacote Submit Device 

A classe SuDConfiguration é a classe responsável pela estrutura de configuração da função 

Submit/Store. Dentre as informações de configuração armazenadas se destacam: tempo de 

expiração da requisição de download e local onde os OAs recuperados devem ser armazenados. 

SuDSubmit é a classe que possui as funcionalidades de: solicitar o download de um 

determinado OA a um determinado peer, efetuar transmissão do arquivo do OA e gravá-lo em um 

caminho no peer que solicitou o download. 

3.2.2.2 Implementação do Plugin 

O sistema loware e a CM são softwares separados, que não possuem comunicação direta, 

portanto é necessário criar em cada peer uma comunicação do loware com a CM. Esta comunicação 

pode ser realizada independente da linguagem de programação utilizada, bastando apenas que seja 

possível implementar troca de mensagens utilizando sockets. 

Para realizar a implementação da arquitetura LOP2P, foram instaladas instâncias do 

MOODLE em diferentes máquinas como sistemas loware, onde cada uma delas seria um peer. Para 

permitir a comunicação da CM com o MOODLE, em cada peer deve-se instalar um plugin a ser 

acoplado neste sistema loware utilizando a linguagem PHP (padrão do MOODLE). Utilizando-se os 

padrões para criação de plugins para o MOODLE, desenvolveu-se uma aplicação do tipo “box” 

(Figura 34), que se apresenta na forma de uma caixa na lateral. 
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Figura 34. Interface do plugin no MOODLE 

A comunicação com a CM foi possível graças a utilização da extensão do PHP 

“php_sockets”. Esta comunicação ocorre na forma de troca de mensagens, onde a CM está sempre 

esperando por uma mensagem enviada pelo plugin.  

O plugin desenvolvido apresenta opções para requisição de funções ativas na CM: 

• Enviar metadados a LOP2P: envia todos os metadados dos Objetos de Aprendizagem 

presentes no sistema loware para CM; 

• Buscar: busca Objetos de Aprendizagens que estejam publicados na rede LOP2P; e 

• Solicitar download: efetua download de um Objeto de Aprendizagem que foi requisitado 

por um usuário, normalmente após a realização de uma busca. 

O esforço para o desenvolvimento de um protótipo de plugin foi de trinta horas de 

programação de um programador nível pleno, com conhecimento de um ano de uso do sistema 

loware. Considera-se o esforço pequeno, sendo que sempre que for implementado um plugin para 

uma versão de um determinado loware, este plugin poderá ser utilizado para outras iniciativas que 

utilizam o mesmo sistema loware da versão atendida.  
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Na Figura 35, é exibido o modelo de classes desenvolvido onde foram utilizados três tipos 

de padrões de projeto com o intuito de facilitar a produção de novos plugins. 

FacadeMOODLE

+getAllLearningObjects(): array
+getPublishedLearningObjects(): array
+setPublishedLearningObjects(LOs: array)
+installLearningObject(loPath: String, courseID: int)
+canDownload(): boolean
+canSearch(): boolean
+canPublich(): boolean
#canDoInMOODLE(listOfRoles: array): boolean

FacadeLOP2P

-facadeLMS: FacadeLMSAbstract
-ip: int
-port: String

+FacadeLOP2P(ip: int, port: String, facadeLMS)
+getFacadeLMS(): FacadeLMSAbstract
+sendPublishedLOsToLOP2P(print: boolean = false): String
+getLOsBySearchLOP2P(key: String, word: String): array
+getLOFileFromLOP2P(loID: String, peerID: String): array
+getStatistics(): array

FacadeLMSAbstract

+getAllLearningObjects(): array
+getPublishedLearningObjects(): array
+setPublishedLearningObjects(LOs: array)
+installLearningObject(loPath: String, courseID: int)
+canDownload(): boolean
+canSearch(): boolean
+canPublich(): boolean

FacadeLMSFactory

+createFacadeMOODLE(): FacadeLMSAbstract

 

Figura 35. Modelo de classes utilizados para o plugin 

O primeiro padrão utilizado foi o “Façade”, cujo propósito é isolar determinadas camadas de 

um software, com o intuito de facilitar mudanças, pois isto facilita adaptações em trechos de código 

(SHALLOWAY e TROTT, 2004). No plugin, existem duas “Façades”: uma para o LMS e outra 

para a Camada de Mediação. A primeira (FacadeMOODLE) separa as particularidades funcionais 

do LMS com o intuito de facilitar a produção de plugins. Para isto basta implementar a classe 

abstrata FacadeLMSAbstract. A segunda separa o plugin da comunicação da Camada de Mediação 

(FacadeLOP2P). 

Dois outros padrões utilizados foram: o “Factory” e o “Singleton”. O padrão “Factory” é 

utilizado para permitir apenas um ponto para instanciação de uma determinada classe. O padrão 

“Singleton” é utilizado para permitir uma instância para uma classe (no caso do plugin, a “Façade” 

do LMS) (SHALLOWAY e TROTT, 2004). O primeiro padrão foi aplicado através da classe 
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FacadeLMSFactory, que possui a função de criar instâncias de implementações da classe abstrata 

FacadeLMSAbstract. As implementações da classe FacadeLMSAsbtract devem seguir o padrão 

“Singleton”, impossibilitando mais de uma instância para a mesma classe. 

Para facilitar o entendimento de como o uso destes padrões podem facilitar a criação de 

novos plugins, utiliza-se do seguinte exemplo. Se alguma iniciativa deseja criar um plugin para um 

outro LMS, como por exemplo o BlackBoard: com os códigos-fonte já disponibilizados para 

plugins para o MOODLE, é necessário implementar a classe FacadeLMSAbstract com as 

particularidades do Blackboard (como foi feito em FacadeMOODLE) para criar uma nova “Façade” 

(que poderia se chamar FacadeBlackboard). Depois disso, deve-se criar um novo método em 

FacadeLMSFactory, para criar ou acessar  o “Singleton” FacadeBlackboard. 

3.2.2.3 Ultrapassando Barreiras Institucionais ao Uso do P2P 

Devido a diversos tipos de ameaças à integridade e à confidencialidade dos dados, boa parte 

das instituições informatizadas protegem computadores e as informações neles armazenadas. Vírus, 

softwares espiões, dentre outros, fazem parte da preocupação não somente dos profissionais de 

Tecnologia da Informação, mas sim do dia-a-dia de todos os colaboradores que operam 

computadores nas instituições. 

Para se defender de ameaças deste tipo, as instituições usam diversos softwares e métodos 

de proteção, com o intuito de dificultar perdas e danos. Estas defesas criam restrições no ambiente 

corporativo, que muitas vezes criam barreiras para softwares que deveriam ser usados nas empresas. 

Dentro dessa realidade estão as instituições de ensino. 

Um tipo de restrição aplicado comumente em diversas instituições é o bloqueio de canais de 

comunicação entre redes peer-to-peer. Este problema ocorre devido a cultura dos chamados free-

riders: usuários que utilizam redes peer-to-peer, devido as facilidades de compartilhamento, para 

publicar ou utilizar materiais digitais sem os devidos direitos; muitas vezes contribuindo para a 

propagação ilegal de softwares infectados com programas nocivos.  

Muitas vezes sem a intenção de causar um mal direto as instituições na qual trabalham, 

usuários free-riders comprometem toda a estrutura e a confiabilidade dos dados na mesma. Devido 

a este problema, uma prática comum de segurança nas instituições é dificultar o uso dos softwares 

peer-to-peer.  
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Considerando a importância deste problema para as empresas, este trabalho tem como 

princípio a prática do “bom” compartilhamento de Objetos de Aprendizagem através de uma rede 

peer-to-peer, tendo a sensibilidade de aplicar tecnologias e abordagens que não comprometam a 

segurança computacional de uma empresa.  

Um dos fatores principais para a escolha do framework peer-to-peer foi a preocupação com 

esta abordagem, o que resultou no emprego do JXTA para o protótipo. Testes realizados em 

ambientes simulados e na Universidade do Vale do Itajaí, no Laboratório de Soluções em Software, 

revelaram que é possível utilizar redes peer-to-peer com “bom propósito”, sem afetar as políticas de 

segurança de um ambiente informatizado seguro. 

Três problemas citados por JXTA GUIDE (2007) puderam ser verificados: utilização de 

proxies, firewalls e isolamento de máquinas dentro da rede da instituição (como por exemplo em 

subredes). 

Uma rede peer-to-peer é formada por um conjunto de máquinas interconectadas chamadas 

de nós. O framework JXTA permite diferentes configurações para os nós. O protótipo desenvolvido 

neste trabalho utilizou duas configurações: Edge e Rendezvous_Relay. Edges são os peers padrões 

da rede, sem papéis especiais, possuindo apenas o propósito de oferecer os serviços da arquitetura 

LOP2P. Inicialmente o protótipo apenas iria utilizar estes tipos de configurações para os peers na 

rede. Devido a necessidade de executar a rede em ambientes insitucionais, protegidos e isolados, 

houve a necessidade de utilizar uma estratégia com duas configurações diferentes para peers JXTA. 

Um peer Rendezvous_Relay JXTA tem como principal diferencial a função de retransmitir 

as mensagens de um peer isolado para a rede. Deste modo um peer Rendezvous_Relay pode ser 

utilizado para fornecer serviço de acesso à rede peer-to-peer, permitindo que computadores isolados 

em uma rede possam ter acesso através de um canal de comunicação.  

Devido a este tipo de peer, o protótipo da arquitetura LOP2P pode ser testado em um 

ambiente corporativo. Tudo o que a instituição de ensino deve fazer é executar um peer Edge 

através da Camada de Mediação e permitir acesso deste software a uma porta (geralmente 9700) e 

endereço de um peer Rendezvous_Relay fora da instituição através do protocolo HTTP. Deste 

modo, o peer externo trata de rotear as mensagens destinadas e remetidas pela instituição para a 

rede. 
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Na Figura 36, pode ser visualizada a estratégia utilizada. Através da liberação de acesso a 

um endereço de um peer configurado como Rendezvous_Relay, o peer Edge LOP2P que estava 

isolado da instituição passou a acessar a rede LOP2P. Esta liberação consiste em permitir o acesso 

da máquina que irá conter a Camada de Mediação na instituição a um endereço como este: 

http://iceheartpeer.no-ip.org:9700. Esta liberação deve acontecer no firewall e/ou proxy da 

instituição. Deste modo é possível resolver o problema de isolamento e restrições de firewall. 

 

Rede 

LOP2P 

Edge 

Rendezvous_Relay 
(iceheartpeer.no-ip.org:9700) 

Firewall 

 

Figura 36. Estratégia adotada para comunicar as instituições de ensino que possuam restrições de 
segurança com redes peer-to-peer e impedia acesso à rede LOP2P 

Outro problema encontrado que impedia o acesso do peer à rede LOP2P foi a necessidade 

de autenticação no proxy para acessar a Internet. O JXTA é um framework preparado para este tipo 

de problema, pois utiliza um método denominado em sua especificação de tunneling onde a 

comunicação com um peer fora da instituição pode ser feita por apenas um canal, através do 

protocolo HTTP. Para realizar este tipo de procedimento alguns parâmetros devem ser passados à 

máquina vitual Java (via linha de comando), conforme demonstrado na Figura 37. 
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% java   –Dhttp.proxyHost=200.169.63.189  

         –Dhttp.proxyPort=3333  

         –Djxta.proxy.user=usuario  

         –Djxta.proxy.password=senha 

 

Figura 37. Configurando proxy HTTP no JXTA 

A resolução destes problemas permitiu o uso da Camada de Mediação LOP2P em ambientes 

com restrições que impedem ou dificultam o uso de softwares peer-to-peer, sem afetar as políticas 

de segurança da instituição. O uso do JXTA possilibitou o emprego das estratégias utilizadas, por 

isso deve-se a escolha do framework o sucesso da implementação do protótipo da Camada de 

Mediação de maneira satisfatória. É importante observar que os problemas citados nesta seção não 

se aplicam a todos os casos, mas somente em instituições com políticas de segurança restritivas às 

medidas destacadas devem ser aplicadas. 

3.3 RESULTADOS 

Esta seção tem o objetivo de compilar os resultados obtidos no projeto e foi dividida em 

duas subseções: resultados nos testes realizados com o protótipo; e publicações em veículos 

científicos. 

3.3.1  Testes Realizados com Protótipo 

Com o protótipo desenvolvido, verificou-se que, como a Camada de Mediação foi 

desenvolvida com uma linguagem portável (JAVA), precisaria ser implementada uma vez apenas, 

pois todas as instituições que desejarem se conectar a uma rede LOP2P poderão utilizá-la. É 

importante ressaltar que o maior esforço de programação ficou com o protótipo desta camada: 

cinquenta horas de codificação realizada por um programador (com mais de dez anos de experiência 

em desenvolvimento).  

No desenvolvimento do plugin verificou-se que a linguagem de programação utilizada para 

a implementação deve ser a mesma utilizada para o sistema loware e ter suporte a troca de dados 

via sockets, pois a Camada de Mediação espera por requisições através de um socket. O tempo de 

desenvolvimento do plugin levou trinta horas de um programador com um ano de experiência de 
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uso do sistema loware utilizado: o MOODLE. Este loware foi escolhido por ser um software livre 

de código aberto com característica modular, o que facilitou o desenvolvimento do plugin. 

O modelo peer-to-peer utilizado para o desenvolvimento da aplicação pode ser classificado 

de acordo com a seção 2.3: 

• “puramente centralizada”, quanto ao grau de centralização: pois o protótipo não usou 

nenhum controle centralizado para a rede; e  

• “desestruturada”, quanto a busca por recurso: pois não há mecanismo estruturado por 

busca por recursos. Para evitar problemas de lentidão, é utilizado o conceito de 

Repositórios Intermediários (Gather – OAI PMH). 

Os experimentos do protótipo da rede LOP2P foram realizados em cinco etapas, onde o 

desenvolvimento foi amadurecendo de acordo com a complexidade envolvida. As etapas realizadas 

foram divididas de acordo com os tipos de peers utilizados e a distribuição destes peers (se estavam 

na mesma rede, redes diferentes conectados a Internet). A seguir se encontra a descrição mais 

detalhada sobre o que ocorreu em cada uma destas etapas. 

Primeira Etapa 

A primeira etapa de testes consistiu em avaliar um protótipo com peers do tipo Adhoc, que 

se encontravam em uma mesma rede local. Neste tipo de ambiente, com este tipo de peer, os peers 

se localizam automaticamente, sem a necessidade de uma lista. Três computadores de propósito 

geral foram utilizados nos testes, todos com configuração igual ou superior a: 

• Processador: freqüência de 2 GHz de 32 bits; 

• Memória principal: memória principal de 1 GB; e 

• Rede: máquinas conectadas em rede 10 Mbps. 

Nestes testes verificou-se que o tempo máximo de encontro automático de todos os peers foi 

de sete minutos. Depois deste encontro, os peers se comunicavam livremente, permitindo a busca e 

a transferência de Objetos de Aprendizagem. A velocidade de transferência ficou limitada a 

velocidade da comunicação entre as máquinas da rede. 
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Segunda Etapa 

A segunda etapa consistiu de um ambiente de teste diferente da primeira: as máquinas 

utilizavam os tipos de peers Edge e Rendezvous_Relay em uma mesma rede doméstica. A 

importância desta etapa está em testar os tipos de peers que devem ser utilizados para formar uma 

rede LOP2P com o framework JXTA. Nos experimentos referentes à segunda etapa foram 

utilizados três computadores de propósito geral, com configuração mínima igual ao do primeiro 

experimento. 

Nesta etapa um peer utilizando o modo de configuração Rendezvous_Relay foi utilizado. 

Esta configuração permite que peers que estão em subredes diferentes possam se comunicar, apenas 

se conectando com um peer Rendezvous_Relay. Dois peers Edge foram conectados ao peer 

Rendezvous_Relay. O ambiente da segunda etapa pode ser visualizado na Figura 38. 

 
Edge Rendezvous_Relay Edge 

 

Figura 38. Segunda etapa: dois peers Edge conectados através de um peer Rendezvous_Relay, 
dentro da mesma rede 

No experimento foram pesquisados e transferidos Objetos de Aprendizagem, realizando 

solicitações a partir do LMS MOODLE, através do plugin desenvolvido. A taxa de transferência 

ficou limitada pela conexão utilizada. 

Terceira Etapa 

A terceira etapa de experimentos consistiu em avaliar o funcionamento da rede em um 

ambiente com sub-redes, utilizando um peer do tipo Rendezvous_Relay e peers do tipo Edge. Para 

realizar esta etapa de experimentos seria necessário utilizar uma rede sem restrições com um 

endereço IP que poderia ser acessado de qualquer computador conectado à Internet. Para isso se 

adquiriu o serviço de Internet 3G (tecnologia móvel) da empresa BrasilTelecom, com velocidade 

máxima de 600 Kbps.  
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A rede 3G foi adquirida devido a duas necessidades da terceira etapa: (i) associação de mais 

tipos de ambientes de rede, para simular o uso da rede por mais de uma instituição de ensino; e (ii) a 

rede 3G possui um endereço IP válido na Internet, o que facilita o encontro em redes peer-to-peer, 

através das listas de peers, e de peers Rendezvous_Relay. 

Foi utilizada a rede da Universidade do Vale do Itajaí (UNIVALI) como rede para avaliação. 

Os computadores utilizados para a terceira etapa da experimentação na rede UNIVALI foram 

cedidos pelo Laboratório de Soluções em Software (L2S).  A configuração destas máquinas do L2S 

utilizadas é: 

• Processador: Intel 2.4 GHz, 32 bits; 

• Memória principal: 512MB de memória RAM; e 

• Rede: conexão UTP (par trançado), com velocidade máxima de 100 Mbps. 

Este experimento auxiliou o amadurecimento do protótipo: devido à rede da UNIVALI estar 

submetida a restrições comumente encontrada em instituições privadas: uso de firewall e 

obrigatoriedade no uso de proxy.  

Exceções apareceram nos experimentos e verificou-se que era necessário configurar um 

proxy e liberar acesso à porta de conexão com o peer Rendezvous_Relay (ver seção 3.2.2.3).  Com 

estas configurações se conseguiu realizar os primeiros testes com o protótipo da rede em um 

ambiente semelhante ao que uma rede LOP2P estaria trabalhando. O ambiente utilizado é exibido 

na Figura 39. 
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Figura 39. Terceira etapa: dois peers Edge conectados através de um peer Rendezvous_Relay, em 
redes distintas, atravessando configurações restritivas de firewall e Proxy 

Nas primeiras semanas desta etapa de teste, os Objetos de Aprendizagem foram pesquisados 

e transmitidos de qualquer nó da rede. Exceções na transmissão de um Objeto de Aprendizagem 

eram frequentes e causavam falhas na transmissão. Tentativas de solucionar o problema foram 

realizadas, mas nenhum resultado positivo foi obtido. Depois dos primeiros testes realizados, as 

exceções na transmissão de Objetos de Aprendizagem se tornaram mais frequentes. Estes 

problemas levaram a crença de que pudesse haver algum problema com o framework JXTA quanto 

à comunicação entre diferentes tipos de peers.  

Uma pesquisa foi realizada na comunidade JXTA e foi verificado que duas discussões, 

(JXTA COMMUNITY FORUM, 2008; JXTA FORUM, 2009), reportavam problemas semelhantes 

em relação ao que os experimentos estavam tendo. Ambas as discussões apontavam para uma 

versão do framework JXTA chamada de “Nightly Build”, que possuía as últimas atualizações 

realizadas pela comunidade. Deste modo, o protótipo do LOP2P foi atualizado e novos 

experimentos foram feitos. Apesar da “Nightly Build” estar mais estável que a versão anterior, o 

problema persistiu. 

A crença de que o problema estava no JXTA diminuiu devido ao comportamento aletório: as 

exceções reportadas aconteciam em diferentes momentos, com diferentes tipos de exceções. A 

crença de que o problema estava em restrições e a instabilidade com o serviço 3G aumentou. 
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Neste sentido foi realizada uma pesquisa baseada nos indícios de restrições quanto a 

serviços 3G e um relatório (VUZE, 2008), emitido pela empresa Vuze Inc.11, foi encontrado. No 

relatório é demonstrado os resultados de um experimento com oito mil usuários de redes peer-to-

peer e apontou que várias operadoras brasileiras de comunicação estariam retardando ou cancelando 

a transmissão de pacotes de redes peer-to-peer. Dentre elas estava a Brasil Telecom, em oitavo 

lugar no ranking mundial de restrição a redes peer-to-peer. Este problema, aliado a instabilidade do 

serviço 3G para realização de uploads aumentou a crença de que o serviço 3G não garantia 

confiabilidade necessária para testar o protótipo da rede LOP2P. 

Quarta Etapa 

Devido aos problemas encontrados na terceira etapa de experimentos, na quarta etapa 

realizou-se verificações, com uma pequena mudança no cenário. Foi realizada uma solicitação ao 

Setor de Tecnologia de Informação da UNIVALI para liberar um endereço IP válido na Internet e 

livre acesso a portas externas para um computador do laboratório L2S, que é o novo 

Rendezvous_Relay peer. 

                                                
 
 
 
11 Vuze Inc. é uma empresa que possui um software livre (de mesmo nome) para transmissão de conteúdo digital de alta 
resolução através de peer-to-peer. 
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A Figura 40, demonstra como ficou o ambiente da quarta etapa de experimentos, onde os 

peers Edge 1 e Edge 2 apenas conseguiriam se comunicar através do peer Rendezvous_Relay. 

 

Edge 2 

Edge 1  

Firewall 

+ Proxy 

Rendezvous_Relay 

Rede 3G 

Rede UNIVALI (L2S) 

Internet 

 

Figura 40. Quarta etapa: um peer Edge na rede da UNIVALI e um peer Edge na rede 3G estão 
conectados através de um Rendezvous_Relay, na Internet 

Como resultados dos experimentos da quarta etapa, detaca-se: 

• todos os peers conseguiram localizar todos os Objetos de Aprendizagem da rede; 

• o peer Edge 1 conseguiu efetuar download de Objetos de Aprendizagem do peer Edge 2, 

em velocidade limitada pela rede 3G (média de transmissão foi de  aproximadamente 40 

KBps); e 

• o peer Edge 2 não conseguiu efetuar download  Objetos de Aprendizagem do peer Edge 

1. A velocidade média antes das falhas ocorrerem não ultrapassou 2 KBps. 

O comportamento do experimento aumentou a crença de que o problema da terceira etapa do 

experimento estava no serviço 3G. As prováveis causas destes problemas devem estar relacionados 

a: restrição quanto a velocidade de uploads e a redes peer-to-peer. 

Quinta Etapa 

A quinta etapa buscou verificar o comportamento do protótipo da rede LOP2P com o 

objetivo de conectar duas instituições de ensino: a Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC) 

e a Universidade do Vale do Itajaí (UNIVALI) – Campus de Itajaí.  
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No ambiente da UFSC foi instalado o plugin em uma instalação do MOODLE (versão 1.9.4) 

e o protótipo da Camada de Mediação foi executado com permissão de acesso ao diretório onde os 

Objetos de Aprendizagem ficam armazenados. O computador onde os testes foram realizados opera 

com o sistema operacional FreeBSD (versão 6.2). 

No ambiente UNIVALI duas máquinas do L2S utilizadas no quarto experimento foram 

alocadas novamente. O computador com a configuração liberada pelo Setor de Tecnologia da 

Informação da UNIVALI (com um endereço IP válido na Internet e livre acesso a portas externas) 

foi utilizado como Rendezvous_Relay peer. O ambiente desta etapa do experimento pode ser 

visualizado na Figura 41. 

 

Edge 2 Edge 1  

Firewall 

+ Proxy 

Rendezvous_Relay 

Rede UFSC Rede UNIVALI (L2S) 

Internet 

Firewall 

 

Figura 41. Quinta etapa: um peer Edge na rede da UNIVALI e um peer Edge na rede da UFSC estão 
conectados através de um Rendezvous_Relay, na Internet 

O experimento demonstrou que a comunicação entre os Edges permitia a busca e a troca de 

Objetos de Aprendizagem, em velocidade compatível com o tráfego entre as duas redes. As trocas 

de Objetos de Aprendizagem ocorreram nos dois sentidos da rede (do Edge 1 para o 2 e vice-versa). 

Vale a pena ressaltar que os dois Edges possuem diferentes sistemas operacionais (Windows XP e 

FreeBSD), mas este fato não prejudicou o comportamento da rede, o que prova a interoperabilidade 

entre diferentes plataformas. 

Ao final das cinco etapas dos experimentos, os resultados indicam que a arquitetura LOP2P 

responde positivamente a pergunta de pesquisa desta dissertação. Um resumo dos experimentos 

pode ser visualizado na Tabela 2. 
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Tabela 2. Etapas de testes e respectivos resultados 

Etapa Ambiente e Objetivo Resultados 
Primeira Testar três peers em uma rede local com 

peers que se localizavam automaticamente 
(Adhoc) 

Pesquisa e troca de OAs ocorreram 
perfeitamente. 

Segunda Testar três peers em uma rede local com 
peer configurado para publicar lista de peers 
(configuração necessária para a utilização 
do LOP2P na Internet) 

Pesquisa e troca de OAs ocorreram 
perfeitamente. 

Terceira Testar de peer em ambiente fora da rede 
local (rede 3G) com lista de peers 
localizados em uma mesma rede. Teste em 
ambiente com firewall, subrede e proxy. 

Instabilidade na busca e troca de OAs. 
Crença de que o problema estava sendo 
ocasionado pela instabilidade da rede 
3G. 

Quarta Um peer em uma rede local foi designado 
para ser a lista dos peers da rede LOP2P. 
Um peer na mesma rede e um peer na rede 
3G foi utilizado para testar a troca de OAs. 
O peer de lista foi utilizado para conectar as 
duas instituições (publicado na Internet e 
sem restrição de portas). Teste em ambiente 
com firewall, subrede e proxy. 

A troca por OAs ocorreu perfeitamente 
com o peer da rede 3G efetuando 
download. Quando se fez a solicitação 
de upload de OAs deste peer 
instabilidades impossibilitaram 
operação. Crença de que o problema de 
instabilidade estava sendo causado pela 
rede 3G aumentou. 

Quinta Teste em ambiente conectando duas 
instituições de ensino (UNIVALI e UFSC). 
Um peer de lista foi utilizado para conectar 
as duas instituições (publicado na Internet e 
sem restrição de portas). Os peers possuíam 
sistemas operacionais diferentes (Windows 
XP e FreeBSD). Teste em ambiente com 
firewall, subrede e proxy. 

Pesquisa e troca de OAs ocorreram 
perfeitamente. 

 

3.3.2  Considerações sobre os Resultados  

Os experimentos realizados permitiram verificar a aplicação da arquitetura LOP2P em 

ambientes institucionais. Este estudo possibilitou identificar formas de ultrapassar as barreiras 

impostas pelos mecanismos de defesa das instituições sem a necessidade de mudanças significativas 

nas políticas de segurança.  

Apesar das dificuldades encontradas na realização dos experimentos, os resultados obtidos 

nesta dissertação demonstraram a viabilidade da arquitetura LOP2P, com base no problema de 

pesquisa abordado.  
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As publicações realizadas demonstram o interesse da comunidade científica sobre o 

problema abordado, bem como auxiliaram na evolução do trabalho, durante todo o processo de 

criação da dissertação. 
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4  CONCLUSÕES 

Uma das mais importantes características dos Objetos de Aprendizagem é a reusabilidade, 

no entanto, diversas instituições de ensino produzem estes materiais e não os compartilham. Um das 

causas deste comportamento é a ausência de um mecanismo que auxilie neste processo. Com base 

neste problema, a arquitetura LOP2P foi produzida para conectar estas instituições de ensino através 

do próprio sistema loware (normalmente LMS) com o intuito de viabilizar o compartilhamento de 

Objetos de Aprendizagem. 

Objetivando realizar esta pesquisa, foram analisados trabalhos similares sobre Objetos de 

Aprendizagem e sistemas loware, padrões de interoperabilidade para troca de Objetos de 

Aprendizagem e redes peer-to-peer. Como resultados da pesquisa, uma arquitetura para 

compartilhamento de OAs foi especificada e um protótipo foi construído para verificá-la. Durante 

este processo algumas conclusões puderam ser inferidas. 

Na pesquisa por padrões, definições sobre OAs e implementações de repositórios de OAs, 

verificou-se a importância em se garantir reusabilidade. O estudo sobre propriedade intelectual e 

materiais de aprendizagem permitiu vislumbrar que a reusabilidade dos Objetos de Aprendizagem é 

facilitada em objetos de livre acesso, que foi fator determinante para especificar que a arquitetura 

LOP2P foca mais fortemente o uso de Objetos de Aprendizagem com licenças livres. 

Através da investigação sobre arquiteturas e softwares de redes de repositórios de OAs 

identificou-se duas importantes especificações: IMS DRI e o OAI-PMH, que especificam padrões 

de interoperabilidade que podem ser aplicados a repositórios de OAs. O IMS DRI define funções 

que repositórios devem possuir para garantir interoperabilidade. O OAI PMH especifica o 

funcionamento da “coleta” de metadados, necessária para a implementação da função Gather do 

padrão IMS DRI. O estudo de ambos padrões foi importante para especificação da arquitetura 

LOP2P. 

Para a implementação do protótipo foram estudados frameworks peer-to-peer. O JXTA foi 

selecionado, devido a três características: (i) possui referências de publicações em veículos 

importantes, destacando: Mailbaum e Mundt (2002), Bisignano et al. (2003) e Signeur, Biegel e 

Damsgaard (2003); (ii) possui comunidade ativa e apoiada pela SUN Microsystems, empresa 

responsável pelo Java; e (iii) é aplicável a projetos para grandes redes P2P. Estas vantagens foram 
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confirmadas no decorrer da implementação e na fase de testes. Além disso, o framework JXTA 

facilita o uso de peers dentro de redes institucionais, agindo como facilitador para evitar restrições 

como firewalls e proxies.  

Após instanciar a arquitetura, os experimentos foram realizados com o protótipo 

desenvolvido que é composto por dois softwares: Camada de Mediação, que conectou o 

computador à rede LOP2P; e plugin, que conectou o loware MOODLE com a Camada de 

Mediação. A dificuldade em testar a arquitetura com diferentes instituições tornou o processo de 

avaliação lento e trabalhoso. Ao final dos experimentos encontrou-se um ambiente ideal, onde duas 

instituições de ensino (UNIVALI e UFSC) pesquisaram e trocaram Objetos de Aprendizagem com 

sucesso. As principais dificuldades encontradas nos testes entre as instituições ocorreram em função 

de barreiras tecnológicas impostas à utilização das redes peer-to-peer. 

Ao total foram cinco etapas de experimentos com o intuito de amadurecer a arquitetura. 

Buscou-se verificar a possibilidade de integrar sistemas loware de diferentes instituições de ensino, 

de maneira interoperável visando compartilhar Objetos de Aprendizagem livres. Com os resultados 

obtidos, acredita-se ser viável integrar instituições de ensino para o compartilhamento de Objetos de 

Aprendizagem através da arquitetura LOP2P. 

Além do protótipo, uma documentação no formato de JavaDocs foi gerada para apoiar a 

aceitação da arquitetura entre desenvolvedores. Esta documentação facilita a aplicação e 

implementação da arquitetura e pode trazer contribuições de outras iniciativas quanto a 

implementação realizada sobre o protótipo (no website do projeto12). 

4.1 CONTRIBUIÇÕES DA DISSERTAÇÃO 

Um aspecto que destaca a arquitetura LOP2P sobre as iniciativas estudadas é a utilização de 

sistemas loware (principalmente LMSs) existentes nas instituições como interface para utilização da 

rede de compartilhamento de OAs. Isto facilita o uso da rede pelos professores na criação dos 

cursos e a publicação de materiais já existentes nas disciplinas para todas as instituições de ensino 

conectadas. O fato de conectar apenas instituições de ensino para o uso de criadores de materiais 

                                                
 
 
 
12 Site do projeto LOP2P: http://www.lop2p.org  
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instrucionais e professores pode ser citado como uma característica importante da rede, pois se 

acredita que estas pessoas possuem maior competência na criação de Objetos de Aprendizagem de 

qualidade. 

Permissões de acesso aos usuários devem ser atribuídas pela instituição de ensino. Como a 

arquitetura LOP2P integra as instituições de ensino através dos respectivos sistemas loware, o 

controle de acesso dos usuários deve ser realizado através do mesmo software. 

A criação de um plugin para ser acoplado ao sistema loware pode tornar-se uma barreira à 

entrada de muitas instituições de ensino, mas utilização deste software permite que a instituição 

comunique-se com a rede compartilhamento, garantindo a interoperabilidade entre diferentes 

instituições de ensino, com sistemas loware heterogêneos. Deste modo, a instituição de ensino 

precisa adaptar para conectar-se com um mecanismo (Camada de Mediação), que atingirá todas as 

instituições conectadas a rede LOP2P e terá acesso a todos os Objetos de Aprendizagem 

compartilhados. 

A ausência de entidades centralizadoras, com poderes de propriedade sobre o uso da rede 

também pode ser citado como característica diferenciada da arquitetura LOP2P. Neste ambiente de 

contribuição mútua, todas as iniciativas possuem o mesmo poder na rede.  

4.2 TRABALHOS FUTUROS 

Como trabalhos futuros com a arquitetura LOP2P destacam-se: (i) desenvolvimento de 

plugins para outros sistemas loware; (ii) adicionar ao plugin do MOODLE funcionalidade de 

empacotamento de Objetos de Aprendizagem e preenchimento de metadados; e (iii) adicionar 

funcionalidade de compartilhamento semelhante as redes torrents, onde os recursos 

disponibilizados são divididos em pedaços que podem ser compartilhados, aumentando a 

disponibilidade e a velocidade de download dos Objetos de Aprendizagem na rede. 

O domínio do “lop2p.org” foi adquirido e pretende-se, nos próximos meses, utilizar este 

endereço para divulgação do produto desta dissertação (arquitetura LOP2P), bem como formar 

comunidade de desenvolvimento e promover alguns dos trabalhos futuros destacados. 
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A  DIAGRAMAS DE SEQÜÊNCIA DA ARQUITETURA LOP2P 

A.1 GATHER 

A função Gather define os chamados Repositórios Intermediários, presentes na arquitetura 

através de um repositório de metadados. Na Figura 42, pode-se visualizar o comportamento da 

função Gather no sistema. As entidades presentes no diagrama são: 

• OtherPeer: um peer que esteja se comunicando com o que está sendo demonstrado no 

diagrama; 

• Net Communication Device: mecanismo de comunicação com a rede peer-to-peer; 

• Gather: mecanismo responsável por gerenciar a função Gather; 

• Translator Device: mecanismo responsável por traduzir metadados e linguagens; e 

• Metadata Repository: repositório que armazena metadados de OAs e o peer de origem. 

O mecanismo responsável pelo gerenciamento da função Gather aciona o mecanismo de 

comunicação com a rede para solicitar uma captura de metadados de OAs de peers conectados ao 

atual (chamados no diagrama de OtherPeer). O mecanismo de comunicação solicita ao outro peer 

que retorne uma lista com os metadados dos OAs disponíveis. Depois, o peer que recebeu a 

solicitação envia uma mensagem para o peer solicitante, se comunicando com o mecanismo de rede 

do mesmo. A lista de metadados é enviada ao mecanismo de gerenciamento da função Gather, que 

armazena-os em um repositório de metadados (Metadata Repository), referenciando o peer de 

origem.  
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Figura 42. Diagrama de seqüência da função Gather 

A.2 SEARCH/EXPOSE 

A função Search/Expose é a responsável por realizar buscas na rede de repositórios. Nas 

figuras abaixo podem ser visualizadas dois diagramas de seqüência demonstrando duas perspectivas 

da busca por OAs: (i) a do peer que solicitou a busca (Figura 43); e (ii) a de um peer que recebeu a 

solicitação pela busca de OAs (Figura 44). Nas duas figuras são demonstradas as entidades descritas 

a seguir: 

• SearcherPeer: peer que efetuou a solicitação pela busca de OAs, criando uma lista de 

critérios para localização; 

• RequestPeer: peer que propagou a busca por OAs; 

• OtherPeers: peers conectados ao peer que está sendo descrito no diagrama; 

• Net Communication Device: mecanismo de comunicação com a rede peer-to-peer; 

• Search/Expose: mecanismo responsável por gerenciar a função Search/Expose; 

• Gather: mecanismo responsável por gerenciar a função Gather; 
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• MetadataRepository: repositório de metadados de OAs presentes em outros peers 

conectados; 

• Loware Interface Device: mecanismo de interface de comunicação da CM com o sistema 

loware; e 

• Loware (plugin): plugin do sistema loware para conexão com a CM. 

Na perspectiva do peer que solicitou a busca (Figura 43), um sistema loware conectado a 

arquitetura solicita a busca por OAs, especificando-os através de uma lista de critérios. A interface 

com o sistema loware recebe a solicitação e a encaminha ao mecanismo de gerenciamento da 

função Search/Expose. O mecanismo solicita busca ao: (i) mecanismo Gather13: verificando se no 

repositório de metadados há algum OA mapeado que possui características estabelecidas pela lista 

de critérios; e (ii) mecanismo de comunicação com a rede peer-to-peer:  para propagar mensagens 

de busca por OAs, que tenham as características estabelecidas pela lista de critérios, em outros 

peers. Depois das duas buscas terem sido realizadas, é criada uma lista de OAs encontrados, 

contendo metadados e a referência do peer que possui o OA, que é enviada para o sistema loware 

através do mecanismo de interface com estes dispositivos. 

                                                
 
 
 
13 É importante destacar que peers que já foram mapeadas por buscas através do determinado mecanismo Gather não 
precisam consultar localmente seus OAs. Neste caso estes peers devem apenas consultar o mecanismo Gather e depois 
enviar a consulta a outros peers. 
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Figura 43. Diagrama de seqüência da função Search/Expose sob a perspectiva de um peer que fez 
uma solicitação de busca por OAs 

Na perspectiva de um peer que recebeu a solicitação pela busca de OAs (Figura 44), um 

peer requisitante repassa uma mensagem solicitando a busca, contendo uma lista de critérios. Essa 

lista de critérios é repassada ao mecanismo que gerencia a função Search/Expose do peer. Este, 

solicita a busca em outros três mecanismos: (i) mecanismo Gather: localiza OAs que se encaixam 

aos critérios recebidos no repositório de metadados (Metadata Repository); (ii) mecanismo de 

interface com sistema loware: para solicitar a busca por OAs que se encaixam a lista de critérios, 

presentes no sistema loware do peer; e (iii) mecanismo de comunicação com a rede peer-to-peer: 

propaga a mensagem de busca para os peers que o mesmo está conectado. Depois disso uma 

listagem de OAs, contendo metadados e a referência do peer, é enviada para o peer que solicitou a 

busca. 
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Figura 44. Diagrama de seqüência da função Search/Expose sob a perspectiva de um peer que 
recebeu uma solicitação de busca por OAs de um peer requisitante 

A.3 REQUEST/DELIVER 

A função Request/Deliver é responsável por solicitar a visualização de um determinado OA. 

Nas figuras abaixo podem ser visualizados os diagramas de seqüência de duas ações realizadas pela 

função: Request (Figura 45) e Deliver (Figura 46). As entidades relacionadas aos diagramas são 

descritas a seguir: 

• OtherPeer: na Figura 45 é o peer que possui o OA que está sendo solicitado. Na Figura 

46 é o peer que solicitou a visualização do OA; 

• Net Communication Device: mecanismo de comunicação com a rede peer-to-peer; 

• Request/Deliver: mecanismo responsável por gerenciar a função Request/Deliver; 

• Loware Interface Device: mecanismo de interface entre a CM e o sistema loware; e 

• Loware (plugin): plugin do sistema loware para conexão com a CM. 



 

 

124 

Na ação Request o sistema loware solicita a visualização de um determinado OA ao 

mecanismo de interface. Este mecanismo repassa a solicitação ao mecanismo que gerencia a função 

Request/Deliver, que a encaminha ao mecanismo de comunicação com a rede peer-to-peer. O 

mecanismo de comunicação com a rede solicita a visualização ao peer que possui o OA, que 

enviará uma mensagem contendo o endereço de visualização do OA. Este endereço é repassado ao 

mecanismo Request/Deliver, que entrega ao sistema loware através do mecanismo de interface. 

 

Figura 45. Diagrama de seqüência da ação Request da função Request/Deliver 

Na ação Deliver, o peer que requisitou a visualização do OA solicita ao mecanismo de 

comunicação a visualização ao peer que contém o OA. A mensagem contendo a solicitação é 

enviada para o mecanismo Request/Deliver, que solicita o endereço de visualização ao sistema 

loware através do mecanismo de interface. O sistema loware gera um endereço de visualização que 

é propagado até o mecanismo gerenciador da função Request/Deliver. Este encaminha ao peer que 

solicitou a visualização através do mecanismo de comunicação com a rede peer-to-peer. 
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Figura 46. Diagrama de seqüência da ação Deliver da função Request/Deliver 

A.4 SUBMIT/STORE 

A função Submit/Store é responsável pela solicitação de download de um determinado OA. 

Nas figuras abaixo, podem ser visualizados os diagramas de seqüência de duas ações realizadas pela 

função: Submit (Figura 47) e Store (Figura 48). As entidades relacionadas aos diagramas são 

descritas a seguir: 

• OtherPeer: na Figura 47 é o peer que possui o OA que está sendo solicitado. Na Figura 

48 é o peer que solicitou o download do OA; 

• Net Communication Device: mecanismo de comunicação com a rede peer-to-peer; 

• Submit/Store: mecanismo responsável por gerenciar a função Submit/Store; 

• Loware Interface Device: mecanismo de interface entre a CM e o sistema loware; e 

• Loware (plugin): plugin do sistema loware para conexão com o peer. 

Na ação Submit, o peer que requisitou o download do OA solicita ao mecanismo de 

comunicação com a rede o download ao peer que possui o OA. A mensagem contendo a solicitação 

é enviada para o mecanismo Submit/Store, que solicita o download ao sistema loware através do 

mecanismo de interface. O sistema loware envia os arquivos do OA até o mecanismo de interface 
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que os envia ao gerenciador da função Request/Deliver. Este encaminha ao peer que solicitou o 

download através do mecanismo de comunicação com a rede peer-to-peer. 

 

Figura 47. Diagrama de seqüência da ação Submit da função Submit/Store 

Na ação Store o sistema loware solicita a visualização de um determinado OA ao 

mecanismo de interface. Este mecanismo repassa a solicitação ao mecanismo que gerencia a função 

Submit/Store, que a encaminha ao mecanismo de comunicação com a rede peer-to-peer. O 

mecanismo de comunicação com a rede solicita o download ao peer que possui o OA, que enviará 

uma mensagem contendo os arquivos do OA. Estes arquivos são repassados ao mecanismo 

Submit/Store, que entrega ao sistema loware através do mecanismo de interface. 
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Figura 48. Diagrama de seqüência da ação Store da função Submit/Store 
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B  REQUISITOS PARA INSTALAÇÃO 

Com a experiência obtida a partir dos experimentos com a avaliação da arquitetura LOP2P, 

especificou-se a lista de requisitos abaixo: 

• Requisitos para a instalação do protótipo do plugin: 

o ter o sistema loware MOODLE instalado na mesma máquina; e 

o habilitar a extensão que permite o uso de sockets em PHP. 

• Requisitos para a instalação do protótipo da Camada de Mediação: 

o possuir a máquina virtual do Java instalada no computador; 

o a Camada de Mediação deve ser instalada no mesmo computador que o sistema 

loware está instalado; 

o o computador deve possuir conexão com a Internet; 

o as portas 9700 e 9701 do computador devem estar liberadas; 

o o computador deve acessar livremente portas 9700 e 9701 de outras máquinas; 

o permitir que a máquina acesse endereços publicados na Internet através do protocolo 

HTTP;  

o se a instituição de ensino utilizar proxy, deve-se configurar a máquina virtual Java 

com os parâmetros da Figura 49, estipulando endereço da interface de rede, porta, 

usuário e senha para autenticação no proxy; e 

o caso o computador esteja submetido à restrições de segurança, deve-se configurar 

um roteador Rendezvous_relay no arquivo de configuração “config.properties”. 

% java   –Dhttp.proxyHost=200.169.63.189  

         –Dhttp.proxyPort=3333  

         –Djxta.proxy.user=usuario  

         –Djxta.proxy.password=senha 

Figura 49. Configurando proxy no Java para o LOP2P 

 


