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RESUMO 

 

A evolução dos sistemas que aplicam os conceitos de computação ubíqua e 

pervasiva, principalmente em aplicações de ambientes inteligentes que integram 

computação sensível ao contexto e computação móvel de uso pessoal, apresenta 

possibilidades e desafios no campo educacional. De forma complementar, os modelos de 

inteligência computacional se estabelecem como importantes ferramentas em serviços 

baseados em Internet (soluções que combinam aplicações e serviços sob demanda) e 

sistemas de suporte a decisão, propiciando personificação no acesso à informação em 

elevados volumes de dados (processamento de Big Data). A partir deste cenário, esta 

pesquisa propõe um modelo de computação que combina diferentes métodos de 

inteligência artificial para auxiliar a personalização do processo de aprendizado 

considerando interação em ambientes de computação sensível ao contexto. Este modelo 

computacional é, principalmente, uma proposta de computação com foco na perspectiva 

do estudante para participação de tarefas educacionais em diferentes locais providos de 

inteligência de ambiente. Como elemento central de apoio ao processo de personalização 

e adaptatividade da interação do estudante, esta pesquisa propõe um modelo computacional 

que combina Redes Neurais Artificiais, Algoritmos Genéticos, Sistemas Multiagentes e 

Computação Sensível ao Contexto. Durante a investigação da dinâmica do modelo 

computacional, foi elaborada uma implementação resumida do modelo central, um 

conjunto de regras do sistema multiagente e uma implementação da arquitetura proposta 

para Computação Sensível ao Contexto. A estrutura cognitiva resultante foi observada 

durante a utilização por um grupo de usuários voluntários em diferentes localidades. Os 

resultados observados reforçam a dinâmica proposta nesta pesquisa como um modelo 

viável para personalização das interações com ambientes inteligentes.  

 

Palavras Chave: Computação Sensível ao Contexto, Ambientes Inteligentes, Sistemas 

Multiagentes, Sistemas Cognitivos, Inteligência Artificial. 
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ABSTRACT 

 

The evolution of models and systems that implement the concepts of Ubiquitous 

and Pervasive Computing, particularly in applications that integrates Context-Aware 

Computing and mobile computing for personal use, presents opportunities and challenges 

in the educational field. Parallel to this evolution and in a complementary way, the models 

of computational intelligence are established as important tools for Internet-based services 

(solutions that combine applications and services on demand) and support decision systems 

applying personification to access information in large volumes of data (Big Data 

platforms). From this scenario, this research proposes a computational model that combines 

different artificial intelligence methods to aid the personalization of the teaching process 

considering interaction in context sensitive computing environments. This computational 

model is, mainly, a proposal of computation with focus on the perspective of the student to 

participate of educational tasks in different places. As a central element to support the 

process of customization and adaptability of student interaction, this research presents a 

computational model that combines Artificial Neural Networks, Genetic Algorithms, 

Multiagent Systems and Context-Aware Computing. During the investigation of the 

dynamics of the computational model, an integration of the central model, a set of rules of 

the Multiagent System and an implementation of the proposed Architecture for Context-

Aware Computing were elaborated. The cognitive structure was observed while using by 

a group of users in different locations. The observed results reinforce the dynamics 

proposed in this research as a viable model for personalization of interactions with 

intelligent environments. 

 

Key words: Context-Aware Computing, Ambient Intelligence, Cognitive Computing, 

Multiagent Systems, Artificial Intelligence  
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1 INTRODUÇÃO 
 
 

Os cursos a distância são hoje na quase totalidade oferecidos por algum recurso 

computacional, principalmente a internet (PIRES et al., 2016). Para os educadores, esses 

recursos computacionais utilizam softwares que facilitam a preparação e distribuição de 

conteúdo, o atendimento online e a realização de atividades. Além disso, alguns usam 

sistemas tutores inteligentes que tentam entender o perfil do aluno e apresentar de maneira 

seletiva o conteúdo, visando um melhor aprendizado do conteúdo pelos alunos. A 

preparação dos cursos a distância constitui um desafio, exigindo do docente a capacidade 

de criar diversas visões diferentes para apresentar um mesmo conteúdo. Essa questão pode 

ser ampliada se houver a necessidade de elaborar atividades que utilizem recursos 

distribuídos geograficamente como, por exemplo, equipamentos especializados. 

No trabalho de Ferreira & Oliveira (2018) é mencionado que os cursos a distância 

são preferidos pelos alunos que exercem alguma atividade laboral, pois a flexibilidade 

permite a redução de locomoção ou execução em locais e ambientes distintos 

proporcionando a facilidade de gerenciar e adaptar o estudo ao seu restrito tempo. 

A atual evolução da computação pessoal, suportada principalmente por dispositivos 

móveis como smartphones, estabelece possibilidades e desafios relacionados a aplicação 

da computação sensível ao contexto, um subdomínio da área de computação ubíqua e 

pervasiva. Não limitada aos dispositivos móveis, com conceitos dispostos em aplicações 

computacionais que também abrangem aplicações web/internet e, mais recentemente, nesta 

última década em estudos e desenvolvimentos relacionados a computação caracterizada 

como Internet das Coisas (abreviado por IoT, significado de Internet of Things em língua 

inglesa), a computação ubíqua e pervasiva pode ser mapeada desde o começo da década de 

90 (WEISER, 1991). Neste período o termo computação Sensível ao Contexto, referindo-

se ao subdomínio que abrange a computação sensível ao contexto (SCHILIT; ADAMS; 

WANT, 1994), passa a ser aplicado. Com o barateamento e escala de produção de sensores 

para diversas finalidades, para atender as demandas de aplicações e plataformas de IoT, o 

processamento do volume de dados se torna um elemento relevante para a extração e uso 

inteligente das informações geradas por esse cenário (GUBBI et al., 2013).  
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Paralela a essa evolução, dispositivos móveis passam a contar com sensores e 

técnicas de inteligência computacional combinados e aplicados na elaboração de softwares 

aplicativos e soluções de hardwares portáteis. Dispositivos pessoais como tablets, 

smartphones e dispositivos baseados em computação vestível (relógios inteligentes por 

exemplo), incorporam recursos para registrar dados georeferenciados, dados biométricos e 

processamento local com capacidade para executar algoritmos de reconhecimento de 

padrões, além de diversos tipos de aplicações locais para a realização de atividades de 

processamento interconectado. Considerando os aspectos tecnológicos do cenário descrito, 

em que um número ilimitado de sensores pode interagir com dispositivos de computação 

pessoal de usuários envolvidos em tarefas educacionais, o processo de interação pode ser 

otimizado pela combinação das técnicas de inteligência computacional. 

Esta pesquisa investiga os elementos necessários para propor um modelo de 

inteligência computacional para coletar e processar dados de forma autônoma e, a partir 

disso, apoiar as interações do usuário com o conteúdo, localidade e o processo de execução 

de atividades educacionais, assim como buscar a otimização em seus resultados. Usuários 

envolvidos em um processo educativo podem interagir com uma variedade de interfaces 

de computação, dispositivos, aplicações e ambientes. Esta variedade cria uma oportunidade 

de ampliar o conteúdo educacional para formatos de mídia variados e aumenta a 

possibilidade de apresentar o conteúdo apropriado em qualquer local e no momento 

adequado, de forma contextualizada e com a apresentação mais adequada para o usuário. 

Para realizar esse processo de forma apropriada, o conteúdo deve corretamente ser 

analisado para identificar e qualificar a informação educacional relevante. 

O resultado base deste processamento deve variar de acordo com a experiência do 

usuário no contexto atual e depende de qual o perfil de usuário que está interagindo com a 

plataforma. Do ponto de vista de coleta de informação, por exemplo, interagindo a partir 

de redes sociais, o modelo considera as informações provenientes de conexões sociais do 

usuário (vínculos com outros usuários da rede, perfis educacionais e elementos 

educacionais acessados). Se o usuário inicia a interação com as redes sociais em uma 

livraria e posteriormente se desloca para uma biblioteca ou universidade, esta mudança de 

localização pode refletir sobre os dados e tipos de mídia fornecidos como conteúdo na rede 

social acessada. Frequentemente, a interação de computação mais comum para ativar e 
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registrar esse comportamento de mobilidade ocorre por meio de dispositivos móveis e 

portáteis conectados em redes sem fio e, na maioria dos casos, ativados por controle de 

posição por diferentes aplicações não interconectadas e sem interoperabilidade (YUAN; 

RAUBAL, 2016). Com o modelo diversificado e variante do computador móvel e 

aplicações na interação do usuário, o desconexo e elevado fluxo de dados e informações, 

assim como o processo não gerenciado de ativação das diferentes aplicações em que esses 

dados são processados, pode distrair e distanciar os usuários de conteúdo educacional 

específico e relevante. 

Uma abordagem alternativa para apoiar a redução da distração do usuário na coleta 

de dados, e auxiliar no processo interativo com conteúdo educacional enquanto se desloca 

de um ambiente com contexto computacional para outro, é proposta com processo de coleta 

contínua e automática de dados, viabilizando a determinação do conteúdo 

educacional apropriado com base na análise da interação do usuário com aplicações de uso 

cotidiano e interoperabilidade com diferentes locais onde as aplicações são acessadas, 

sendo estas operações apoiadas e gerenciadas por um sistema automatizado e adaptável.  

A proposta deste trabalho, portanto, é definir um modelo computacional inteligente 

e evolutivo para o suporte personalizado dentro do processo educativo envolvendo 

ambientes inteligentes. O modelo computacional previsto nesta proposta diferencia-se de 

outros encontrados na literatura como Cheng et al. (2005) e Bishop et al. (2010), pois 

aborda a influência das interações com o desempenho do estudante na execução de tarefas 

educacionais.  

Com esta proposta de modelo computacional, esta pesquisa possibilita a investigação 

da hipótese que, prover um modelo computacional cognitivo centrado no aluno e 

combinado com agente inteligente como assistente personalizado, pode ser efetivo no 

suporte ao aprendizado em ambientes de computação sensível ao contexto. No trabalho de 

Bishop et al. (2010) foi elaborada uma proposta similar, relacionando os domínios de 

computação ubíqua e sistemas multiagentes com foco no uso de redes sociais e serve como 

embasamento para pesquisas educacionais envolvendo computação ubíqua e sistemas 

multiagentes. O processo de adaptação do ambiente é abordado na obra de Van’t Hooft & 

Swan (2007), que também trata dos reflexos do ambiente ubíquo na educação.  O 

ineditismo na investigação proposta por meio deste modelo surge com a possibilidade de 
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combinar o processo de observação e ajuste dos parâmetros sugeridos para elaboração de 

atividades educacionais de forma automática, bem como pela possibilidade de coleta e 

processamento inteligente de dados relacionando os ambientes onde estas tarefas são 

executadas e sua influência no desempenho obtido. 

Esta pesquisa apresenta os conceitos e recursos básicos que estruturam a proposta 

do modelo de inteligência computacional para suportar o processo descrito previamente. 

Apresenta-se um aprofundamento nas pesquisas relacionadas envolvendo áreas e conceitos 

computacionais que fornecem alguns dos elementos abordados aqui. Também é 

apresentado de forma introdutória elementos que não são foco principal da pesquisa, mas 

necessários para estabelecer o modelo investigado, sendo referenciados minimamente de 

forma que seja possível estabelecer a fronteira com a pesquisa principal.  

Assim, o conteúdo deste documento é organizado com a seguinte estrutura: Um 

recorte sobre deslocamento e uso de espaços distintos para estudo é apresentada no capítulo 

2. Uma introdução à computação cognitiva é apresentada no capítulo 3. A computação 

sensível ao contexto e outros modelos relacionados são introduzidos no capítulo 4. 

Sistemas multiagentes e computação sensível ao contexto são correlacionadas no capítulo 

5. Uma visão detalhada do modelo computacional inteligente PCICE é proposto e, sua 

decomposição principal e objetivos são apresentados no capítulo 6. Os resultados obtidos 

são descritos no capítulo 7. As conclusões iniciais e elementos de continuidade da pesquisa 

estão contidos no capítulo 8. 
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2 MOBILIDADE URBANA E ATIVIDADES DE ESTUDO EM 
DIFERENTES LOCAIS 

 

 Estudos sobre a educação em espaços diferentes das instalações universitárias 

podem ser encontrados na literatura abordando diferentes questões, cobrindo a 

contribuição dos espaços não-formais (JACOBUCCI et al. 2008) na educação cientifica. 

A seção a seguir, detalha os principais pontos observados na coleta de dados sobre 

utilização de tempo de deslocamento para realização de estudos e realização de atividades 

educacionais em diferentes espaços. 

 

2.1 AMOSTRAGEM SOBRE DESLOCAMENTO URBANO PARA ATIVIDADES 
DE ESTUDO 

 

O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE (www.ibge.gov.br) 

publicou em 2017 um mapeamento urbano que indica que no Brasil, um país com 207,7 

milhões de cidadãos, todos os dias cerca de 7,4 milhões de pessoas se deslocam da cidade 

onde vivem para trabalhar ou estudar em outros municípios. Este número, que representa 

3,5% da população total do país, aumenta quando observado em regiões específicas. Em 

São Paulo esse tráfego atinge 1,75 milhões e, no Rio, 1 milhão de pessoas. Considerando 

o caso de São Paulo, a porcentagem de fluxo de mobilidade representa 14,5% dos cidadãos. 

São Paulo é um município brasileiro, capital do estado de São Paulo, polo financeiro, centro 

corporativo e mercantil da América do Sul. É a cidade mais populosa do Brasil e de todo 

o hemisfério sul, com os seguintes dados e estatísticas oficiais (números do IBGE 2017): 

 

• População da região metropolitana: 21,24 milhões de habitantes; 

• População municipal: 12,04 milhões de habitantes; 

• Área: 1.521 km². 

 

 Estes números metropolitanos e municipais, frequentemente estão associados a 

uma interação comercial e industrial estabelecida com os municípios que cercam a área de 

São Paulo. Considerando a população estimada da região metropolitana, dados 
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relacionados ao fluxo de transporte público foram coletados do departamento de turismo e 

transporte: 

 

 
Figura 1.  Dados do uso de transporte para estudo.  

 Fonte:http://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/transportes/institucional/sptrans/acesso_a

_informacao/index.php?p=212432 - Data: 29-Julho-2017 

 

 A Figura 1 contém os levantamentos e estimativas de distribuição dos usuários de 

transporte público e privado, agrupando usuários em duas instâncias distintas: usuários 

com ocupação apenas de estudo e usuários com ocupação de estudo e profissional. 
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Figura 2.  Representação gráfica da distribuição de modalidade de transporte.  

Fonte:http://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/transportes/institucional/sptrans/acesso_a_in

formacao/index.php?p=212432 - Data: Julho/2017 

 

A Figura 2 contém a distribuição do meio de transporte, onde emerge o ônibus 

municipal como meio principal, seguido de metrô e trem. Ônibus Intermunicipal, que 

integra o município de São Paulo com a região metropolitana é outro meio de transporte 

importante. No entanto, este mapeamento de transporte apontando 2,7 milhões de usuários 

mensais totais em diferentes modos de transporte não é uma imagem completa dos hábitos 

de transporte e estudo. 

Consequentemente, pode-se elaborar algumas questões: Para alunos que tem 

necessidades de locomoção para realizar atividades educacionais, como esse deslocamento 

influencia seus hábitos de estudo, de escolha dos locais e locomoção bem como nos 

resultados no processo educacional? Considerando uma área como São Paulo, eventuais 

problemas com recursos em locais distintos afetam o resultado das atividades de estudo do 

aluno?  

Para investigar e tentar correlacionar essas questões, esta pesquisa elaborou um 

questionário digital (incluído no Apêndice I) que foi disponibilizado online para coleta de 

uma amostragem de hábitos de mobilidade e estudo em diferentes locais. Os dados 
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coletados, além de indicarem que estudantes utilizam o tempo de deslocamento para 

realização de estudos, destacam a utilização de diferentes espaços para realização das 

atividades educacionais.  A seguir são apresentadas algumas observações sobre os dados 

coletados das respostas dos 2351 participantes (total de participantes até fevereiro/2018), 

assim como as tabelas e figuras contendo os gráficos gerados nesta pesquisa a partir dos 

dados obtidos: 

 

 

 
Figura 3.  Distribuição geográfica das respostas obtidas. 

 

A Figura 3 contém o resultado para a distribuição das respostas por estado e, São Paulo 

apresentou a maioria dos participantes. O questionário foi divulgado para participantes de 

diferentes regiões do pais e contém perguntas para identificar e validar se o perfil do 

participante condiz com o objetivo da análise. O estado de São Paulo, com um dos 

principais grupos de resposta para essa questão, é coerente com a identificação desta região 

como um dos centros do país que demandam mobilidade dos cidadãos para objetivos de 

estudo e trabalho, conforme indicado pelo mapeamento do IBGE. 
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Figura 4.  Porcentagem que precisa de mobilidade para estudar / trabalhar. 

 

A Figura 4 ilustra resultados sobre questões de trabalho / estudo na mesma localização 

de moradia, contendo o resultado de 18,9% das respostas indicando necessidade de 

mobilidade. 

 

 
 

Figura 5.  Distribuição do meio de transporte utilizado. 
 

A Figura 5 contém resultados da questão sobre meio de transporte utilizado, indicando 

primeiramente carro privado, seguido de transporte público (incluindo todos os modos 

como ônibus, metrô, trem) e, em terceiro lugar, os serviços de carro compartilhado 
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incluindo nessa categoria os serviços de táxi, serviços baseados em plataformas de carona, 

ou carro privado remunerado (transporte solicitado por aplicativo e similares). 

 

 
Figura 6.  Tempo despendido no trajeto diário. 

 

A Figura 6, contém o gráfico de distribuição de resultados da questão sobre o tempo 

médio gasto no transporte, considerando a soma de tempo de todos os meios necessários 

para se completar o trajeto principal diariamente. Cerca de 18,9% dos participantes do 

questionário utiliza até uma hora de trajeto. Aproximadamente 35,8% dos participantes 

utiliza até duas horas de deslocamento em seu trajeto diariamente. Quase 4% dos 

participantes que responderam, demandam tempo superior a 2 horas em cada trajeto diário.  
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Figura 7.  Frequência de estudo no trajeto. 

 

A Figura 7 com resultados sobre a frequência de estudo no trajeto, indica que 17% 

usam o tempo da rota diariamente para estudar e 22% eventualmente aproveitam esse 

tempo com seus propósitos educacionais. O grupo que indica até duas vezes por semana 

(cor vermelha no gráfico, com aproximadamente 8%) é proporcional ao grupo de 

participantes indicando três vezes por semana usando a rota para estudar (cor laranja no 

gráfico). Uma conclusão relevante nesta observação de frequência de estudo durante o 

trajeto é que a proposta para suporte otimizado e automatizado de atividades educacionais 

durante o trajeto é respaldada pela indicação de que aproximadamente 55% dos 

participantes utilizam o tempo de deslocamento para atividades suas atividades 

educacionais. 

 Questões relacionadas com os diferentes locais utilizados para estudo foram 

disponibilizadas para complementar a amostragem sobre estudo e mobilidade. 
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Tabela 1. Espaços/Localidades mais utilizadas para estudos 

 

 

A Tabela 1 contém a distribuição dos espaços indicados como utilizados pelos 

participantes em suas atividades educacionais. Aproximadamente 44% dos participantes 

indicaram algum tipo de estudo em locais de uso compartilhado (diferentes da residência 

ou residência de familiares). Destaca-se nessa distribuição a indicação dos escritórios de 

CoWorking (31,9%) e Espaços de Criação (21,6%) como alguns dos ambientes mais 

utilizados. A partir da base de dados formada pelas respostas dos participantes, foi 

selecionado um recorte agrupando os participantes que indicaram o uso destes dois 

principais tipos de espaços para execução de atividades educacionais. O questionário 

também apresentava perguntas relacionadas à configuração destes espaços, respectivos 

recursos utilizados, frequência e tempo de permanência durante as atividades educacionais 

executadas.  

 

 
Tabela 2. Frequência de acesso aos espaços compartilhados 

 

A Tabela 2 contém a distribuição de respostas de acordo com o grupo de participantes 

que indicou o uso dos escritórios de Coworking e Espaços de Criação, totalizando 
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aproximadamente 57% de usuários que frequentam ao menos duas vezes ao mês, espaços 

compartilhados. 

 

 
Tabela 3. Serviços utilizados nos locais visitados 

 

A Tabela 3 contém a distribuição com resultados da questão sobre os principais 

serviços utilizados em espaços educacionais, indicando o acesso Wi-Fi/Internet como 

serviço de infraestrutura mais utilizado, seguido de elementos físicos inerentes ao espaço, 

como mobiliário e salas de reunião, por exemplo. Computadores, hardware específico e 

componentes eletrônicos (Áudio, Vídeo, Scanner, multimídia, ferramentas e equipamentos 

diversos) também aparecem como serviços importantes acessados durantes as atividades 

educacionais nestes ambientes.  

 

 

 
Tabela 4. Recursos mais acessados. 

 

Com a distribuição de respostas indicada na Tabela 4, a questão sobre os tipos de 

recursos acessados durante as atividades educacionais indicou as plataformas de pesquisa, 

fóruns e websites em geral, como os mais utilizados durante as atividades. 
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Acervos/Arquivos digitais diversos e arquivos impressos, figuram entre os principais 

elementos acessados. Plataformas de vídeo, Redes Sociais assim como aplicações de 

educação a distância/cursos online também foram indicados como ferramentas acessadas. 

 

 
Tabela 5. Problemas/Dificuldades no uso dos espaços/recursos 

 

A Tabela 5 contém a distribuição de respostas para a indicação de problemas ocorridos 

nos usos de espaços e respectivos recursos. No conjunto de problemas indicados pelos 

participantes verifica-se como principal dificuldade a ocorrência de insuficiência ou 

indisponibilidade dos serviços/materiais. Problemas com agendamentos e 

incompatibilidade dos recursos com as atividades foram apontados como dificuldades 

enfrentadas. Para alguns dos participantes que responderam o questionário fornecendo e-

mail de contato e marcaram a opção 'Outros' foi perguntado quais as dificuldades 

encontradas no uso desses locais. As respostas obtidas indicaram problemas relacionados 

a velocidade de banda larga contratada no espaço não compatível com a verificada durante 

o uso, falta de suporte para problemas com ferramentas/equipamentos, inconsistências na 

contabilização das horas de uso dos serviços, restrições/bloqueios na infraestrutura de rede 

WiFi (serviços online e downloads bloqueados por exemplo). 

Observando esses resultados sob a mesma perspectiva, questionamentos surgem: 

Como gerenciar a diversidade e variabilidade de interfaces computacionais em cada 

ambiente utilizado pelo estudante? Como reduzir/evitar a situação em que os estudantes se 

desloquem para esses ambientes/espaços sem verificar previamente uma eventual 

indisponibilidade ou insuficiência de recursos específicos? Como reduzir o tempo 

despendido em operações não relevantes à atividade educacional (agendamento, 

preparação/configuração de recursos etc.)?  
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A partir dessas observações e questões levantadas, a hipótese estabelecida nesta 

pesquisa também observa o modelo computacional como principal provedor de suporte aos 

estudantes no uso de serviços educacionais, permitindo que cada ambiente mapeado como 

espaço adequado para a execução da atividade organize e execute o acionamento dos 

recursos necessários ao aluno de forma otimizada.  
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3 AMBIENTES INTELIGENTES E COMPUTAÇÃO COGNITIVA 
 

Existem diversas abordagens computacionais e classes de algoritmos na área de 

Inteligência Artificial (IA), nas quais podem variar a manipulação do conhecimento, no 

sentido de métodos de aquisição, armazenamento, processamento e aplicação do 

conhecimento (RUSSELL; NORVIG, 2016).  

Para o escopo da pesquisa aqui proposta, é suficiente indicar e apresentar de forma 

introdutória alguns dos campos de pesquisa computacional que podem influir na 

composição ou evolução da proposta apresentada neste trabalho, possibilitando empregar 

de forma combinada ou alternada as diferentes abordagens de IA. 

 

3.1 INTELIGÊNCIA COMPUTACIONAL 
 

3.1.1 Terminologia e Definições  
 

De acordo com publicações como a de Kruse et al. (2016) os termos Inteligência 

Computacional ou Sistemas Inteligentes podem ser interpretados como a implementação e 

aplicação de métodos e técnicas de uma ou mais abordagens de IA em sistemas 

computacionais. 

Este trabalho envolve diferentes técnicas de inteligência computacional, mas essa 

terminologia assim como aprendizado de máquina ou ainda alguma técnica mais especifica 

como rede neural artificial por exemplo, são frequentemente noticiados como sinônimos 

apesar de terem definições especificas e fazerem parte de um contexto mais amplo, 

inicialmente proposto na ciência da computação como IA. O aprendizado de máquina, por 

exemplo, tem recebido cada vez mais destaque de notícias e nesses artigos são empregados 

os termos inteligência artificial, aprendizado de máquina e redes neurais de forma 

intercambiável. No entanto, existem distinções conceituais entre os termos.  

De acordo com Russell & Norvig (2016), o termo IA é o primeiro e mais amplo dos 

termos. Cunhado em meados do século 20, a IA refere-se a qualquer momento em que uma 

máquina observa e, com algum grau de entendimento e assimilação, responde ao seu 

ambiente. A IA está em contraste com a inteligência natural em humanos e animais.  
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Segundo Brabazon & O'Neill & Mcgarraghy  (2015) o aprendizado de máquina pode 

ser entendido como um subconjunto das pesquisas em IA, que está crescendo em 

popularidade devido ao barateamento da capacidade de processamento e escala 

computacional que viabiliza sua utilização.  

As redes neurais são um subconjunto ou, precisamente, umas das possíveis classes 

de algoritmo e técnicas de aprendizado de máquina. Elas constituem um dos grupos de 

técnicas mais conhecidas atualmente nas aplicações envolvendo aprendizado de máquina.  

 

3.1.2 Computação Natural 
 

Com avanço nas pesquisas, o escopo da IA se ampliou e permitiu a conceituação e 

organização de campos mais específicos como a Computação Natural. A Computação 

Natural é inerentemente multidisciplinar, pois envolve uma gama diversificada de campos 

de estudo, incluindo matemática, estatística, ciência da computação e ciências naturais da 

biologia, física e química. Como cada área da ciência evolui o entendimento de processos 

biológicos e fenômenos naturais, também evoluem os modelos matemáticos que 

representam muitos mecanismos do mundo natural em processos computacionais e podem, 

portanto, servir como uma inspiração para o projeto de solução de problemas através de 

algoritmos. 

O trabalho de Brabazon & O'Neill & Mcgarraghy  (2015) contém uma taxonomia de 

alto nível para algumas das classes de algoritmos computacionais sob abrangência da 

computação natural: Computação Social, Imunocomputação, Computação Gramatical, 

Computação Física, Computação Química, Neurocomputação, Computação 

Evolucionária. Destacamos a seguir classes de algoritmos relevantes para este trabalho que 

estão agrupadas principalmente sob a Neurocomputação e Computação Evolucionária.   

 

3.1.3 Neurocomputação: Redes Neurais Artificiais 
 

As Redes Neurais Artificiais (RNAs) compreendem técnicas de modelagem 

computacional cuja inspiração surge de um modelo simplificado do funcionamento do 

cérebro humano. As RNAs podem ser usadas para construir modelos para fins de predição, 

classificação e clustering (BRABAZON; O'NEILL; MCGARRAGHY, 2015).  
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A estrutura elementar da RNA é formada pelo neurônio, que representa uma unidade 

de processamento fundamental para a operação de uma RNA. Podemos caracterizar um 

modelo neuronal por três elementos básicos:  

 

• Um conjunto de Sinapses/Elos de conexão, caracterizados por peso/força 

própria. Diferentemente do neurônio biológico, a sinapse do neurônio 

artificial pode conter peso com valores que variam entre negativo e positivo; 

 

• Um somador para somar os sinais de entrada ponderados pelas respectivas 

sinapses do neurônio; 

 

• Uma função de ativação, também conhecida como função restritiva, para 

restringir a amplitude de saída de um neurônio para um valor finito.  

 

A ilustração da Figura 8 contém uma adaptação do neurônio artificial proposto no 

trabalho de McCulloch-Pitts (1943), onde podem ser identificados as principais partes 

descritas.  

 

 
Figura 8.  Ilustração baseada no modelo McCulloch-Pitts de neurônio artificial. 
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Os neurônios da RNA, distribuídos em camadas vizinhas são interconectados 

variando-se os coeficientes que representam as intensidades ou pesos das respectivas 

conexões. Cada neurônio é calculado como a soma ponderada dos sinais de entrada  

 

Xi, (i = 1, ..., m) 

  

transformados pela função de transferência. A capacidade de aprendizagem de um 

neurônio artificial é obtida ajustando-se os pesos  

 

       Wki, (i = 1, ..., m) 

 
de acordo com o algoritmo de aprendizado escolhido. Os pesos da sinapse podem 

amplificar ou reduzir o sinal de entrada original. Adicionar os sinais ponderados antes de 

passar para a função de ativação é essencial para converter a entrada em uma saída mais 

útil  

    Yk 
 

Função de Ativação  

 A função de ativação, representada na ilustração do neurônio artificial por  

 
possui diferentes tipos, sendo comumente identificados por: 

 

• Função de Limiar ou Heaviside  

• Função Linear por Partes  

• Função Sigmóide 

 

Topologia de Rede 

 De acordo com os trabalhos de Haykin (2007) e Konar (1999), dependendo da 

natureza dos problemas abordados, a rede neural artificial é organizada em diferentes 
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arranjos estruturais denominados arquitetura ou topologia de RNA. Exemplos de 

topologias comuns de RNA podem ser Redes Alimentadas Adiante com Camada Única, 

Redes Alimentadas Diretamente com Múltiplas Camadas e Redes Recorrentes. De forma 

resumida, a topologia de rede organiza as camadas e comunicação entre os neurônios, como 

ilustrado pela Figura 9a e  Figura 9b, onde são ilustradas,  topologias de Rede Recorrente 

com Neurônios Ocultos (a) e Rede Alimentada Adiante (b). 

 

a)  b) 
Figura 9.  Exemplos de topologias de RNA.  

Fonte: Haykin (2007). 
 

No trabalho de Haykin (2007), podem ser encontrados os detalhamentos dos tipos de  

processo de aprendizado de máquina (Aprendizado supervisionado, Aprendizado não 

supervisionado, Aprendizagem por reforço) que podem ser empregados utilizando RNA. 

No trabalho de Arbib (2003) são detalhados e aprofundados os modelos matemáticos 

envolvendo o modelo de neurônio cerebral e fundamentação teórica envolvendo os 

processos e aplicações empregando RNAs.  

 

3.1.4 Computação Evolucionária: Algoritmos Genéticos 
 

O Algoritmo Genético (AG) é uma das técnicas disponíveis na classe de algoritmos 

ou estratégias evolucionárias. O AG não é composto de um algoritmo único, mas uma 

coleção de algoritmos e técnicas que podem ser usados para resolver diversos problemas 

em domínios de problemas diferentes.  
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Enquanto o desenvolvimento de AG data da década de 1960, essa família de 

algoritmos foi popularizada na década de 1970 (HOLLAND, 1975). As técnicas de AG 

tem sido aplicadas em diversos tipos de problemas e em duas áreas principais de pesquisa: 

a primeira área de otimização, em que AGs representam um processo de otimização 

baseado na população e, a segunda área do estudo de adaptação em sistemas complexos, 

em que a evolução de uma população ocorre com a  adaptação de entidades é simulada ao 

longo do tempo por meio de uma seleção pseudonatural, processo que emprega seleção por 

diferencial de aptidão e operadores pseudogenéticos para induzir variação na população.  

A Figura 10 contém uma ilustração para ilustrar um exemplo de AG baseado no 

trabalho de Holland (1975), que opera com cadeia de bits. Destaca-se nessa ilustração a 

utilização de um processo de seleção e recombinação. A possibilidade de aplicar diferentes 

técnicas ou algoritmos de seleção recombinação suportam a observação do AG formado a 

partir de um conjunto de algoritmos como mencionado anteriormente. 

 
Figura 10.  Ilustração do fluxo de AG de Holland (1975). 

 

De acordo com Jones, M. (2008) a capacidade do algoritmo genético para resolver 

problemas abrangentes é derivada do método pelo qual a solução é representada na 

população, sendo que as soluções podem ser representadas como cadeias de bits, valores 

reais, bem como entidades complexas como estruturas de dados contendo atributos 

distintos. 
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3.2 COMPUTAÇÃO SEMÂNTICA 
 
3.2.1 Computação Semântica: Conceitos e Aplicações  

 

Em pesquisas computacionais, pode-se entender o conceito de semântica como o 

processo de associar significado com dados (BERNERS-LEE; HENDLER; LASSILA, 

2001). Semântica aplicada aos dados habilita assimilação e interpretação para que seja 

possível reutilizar essa interpretação de dados em outros contextos, ainda que com 

diferenças de sintaxes, estrutura e representação. A computação semântica engloba 

tecnologias para representar os conceitos e suas relações que representam livremente a 

interpretação desses conceitos para o entendimento humano. Este conhecimento modelado 

e, representado formalmente em uma ontologia ou como parte de uma base de 

conhecimento estruturada, pode ser usado para anotar dados e inferir novos conhecimentos 

a partir de dados interpretados. A computação semântica desempenha um papel relevante 

no suporte à interoperabilidade em vários níveis de arquitetura do sistema e na fusão de 

dados originados de sensoriamento/IoT (YE et al., 2015).  

De acordo com a publicação de Ye et al. (2015), os dados originados da 

interoperabilidade a partir de sensoriamento IoT podem ser ruidosos e apresentar 

problemas de precisão. Conforme indicado nessa publicação, a computação semântica 

pode lidar com o desafio da heterogeneidade da comunicação e aprimorar ainda mais a 

interoperabilidade e interpretação dos dados da IoT, principalmente na aplicação para 

soluções de computação pervasiva. Essas questões podem ser observadas com base em 

iniciativas de pesquisa comuns entre grandes fabricantes/fornecedores de tecnologia (LIN 

et al., 2016) como, por exemplo, a colaboração entre Samsung e Google em uma rede sem 

fio de baixa potência chamada Thread (https://www.threadgroup.org), que aplica Bluetooth 

Smart para interconectar dispositivos. As pesquisas da Samsung, Dell e da Intel no Open 

Interconnect Consortium (https://openconnectivity.org) estão trabalhando para evoluir a 

interconectividade entre dispositivos, independentemente do sistema operacional, 

provedor de conexão ou tipo de processamento. 

 

3.2.2 Web Semântica 
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Para tornar os dados significativos, são necessárias técnicas semânticas em vários 

níveis em uma estrutura de dados interpretável. No caso da web semântica abordada no 

trabalho de Berners-Lee et al. (2001), o World Wide Web Consortium (W3C) recomendou 

a Web Ontology Language (OWL) em 2004 como o padrão para interoperabilidade. A 

OWL é uma linguagem de marcação semântica para compartilhamento de ontologias na 

World Wide Web, sendo desenvolvido como uma extensão de vocabulário do padrão 

Resource Description Framework (BECHHOFER, 2009). Uma abordagem detalhada sobre 

esse padrão pode ser encontrada nas publicações de Powers et al. (2003) e Miller et al. 

(1998).  

Considerando o nível descritivo mais próximo do hardware, a iniciativa Semantic 

Gateway as Service permitem a tradução entre vários protocolos de intercâmbio de 

mensagens da IoT, como o Extensible Messaging and Presence Protocol (XMPP), o 

Protocolo de Aplicação Restrita (CoAP) e o MQTT.10. Um padrão de interoperabilidade 

é fornecido pela ontologia e estrutura de anotação da Rede de Sensores Semânticos (SSN) 

da W3C, pioneira no serviço de observação de sensores semânticos e concebida na 

estrutura da web semântica de sensores (http://knoesis.org/projects/ssw) é útil para 

descrever qualquer sensor ou dispositivo e seus dados em um formulário padrão e suporte 

anotações semânticas dos dados do sensor, tornando esses dados mais significativos. Em 

essência, isso fornece interoperabilidade semântica entre mensagens que transportam 

dados da IoT. Em 2016, o W3C juntou-se ao Open Geospatial Consortium para fazer um 

padrão internacional em Dados Espaciais na Web, com uma introdução preliminar ao RSS, 

cujos resultados ajudarão ainda mais na computação semântica (LITTLE; VOIDROT-

MARTINEZ, 2016). 

 
 
3.3 COMPUTAÇÃO UBÍQUA E COMPUTAÇÃO PERVASIVA 
 
 
3.3.1 Computação Ubíqua  

 

A computação ubíqua ou computação onipresente, beneficia-se da evolução da 

computação móvel e pervasiva. Por ser uma área da computação com pesquisas ainda em 

evolução, termos como computação ubíqua, pervasiva, móvel e outras denominações têm 
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sido usados muitas vezes como sinônimos ainda que do ponto de vista conceitual, estrutural 

e de elementos computacionais não sejam correlatos (LYYTINEN et al. 2002). Apesar de 

frequentemente se encontrar referência ao termo como se fosse um modelo computacional 

único, a computação ubíqua requer mobilidade com a computação pervasiva, de forma que 

um dispositivo computacional pode executar, no contexto dos ambientes, processamentos 

computacionais de forma a instituir dinamicamente serviços conforme estes sejam 

necessários.  

 

 
 Figura 11.  Interoperabilidade dos distintos campos de pesquisa. 

 
 

A Figura 11 ilustra a perspectiva de interoperabilidade entre essas áreas de pesquisa 

em computação. A terminologia mais comum e diferenciação entre alguns destes conceitos, 

os que foram considerados relevantes para o escopo desta pesquisa, são descritos a seguir.  

 

 

3.3.2 Computação Móvel  
 

Juntamente com a possibilidade de uso de dispositivos portáteis dotados de serviços 

computacionais e de comunicação surge a computação móvel, que institui a possibilidade 

de mobilidade, dado que a localidade deixa de ser um fator relevante para utilização de 

determinados tipos de recursos computacionais. Contudo, para isso destaca-se que a 

computação móvel deve fazer uso de redes sem fio e computação em nuvem, por exemplo.  

Destaca-se também no contexto desta pesquisa, que uma das limitações comuns da 

computação móvel diz respeito à ausência de flexibilidade para obtenção de informação 

contextual de ajuste ao ambiente físico externo e não previamente mapeado, sendo este 

problema parcialmente contornável através de controles e configurações manuais por parte 

dos usuários, mas tornando inviável rápida adequação a mudanças entre muitas localidades 
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e tipos de ambientes diferentes. Isso por que os usuários teriam que manualmente gerenciar 

e configurar suas aplicações conforme se deslocam, o que a dificultaria essa atividade e 

inviabilizaria a alternativa de configuração manual a cada mudança de localidade 

(RAHIMI et al., 2014). 

 

3.3.3 Computação Pervasiva 
 

Entende-se por computação pervasiva, o modelo de computação que está embutido 

no ambiente sem que o usuário tenha que acionar ou ter operação inicial em relação a isso, 

instituindo transparência para o mesmo. Neste modelo de computação, as operações e 

recursos computacionais podem interagir com o ambiente acessado pelo usuário e 

dinamicamente ajustar os processos e fluxos computacionais para atender as requisições 

dos dispositivos ou usuários. Considera-se um ambiente com modelo de computação capaz 

de interagir com sensores e interconexão com outros dispositivos cliente de forma dinâmica 

e perceptiva, habilitando a capacidade de computadores simularem comportamento 

“inteligente” no ambiente a medida em que o usuário se desloca no ambiente e tem contato 

com o sensoriamento do local.  

 

 
Figura 12. Mobilidade e Tecnologia embarcada em cada modelo computacional. 

Adaptado de Lyytinen et al. (2002)  
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A Figura 12 contém uma perspectiva de embarcamento e mobilidade dos modelos 

computação descritos (LYYTINEN; YOO, 2002). O grau de embarcamento indica, de 

maneira geral, o grau de inteligência dos computadores embutidos em um ambiente 

pervasivo para detectar, explorar e construir dinamicamente modelos de seus ambientes.  

De acordo com a publicação de Merk et al. (2001), pelos menos três princípios 

característicos da Computação Ubíqua se destacam: Diversidade, Descentralização e 

Conectividade. 

Diversidade - Ao contrário do computador, que é um dispositivo de computação 

pessoal de propósito geral e que atende várias necessidades distintas do usuário, como 

edição de texto, jogos, navegação na web, etc., os dispositivos ubíquos possibilitam 

diferentes perspectivas de funcionalidade do computador, que é a de propósito/uso 

especifico, que atende operações restritas a um domínio de aplicação, como os sensores de 

temperatura, sensores de presença e eletrodomésticos conectados. Outro aspecto desafiador 

da diversidade diz respeito ao processo de gerenciar funcionalidades de diferentes 

dispositivos, com restrições operacionais e características distintas, tornando complexa a 

tarefa de disponibilizar aplicações comuns acessando diversos equipamentos e, 

comumente, com alguma camada de software embarcado utilizando protocolos de troca de 

dados, comunicação e interoperabilidade próprio. 

Descentralização - Na computação ubíqua as responsabilidades são distribuídas 

entre vários dispositivos que assumem e executam determinadas funções e ações de 

maneira isolada. Isso faz com que os dispositivos também apresentem cooperação para a 

formação de inteligência no ambiente, que é refletida nas aplicações e percebida pelos 

usuários das aplicações. Isso requer o estabelecimento de uma rede dinâmica de relações 

entre os dispositivos e entre dispositivos e concentradores de dados e processamento do 

ambiente, caracterizando um sistema distribuído. Quando o dispositivo tem que atualizar 

informações com os servidores ou com outros dispositivos, em especial com dispositivos 

de diferentes capacidades, questões de sincronização, interoperabilidade e dependência via 

redes de comunicação emergem e devem fazer parte de um modelo prévio de projeto da 

estrutura computacional do ambiente.  

Outra questão relacionada a distribuição inclui o gerenciamento, pelos servidores, 

das aplicações que executam nos dispositivos. Os concentradores de dados e 
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processamento do ambiente precisam manter registros de perfis de usuários e de 

dispositivos com finalidades e características diferentes. Além disso, esses equipamentos 

devem ser capazes de tratar um vasto número de dispositivos em movimento assim como 

os dados produzidos. Normalmente o conceito de servidor de processamento seria 

empregado unicamente nessa tarefa, porém, a generalização para o conceito de dispositivos 

concentradores de dados e processamento faz sentido de acordo com a disponibilidade e 

configuração atual de outros componentes que também executam tarefas semelhantes, 

como roteador e firewall de rede com hardware capaz de executar parte do processamento 

antes somente efetuado pelos servidores. 

Conectividade - A computação ubíqua dispõe um enfoque de conectividade sem 

fronteiras, sendo que tanto os dispositivos quanto as aplicações executadas nestes se 

movimentam junto com o usuário num contexto heterogêneo de redes, tais como as redes 

sem fio de longa distância e redes de média e curta distância, por exemplo. Para que se 

atinja a conectividade e interoperabilidade desse modelo é preciso basear as aplicações em 

padrões comuns, levando ao desafio da especificação de padrões abertos. 

 

 

 

3.3.4 Computações Ubíqua, Pervasiva e Móvel  
 

Tendo em vista todas as definições e diferenciações mencionadas, o termo 

Computação Ubíqua é adotado no presente trabalho como uma interseção da computação 

móvel e da computação pervasiva. A importância e justificativa de diferenciar esses termos 

refere-se, por exemplo, ao caso em que um dispositivo que está embarcado em um 

ambiente não necessariamente ser caracterizado como móvel. Para o escopo desta pesquisa, 

quando for utilizado o termo computação ubíqua, se refere à caracterização de computação 

com alto grau de tecnologia embarcada da computação pervasiva juntamente com o alto 

grau de mobilidade da computação móvel, conforme a organização da Figura 9. 

 

 
3.4 INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL E AMBIENTES INTELIGENTES 
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3.4.1 Evolução da Inteligência Artificial 
 

A Figura 13 ilustra a evolução da Inteligência Artificial (abreviado como IA) 

segundo a publicação de Ramos et al. (2008) e, de acordo com essa publicação, no início 

os pesquisadores aplicaram IA em hardware, como Marvin Minsky e Dean Edmonds com 

o SNARC, sigla para a denominação em inglês de  Stochastic Neural Analog Reforcement 

Computer  (SEISING; TABACCHI, 2013).  

 

 
Figura 13.  Evolução da inteligência artificial  

Fonte: Ramos et al. 2008. (p. 16). 
 

As redes neurais foram uma das tecnologias implementadas nesses sistemas. Na 

segunda fase da IA a inteligência estava centrada nos computadores. A terceira fase se 

concentrou em redes. Durante a década de 90 o crescimento da Web produziu vários 

mecanismos de busca e sistemas de recomendação usando agentes inteligentes (KLUSH et 

al. 2012) e, mais recentemente, ontologias.  

De acordo com a publicação de Braun et al. (2017), as tendências atuais de soluções 

empregando técnicas de IA combinadas apontam para incorporar inteligência nos 

ambientes e AmI é o caminho para conseguir isso por meio dos métodos de IA descritos a 

seguir: 

 

3.4.2 Ambiente Inteligente 
 

O conceito de Ambient Intelligence (termo em inglês para Inteligência de Ambiente 

ou, ainda, Ambiente Inteligente) e comumente abreviado como AmI, foi introduzido no 

relatório do European Commission’s Information Society Technologies Advisory Group – 

ISTAG (DUCATEL et al., 2001) e abordado em publicações, por exemplo, de Corno e 
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Razzak (2015), Manwaring e Clarke (2015), entre outros. O conceito também é encontrado 

na literatura frequentemente mencionado com o sinônimo de Smart Environment 

(FORTINO et al., 2014). 

De acordo com as caracterizações comuns observadas nessas publicações, este 

conceito fornece uma visão da sociedade do futuro, onde as pessoas se encontram em um 

ambiente de interfaces inteligentes e intuitivamente utilizáveis, espaço ergonômico em um 

sentido amplo envolvendo espaços físicos e digitais, englobando ambientes vivos e 

melhores, seguros e ativos ao seu redor, para ajudá-las com tarefas diárias e deveres 

profissionais ou educativos, reconhecendo a presença de indivíduos, totalmente integrada 

à situação e necessidade particular de cada usuário. Algumas publicações abordaram esse 

tema com o sinônimo de Computação Invisível ou Computação Calma e referem-se a esse 

modelo como a computação difundida em objetos e configurações cotidianas (RUSSELL; 

STREITZ; WINOGRAD, 2005). Do ponto de vista tecnológico, o AmI evolui a concepção 

de computação ubíqua, cujo termo foi usado primeiramente por Mark Weiser na década de 

1990 (BARDZELL; BARDZELL, 2014; BOHN et al., 2005), trabalhos que definem a 

computação ubíqua como o uso de computadores em todos os lugares e é determinada por 

interações que não são canalizadas por meio de uma única estação de trabalho. O ambiente 

AmI é caracterizado pela fusão do espaço digital e físico. Isso significa que objetos 

tangíveis e ambientes físicos adquirem uma representação digital. O ambiente AmI é 

considerado para hospedar vários aplicativos de computação ubíqua. A filosofia do AmI 

oferece uma concepção do ambiente que será sensível e responsivo à presença dos usuários. 

A ideia de AmI baseia-se em resultados avançados de pesquisa interdisciplinar envolvendo 

desenvolvimento de hardware e software para sensoriamento do ambiente, sendo que o uso 

se dá em aplicações como a automação da abertura de portas e liberação de acessos a partir 

do reconhecimento automático de credenciais do usuário (COOK; AUGUSTO; 

JAKKULA, 2009). O desenvolvimento de aplicações práticas e de espaços dotados de AmI 

é uma tarefa complexa e todas as suas características e funcionamento para atender a todo 

tipo de finalidade dificilmente podem ser pré-definidos ou previstos por meio de um único 

modelo genérico, devido aos diferentes requisitos de modelagem que cada campo de 

aplicação cotidiana requer. Inteligência para ambientes domésticos, por exemplo, teria uma 

modelagem computacional com características distintas a de um espaço comercial ou 
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industrial, principalmente pela configuração da necessidade do usuário e componentes 

envolvidos em cada um destes ambientes. 

Outros conceitos, como computação ubíqua, computação pervasiva, computação 

sensível ao contexto e sistemas inteligentes embarcados se sobrepõem à AmI. Porém, como 

visto nos tópicos anteriores, há diferenças distintas entre esses modelos. O ISTAG 

(DUCATEL et al., 2001) aborda o tema AmI em um nível conceitual e identifica 

tecnologias importantes para a aplicações práticas como, por exemplo, materiais 

inteligentes, sistemas microeletromecânicos e tecnologias de sensores, sistemas 

embarcados, comunicações ubíquas, e software adaptável. Também menciona 

componentes de inteligência como gerenciamento e manuseio de mídia, interação natural, 

inteligência computacional, consciência de contexto e comunicação emocional, cenários 

que demandam aplicação de pesquisas em inteligência artificial. 

De acordo com o resumo publicado por Ramos et al. (2008), AmI não apenas utiliza 

recursos de inteligência artificial, como também é o próximo passo na evolução desse 

campo de pesquisas. Introduzindo uma adaptação e atualização da visão apresentada nesta 

publicação sobre alguns dos conceitos relacionando AmI e inteligência artificial, tem-se os 

conceitos descritos a seguir. 

 

 

3.4.3 Interpretando o estado do meio ambiente 
 

As tecnologias para essa tarefa envolvem a codificação de várias entradas a partir de 

tecnologias de sensoriamento. Os humanos geralmente interagem por meio da linguagem 

escrita ou falada. Portanto, fica claro que eles também esperam esse tipo de interação com 

os ambientes de AmI. De forma resumida, o reconhecimento de fala e o processamento de 

linguagem natural são problemas diferentes e complementares, usando diferentes técnicas. 

O reconhecimento de fala obtém um sinal elétrico de um microfone. O primeiro passo é 

identificar fonemas nesse sinal, que envolve processamento de sinais e reconhecimento de 

padrões. O próximo passo é unir fonemas e identificar palavras. Atualmente, vários 

sistemas de reconhecimento de fala estão disponíveis em aplicações de software de 

telecomunicações, plataformas de smartphones e serviços de nuvem. Exemplos de 
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aplicações que possuem essa funcionalidade são Alexa, Siri e Google Assistente, das 

plataformas Amazon, Apple e Google respectivamente.  

A entrada em linguagem natural é uma sequência escrita, resultante de um sistema 

de reconhecimento de fala ou obtida de um teclado ou até de um documento escrito. O 

processamento de linguagem natural (PLN) visa entender essa entrada. A primeira etapa é 

a análise de sintaxe, seguida pela análise semântica. A representação do conhecimento 

desempenha um papel importante na PLN. Os sistemas de tradução automática são uma 

das áreas mais estudadas da PLN (RUSSELL; NORVIG, 2016) usando abordagens 

estatísticas e baseadas em conhecimento. Ainda de acordo com Russel e Norvig (2016), a 

visão é um dos inputs sensoriais mais rico dos seres humanos, portanto, a capacidade de 

automatizar a visão é importante. Basicamente, a visão computacional é um problema de 

raciocínio geométrico.  

A visão computacional compreende muitas áreas, como aquisição de imagens, 

processamento de imagens, reconhecimento de objetos (2D e 3D), análise de cenas e 

análise de imagens. A visão computacional pode ser usada em diferentes situações no AmI. 

Por exemplo, os carros autônomos possuem sistemas de transporte e operação inteligentes 

que são utilizados para identificar problemas de tráfego, padrões de tráfego ou veículos 

que se aproximam. A visão computacional também pode identificar gestos humanos para 

controlar equipamentos ou expressões faciais humanas para identificar estados emocionais. 

 

3.4.4 Representação de informações e conhecimentos associados ao meio ambiente 
 

De acordo com a publicação de Braun et al. (2017), ambientes providos de AmI 

envolvem problemas do mundo real, que são caracterizados pela integralidade e incerteza. 

Geralmente, ao lidar com informações, alguma parte pode estar correta, alguma parte pode 

estar incorreta ou alguma parte pode estar faltando. A questão é como proceder com um 

processo de raciocínio avaliado em relação a esses problemas de informação. Para lidar 

com essa situação, muitas técnicas podem ser aplicadas, como redes bayesianas, lógica 

difusa e conjuntos aproximados. Nessa mesma publicação, a representação do 

conhecimento, principalmente em big data, é considerada uma das áreas mais importantes 

da IA para viabilizar AmI e, os sistemas especialistas que empregam descoberta de 
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conhecimento foram utilizados em áreas como medicina, indústria e negócios. Já a partir 

dos anos 90, com o desenvolvimento da Internet e o nascimento da Web, os seres humanos 

enfrentaram um problema crítico: a quantidade de informação tornou-se elevada e o 

mapeamento entre informação e conhecimento tornou-se urgente para evitar que se 

tornasse não gerenciável. A comunidade de IA começou a prestar atenção à recuperação 

de informação, mineração de texto, ontologias e a Web Semântica e, atualmente, as 

pesquisas em ciência de dados continuam a evoluir e recebem cada vez mais atenção dos 

pesquisadores (BLEI; SMYTH, 2017)  pois, sendo o conhecimento um elemento 

fundamental da inteligência humana ou natural, também é para a inteligência artificial e 

para a evolução de AmI. 

 

3.4.5 Modelando, simulando e representando entidades no ambiente 
 

As pessoas esperam que os agentes suportem recursos como capacidade de detecção, 

autonomia, raciocínio reativo e proativo, habilidades sociais e aprendizado. A publicação 

de Wooldridge et al. (2009) indica que os sistemas multiagentes enfatizam habilidades 

sociais, como comunicação, cooperação, resolução de conflitos, negociação, argumentação 

e emoção. Sistemas multiagentes rapidamente se tornaram o principal paradigma da IA. 

Nesse mesmo trabalho é indicado que os sistemas multiagentes são especialmente 

empregados na modelagem de sistemas reais e sociais em que os problemas podem ser 

resolvidos de maneira concorrente e cooperativa, sem a necessidade de soluções ótimas 

(por exemplo, em tráfego ou manufatura). Segundo o trabalho de Braun et al. (2017), em 

ambientes AmI, os agentes são uma maneira de modelar, simular e representar entidades 

significativas, como salas, carros, equipamentos ou até mesmo pessoas e seus respectivos 

comportamentos. 

 

3.4.6 Planejamento de decisões ou ações considerando o ambiente 
 

Em IA, a tarefa de planejamento auxilia na solução de problemas, produzindo um 

plano de ação para atingir uma meta específica (RUSSELL; NORVIG, 2016). O 

planejamento de IA lida com todos os aspectos do planejamento geral. Os planos podem 

ser estabelecidos antes de serem executados (offline) ou enquanto são executados (online). 
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Eles podem ser deliberativos (planejar e executar o que foi planejado sem considerar 

eventos inesperados), reativos (reagindo a estímulos de uma maneira muito mais básica) 

ou híbridos (combinando o melhor das estratégias deliberativas e reativas). O planejamento 

está particularmente ligado à inteligência. Convencer alguém de que um sistema é 

inteligente, torna-se uma tarefa difícil se esse sistema não puder planejar como resolver 

problemas. Consequentemente, os ambientes de AmI devem suportar o planejamento para 

dar conselhos inteligentes aos usuários. Um exemplo claro está nos sistemas de transporte 

inteligentes - tanto dentro dos veículos, onde os sistemas de direção inteligente ajudarão os 

motoristas ou podem efetuar a condução completamente autônoma do veiculo, como na 

estrada, onde o planejamento de rotas considerará restrições relacionadas a tráfego, tempo 

de parada em postos de serviço e otimização de custo. Na maioria das vezes, o 

planejamento está associado a algum tipo de otimização. Nesse caso, aplicar IA para 

otimizar alguma ação em relação ao ambiente faz sentido, considerando um cenário em 

que prever ou avaliar o estado de diversos elementos pertencentes ao ambiente pode 

depender de uma grande quantidade de parâmetros e ser uma tarefa realizada forma 

automática e mais eficiente por recursos computacionais.  

 

3.4.7 Aprendizado sobre o meio ambiente e aspectos associados 
 

Desde os anos 70 as redes neurais têm tido destaque, sendo aplicadas em muitos 

problemas, principalmente envolvendo tarefas de classificação. Técnicas que usam 

descritores de mais alto nível como, por exemplo, aprendizado indutivo, raciocínio baseado 

em casos, também obtiveram sucesso. Durante os anos 80, o termo “mineração de dados” 

começou a aparecer. Muitos pesquisadores de banco de dados usaram esse termo para se 

referir a técnicas de aprendizado de máquina (juntamente com alguns métodos de 

estatística, como k-means) empregados na descoberta de conhecimento (BRAUN; 

WICHERT; MAÑA, 2017). A mineração de dados constitui uma fase da descoberta do 

conhecimento (a seleção, a limpeza e o pré-processamento são fases antes da mineração de 

dados, enquanto a interpretação e a avaliação ocorrem após a mineração de dados) 

(WITTEN et al., 2016). Atualmente, o aprendizado de máquina é amplamente utilizado. 

Portanto, o AmI provavelmente também precisará lidar com esses modelos e se beneficiar 
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das evoluções nas pesquisas envolvendo essas áreas. Um requisito para o AmI é aprender 

observando os usuários. Vários sistemas entendem os comandos do usuário, mas não são 

inteligentes o suficiente para evitar fazer coisas que o usuário não deseja. Os métodos 

básicos de aprendizado de máquina permitirão que os sistemas AmI aprendam observando 

os usuários, tornando esses sistemas mais aceitáveis para eles, adaptativos e personificados.  

 

3.4.8 Interagindo com humanos 
 

De acordo com Braun et al. (2017), sistemas AmI devem ser capazes de interagir de 

forma inteligente com os humanos. Tal interação requer consciência de contexto. Nos 

sistemas de inteligência, a conscientização do contexto envolverá fatores como interfaces 

de interação múltiplas e, possivelmente, mistas. Um exemplo das formas de interação 

mista, seria interação por meio de linguagem e gestos naturais (processamento de áudio e 

vídeo). Também deve ser capaz adaptação aos usuários e situações individuais e coletivas, 

aprendizado por observação dos usuários, consciência da situação atual e inteligência 

escalável. Como os sistemas de AmI lidam com seres humanos, eles precisarão considerar 

todos os fatores sociais e emocionais pertinentes. Por exemplo, o ambiente provido de AmI, 

deve reconhecer se a pessoa está sozinha no ambiente (fator social) ou se está com raiva 

(fator emocional). A pesquisa atual sobre IA em computação afetiva e computação social 

é importante para incorporar esses recursos nas aplicações AmI (CAMBRIA et al., 2017). 

 

3.4.9 Ações sobre o meio ambiente 
 

Como mencionamos anteriormente (RUSSELL; NORVIG, 2016), os serviços 

automatizados, como robôs, podem executar ações. Pesquisas cognitivas e robóticas 

podem oferecer benefícios para ambientes de AmI, como residências e escritórios 

inteligentes. Isto é especialmente verdade quando as pessoas vivem sozinhas, são idosas 

ou têm problemas de saúde. A criação de robôs inteligentes que podem realizar várias 

tarefas ou apenas agir como companheiros é importante. De acordo com Ertel et al. (2018) 

no atual estado da arte, podemos criar robôs que operam eficientemente tarefas específicas. 

Criar robôs com a flexibilidade de realizar tarefas diferentes, como os humanos podem 

fazer é complexo, pois essa limitação ainda é devida principalmente a restrições físicas e 
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complexidade de elaboração de um único modelo de aprendizado de máquina de propósito 

genérico que consiga ser evolutivo em qualquer campo de aplicação. Porém, poderá ser 

uma limitação ultrapassada a medida que as diversas tecnologias de IA evoluam para ser 

combinadas numa única modelagem a partir de alto grau de reaproveitamento das bases de 

informação, inteligência coletiva e processamento de conhecimento descritos nos tópicos 

anteriores.   

 
Figura 14.  Caracterização e distinção entre os modelos computacionais.  

 

 A Figura 14 foi preparada para ilustrar nesta pesquisa, as principais áreas de 

computação relacionadas à AmI, suas caracterizações e diferenciação. Os modelos ainda 

poderiam ser subdivididos e correlacionados com outras pesquisas em andamento como, 

por exemplo, a correlação das áreas de computação móvel e computação vestível 

(BARFIELD, 2015). Ainda que muitos termos sejam apresentados de forma sinônima em 

publicações e resultados de pesquisas de outros autores como, por exemplo, o trabalho de 

BRAUN et al. (2017), a segmentação de cada área ajuda a delimitar o escopo e 

possibilidades da nossa proposta de pesquisa. 
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3.5 COMPUTAÇÃO COGNITIVA 
 

A Computação Cognitiva (CC) pode ser encontrada na literatura como um novo 

paradigma para modelos de computação inteligente e metodologias para o 

desenvolvimento de sistemas cognitivos e autônomos mimetizando os mecanismos do 

cérebro. A conceituação sobre CC emergiu de estudos transdisciplinares em ambas as 

inteligências naturais em ciências cognitivas/cerebrais e inteligência artificial em ciência 

da computação (ANDERSON, 1983). Como resultado, essas pesquisas buscam estabelecer 

modelos matemáticos e formais para revelar os princípios funcionais e mecanismos do 

cérebro e, consequentemente, sua representação computacional.  

A Figura 15 contém a definição dos três principais processos funcionais da mente 

humana: afeto, cognição e volição.  

 
Figura 15.  Definição dos termos cognição, volição, afeto 

Fonte: ilustrações obtidas dos resultados de pesquisa no Google. 
 

Dentre esses processos funcionais, o conceito de cognição apresentado cerca a 

representação dos processos envolvendo raciocínio, entendimento e aprendizado. 

A volição é determinada como o processo mental responsável por decisão. O afeto é 

definido como o processo mental responsável por sentimento (NETO et al., 2003). Ainda 

que na ciência da computação, desde meados da década de 70, os sistemas de suporte à 

decisão já tenham sido abordados (ALTER et al., 1977), a literatura recente demonstra que, 
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atualmente, o conceito utiliza a CC como sua estrutura principal (LAMBIM et al., 2017), 

assim ocorre com a área de pesquisa em computação afetiva (CAMBRIA et al., 2017).  

Pode-se encontrar CC em publicações anteriores descrita como o processo para incluir 

interação e colaboração entre sistemas de software e/ou hardware e humanos para tarefas 

como tomada de decisão em domínios complexos, compreensão de linguagem, gestos e 

expressões (SRIDHARAN; TESAURO; HENDLER, 2017). Também pode-se considerar 

como componentes-chave, algoritmos e arquiteturas que permitem que tais sistemas 

melhorem seu desempenho, explorando a interação entre representação, raciocínio e 

aprendizado do conhecimento, ou descobrindo novos insights e articulando-os em termos 

interpretáveis pelo homem. Tais sistemas são cada vez mais projetados e usados em uma 

série de aplicações. 

Segundo Hurwitz et al. (2015), três importantes conceitos ajudam a estabelecer um 

sistema cognitivo: percepções contextuais do modelo, elaboração de hipóteses (incluindo 

a capacidade de explicar fenômenos relacionados com a hipótese elaborada) e aprendizado 

continuo a partir de dados novos ao longo do tempo. Na prática, a CC habilita a exploração 

de uma ampla variedade de dados e, a interpretação desses dados para prover conhecimento 

e recomendação de ações. Em essência, CC é o processo de aquisição e análise do volume 

de informação em um contexto em que um problema é resolvido.  

Para poder gerar alguma utilidade para o usuário, um sistema cognitivo deve ser capaz 

de estar consciente do contexto que contém os dados envolvidos na solução do problema 

(HURWITZ; KAUFMAN; BOWLES, 2015). O autor aponta que, com o advento da CC, 

se está no começo de uma evolução para além dos atuais padrões em que um sistema 

computacional é projetado como um ambiente unificado para resolver um único problema 

específico e limitado. Com esse novo cenário envolvendo computação cognitiva, sistemas 

complexos não são necessariamente programas massivos. Ao invés disso, eles devem ser 

desenvolvidos como serviços modulares que executam operações/funções especificas 

baseadas em ações e dados de eventos específicos, mas são capazes de se adaptar a uma 

variedade de eventos. Esses sistemas com comportamentos adaptativos devem ser 

desenhados para combinar sua operação com outros componentes e sistemas no momento 

em que são demandados e, com isso, responder a problemas complexos mesmo que não 

conhecidos previamente. 
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Para os objetivos e escopo desta pesquisa, a visão da aplicação da Computação 

Cognitiva da presente tese compreende: a utilização dinâmica, conjunta e orquestrada, de 

modelos computacionais de aquisição de dados, representação de informações, raciocínio, 

descoberta conhecimento, consciência de contexto e adaptação, resultando em ações 

proativas de suporte a tarefas/necessidades coletivas ou individualizadas dos usuários.  

Nessa interpretação, observa-se a ação proativa como um dos resultados materiais do 

processo cognitivo.  

A partir disso, considera-se a CC como um mecanismo computacional inerente aos 

modelos computacionais empregando AmI, englobando os processos de adaptação e 

consciência de contexto como características fundamentais no centro da CC.    
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4 COMPUTAÇÃO SENSÍVEL AO CONTEXTO: DEFINIÇÃO, APLICAÇÕES 
E MODELOS DE COMPUTAÇÃO RELACIONADOS  

 
 
4.1 DEFINIÇÃO E MODELOS DE COMPUTAÇÃO SENSÍVEL AO CONTEXTO 
 

 Modelos de Context-Aware Computing (termo em inglês para Computação Sensível 

ao Contexto, também chamada de Computação Consciente do Contexto) podem ser 

descritos essencialmente por ambientes ou estruturas computacionais que possuem a 

capacidade de se adaptar com base na presença do usuário e suas interações, sem 

supervisão ou intervenção explícita do usuário para esse processo de adaptação 

(BALDAUF; DUSTDAR; ROSENBERG, 2007).  

Computação Sensível ao Contexto, como uma principal característica da computação 

Ubíqua e sistemas computacionais pervasivos, tem sido empregada desde o início dos anos 

90. O foco no reconhecimento de contexto em computação evoluiu de aplicativos de 

desktop, aplicativos da web, computação móvel, para os atuais modelos computacionais 

empregando o conceito de Internet das Coisas (IoT) na última década. Contudo, modelos 

de computação com reconhecimento e adaptação de contexto tornaram-se mais populares 

com a introdução do termo "computação ubíqua" por Mark Weiser, em 1991 em sua 

publicação "The Computer for the 21st Century". Ainda em 1994, o termo de computação 

"Context-Aware" foi usado na publicação de Schilit e Theimer (1994). Desde então, a 

pesquisa sobre modelos computacionais com consciência de contexto foi estabelecida 

como uma área de pesquisa bem conhecida e ainda em evolução em ciência da computação. 

Não há uma definição final absoluta e nem limite rígido para especificar o que forma 

um contexto e quais seus componentes computacionais.  
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Figura 16.  Modelo de Context-Aware.  

Fonte: Gajjar et al. (2017, p. 19). 
 

Alguns estudos e autores referem-se a diferentes conjuntos de características-chave 

mais apropriados as suas pesquisas para definir recursos e serviços de um contexto. A 

Figura 16 contém a composição de um modelo de contexto conforme apresentado no 

trabalho de Gajjar et al. (2017), em que o contexto interage com múltiplas fontes de entrada 

e consumidores do processamento resultante, assim como diversas perspectivas de 

contexto são manipuladas (contexto do usuário, rede, Web, Nuvem e Software). Algumas 

descrições comuns desses recursos são apresentadas como informação necessária para 

descrever e caracterizar uma pessoa ou objeto em interação com aplicações de computador 

(ABOWD, 1999) em determinado local.  

Para além dos aspectos informativos, elementos físicos e temporalidade dos recursos 

disponíveis (BELLAVISTA, 2012) também foram publicados como referência de 

características que são centrais para definir um contexto. Pesquisas anteriores (início das 

pesquisas e desenvolvimento da tecnologia móvel atual) retomaram a computação Sensível 

ao Contexto como resultado da combinação de três domínios de informações sobre de onde 

os recursos computacionais são, que tipo de recurso é fornecido e quem está acessando o 

recurso (SCHILIT; ADAMS; WANT, 1994). Modelar essas características em atributos, 

seu processo de importação e exportação em forma de informações relevantes para 

identificar um contexto, é um processo fundamental para apoiar a computação Sensível ao 

Contexto como um processo adaptativo (MAKRIS; SKOUTAS; SKIANIS, 2013). O 
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processo de mudança ou deslocamento de um contexto iniciada por sensores, eventos de 

rede, detecção de localização do dispositivo móvel ou a combinação de todos estes 

exemplos fornece vários novos conjuntos diferentes de atributos para descrever o contexto 

e seus recursos relacionados. 

 

 

4.2 CATEGORIZAÇÃO DE MODELOS DE COMPUTAÇÃO SENSÍVEL AO 
CONTEXTO  

 

Na literatura, pode-se encontrar diferentes propostas de categorização de Modelos de 

computação sensível ao contexto em que as mais típicas categorias mencionadas são 

identificadas como categorização operacional e categorização conceitual.  

 

 
Figura 17. Categorização das informações de Contexto  

Fonte: Gruyter (2017, p. 63). 
 

 A Figura 17 contém uma ilustração da representação do modelo de categorização 

apresentado na publicação de Gruyter (2017) que exemplifica um agrupamento das 

características do contexto de acordo com a perspectiva em que é observado e, exemplifica 
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os meios de aquisição de informação para geração da característica. De forma prática, a 

aplicação desse tipo de categorização auxilia a definição de operações que são executadas 

a partir do domínio de informações que se referem ao utilizador do contexto ou o domínio 

de informações relacionadas com a estrutura e composição do próprio contexto.  

 Considerando a perspectiva do usuário, os principais domínios de operações que 

devem caracterizar um contexto são: Adaptividade e Personalização; Proatividade; 

Privacidade e Segurança; Rastreabilidade. Observando a perspectiva de sistema do 

contexto, os principais domínios de operações que podem ser destacados são: Conexão 

dinâmica; Estreita interoperabilidade; Aprendizado e Raciocínio, Representação 

Alternativa e Conversão, Metadados de Informação do Contexto, Armazenamento e 

Registro de Informações do Contexto.  

 

 

4.3 APLICAÇÕES COMPUTACIONAIS EM MODELO SENSÍVEL AO 
CONTEXTO  
 

O conjunto variante de recursos e seus atributos específicos dentro de um contexto 

e, consequentes modelos diferentes de categorização e identificação dos recursos e serviços 

de conteúdo, requer observação e interação específica sobre computação sensível ao 

contexto e suas aplicações. Para iniciar a base de referência desta pesquisa e reforçar a 

aplicabilidade do modelo que a plataforma propõe são apresentados trabalhos anteriores 

sobre aplicações de computação contextual dentro de domínios de ensino e de 

aprendizagem com o intuito de colaborar na definição do objetivo e escopo deste modelo 

central sob investigação. Pesquisas e desenvolvimentos em aplicações sensíveis ao 

contexto para apoiar o processo de aprendizagem podem ser encontrados em domínios 

como a aprendizagem de línguas (OGATA; YANO, 2004), usando o reconhecimento de 

ambiente para aplicar vocabulários compatíveis de acordo com a localização do usuário, 

processo suportado por dispositivos como smartphones e tablets, destacando a importância 

de dispositivos móveis para interagir com o contexto e evoluindo a aplicação para detectar 

as necessidades situacionais e colaborativas. 

Outro exemplo baseado em computação consciente em contexto, operando com 

processamento de pedidos de instrução e orientação de navegação (CHEVERST, 2000), é 
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construído para identificar os locais turísticos, conteúdo relevante e ajudar guias turísticos 

para tomar decisões considerando os melhores resultados para o grupo de visitantes e suas 

características individuais (restrições motoras ou físicas dos indivíduos) e coletivas 

(agendas de horário de embarque ou desembarque do grupo). Também aborda 

considerações relevantes ao dispositivo móvel para viabilizar este assistente de guia 

turístico e como a incorporação da solução em dispositivos móveis pode ser modelada para 

não ser intrusiva e ainda assim, se manter acessível aos usuários. 

Na aprendizagem colaborativa, pesquisas anteriores investigam ambientes de 

aprendizagem baseados em uma arquitetura peer-to-peer (YANG, 2006) e demonstram a 

aplicabilidade de um protocolo comum (usando estrutura de metadados) para determinar a 

identificação de recursos de computação Sensível ao Contexto, extração de informações e 

interoperabilidade.  A estrutura de metadados, proposta em forma de ontologia de ambiente 

de aprendizagem baseada em computação Sensível ao Contexto é processada com um 

modelo adaptável para evoluir a ontologia com o objetivo de expandir a interoperabilidade 

com outras plataformas. 

 
 
4.4 INTERNET DAS COISAS 
 

O conceito de IoT, torna-se uma importante área de estudo para essa pesquisa, pois 

abrange diversos impactos na infraestrutura de internet local e global e nos serviços 

prestados pelos ambientes computacionais (AL-FUQAHA et al., 2015). O campo de 

pesquisas em IoT agrupa uma variedade de tecnologias (por exemplo, hardware e firmware 

de sensores, tecnologias de comunicação, semântica, serviços em nuvem, modelagem de 

dados, armazenamento, raciocínio computacional, alto processamento) e, eventualmente, 

combinadas para estabelecer sua visão. O conceito de IoT não revoluciona ou anula os 

campos de pesquisa existentes da computação. Está evoluindo e complementando a 

Internet que já usamos. 

A IoT promete estabelecer uma rede global de dispositivos/recursos úteis e 

interoperáveis que suportam computação onipresente (BANDYOPADHYAY et al., 2011) 

e reconhecimento de contexto entre dispositivos. A Computação Ubíqua e a Computação 

Sensível ao Contexto são requisitos fundamentais da inteligência ambiental, um dos 
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principais benefícios considerando as promessas da IoT (DOHR et al., 2010). A IoT 

aplicada à inteligência de ambiente permitiria que objetos de uso comum entendessem seus 

ambientes, interagissem com os usuários e tomassem decisões (BRAUN et al., 2017). Um 

mundo com objetos inteligentes contém várias possibilidades para melhorar os processos 

de negócios e as vidas dos usuários e, portanto, também traz ameaças e desafios técnicos 

que precisam ser superados. Do ponto de vista dos usuários, lidar com uma enorme 

variedade e quantidade de objetos inteligentes como sensores/dispositivos, com seus dados 

brutos gerados, apresenta um desafio para projetar aplicações úteis e sua viabilidade (LEE; 

LEE,  2015).  

De acordo com Al-Fuqaha et al. (2015), a IoT é habilitada pelos mais recentes 

desenvolvimentos em RFID, sensores inteligentes, tecnologias de comunicação e 

protocolos da Internet. A premissa básica é ter sensores inteligentes que colaborem 

diretamente sem o envolvimento ou ação humana para fornecer uma nova classe de 

aplicações. A atual evolução nas tecnologias e padrões de Internet, comunicação móvel e 

máquina-a-máquina (M2M) pode ser vista como uma das primeiras fases da IoT (SHETH, 

2016) . Nos próximos anos, espera-se que a IoT interligue diversas tecnologias distintas 

para permitir novas aplicações computacionais de uso prático, conectando objetos físicos 

em conjunto para apoiar a tomada de decisão inteligente sem a necessidade de supervisão 

ou interação dos usuários beneficiados por essas tecnologias. Não é escopo deste trabalho 

um completo detalhamento ou proposta de uma arquitetura detalhada para implementação 

desse tipo de computação. Diversos documentos de pesquisa foram publicados 

previamente e cobrem com detalhes diferentes aspectos da tecnologia IoT. Por exemplo, a 

pesquisa de Atzori et al. (2010) abrange as principais tecnologias de comunicação, com e 

sem fio, e os elementos das redes de sensores sem fio aplicadas a IoT. Em Khan et al. 

(2012), os autores abordam a arquitetura da IoT e os desafios de desenvolver e implantar 

aplicativos IoT. Habilitar tecnologias e serviços de aplicativos utilizando computação em 

nuvem centralizada são apresentados em Gubbi et al. (2013). 

Para estabelecer os contornos e fronteiras de escopo da pesquisa aqui proposta é 

necessário fornecer um macro entendimento de alguns dos conceitos de arquitetura 

conceitual e caracterização básica da IoT encontrados na literatura recente, que podem 

influenciar na evolução e direcionamento do escopo complementar desta pesquisa. 
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Exemplos desses conceitos são a relação entre a IoT e outras tecnologias e modelos 

computacionais, incluindo análise de big data, Computação em Nuvem (Cloud Computing) 

e Computação em Borda/Neblina (Edge/Fog Computing).  

A proposta da computação provida por IoT é permitir que os objetos físicos vejam, 

ouçam, tomem decisões e realizem tarefas fazendo com que eles interajam conjuntamente, 

compartilhando informações e orquestrando operações. A IoT transforma esses objetos 

tradicionais em componentes inteligentes, explorando suas tecnologias subjacentes, como 

Computação Ubíqua e Pervasiva, dispositivos acoplados, tecnologias de comunicação, 

redes de sensores, protocolos e aplicativos da Internet. De acordo com Al-Fuqaha et al. 

(2015), esses componentes inteligentes, juntamente com suas tarefas, podem constituir 

aplicações específicas de domínio (mercados verticais), enquanto serviços ubíquos de 

computação e serviços analíticos formam serviços e aplicações independentes de domínio 

(mercados horizontais).  

 
Figura 18.  Organização de IoT em mercado Vertical e mercado Horizontal.  

Fonte: Al-Fuqaha et al. (2015) 

 

A Figura 18 ilustra o conceito geral da IoT apresentado no trabalho de Al-Fuqaha et 

al. (2015), no qual cada aplicação específica de domínio está interagindo com serviços 

independentes de domínio, ao passo que, em cada domínio, sensores e atuadores se 

comunicam diretamente entre si e, na mesma publicação, propõe uma arquitetura 
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conceitual para implementação de IoT baseada em camadas para abstrair a 

operacionalização física dos componentes das aplicações que os acessam.  

 

 
Figura 19.  Arquitetura conceitual de IoT organizada em camadas. 

 Fonte: Khan et al. (2012) 
 

A Figura 19 contém um esboço da arquitetura conceitual obtida do trabalho de Khan 

et al. (2012) com uma proposta de organização de componentes contidos em cada camada 

de acordo com sua finalidade. Arquitetura semelhante, com a separação em camadas, é 

proposta nos trabalhos publicados por Krco & Pokric & Carrez (2014) e também por Yang 

et al. (2011). Não há uma definição ou limite rígido para a organização de uma arquitetura 

computacional empregando IoT e sua separação em camadas e respectivos componentes. 

Porém, há uma separação que é frequente em diversas publicações e com similar  

organização em cinco camadas básicas, seguindo uma ordem da mais estrutural/próxima 

ao hardware até a que pode apresentar utilidade para o usuário: Camada de Componentes 

Físicos, Camada de Abstração de Componentes, Camada de Gerenciamento de Serviços, 

Camada de Aplicação, Camada de Negócios. 

 

Camada de Componentes Físicos  

Nesta primeira camada, também referenciada como camada de percepção, os 

Componentes Físicos (dispositivos), agrupam os sensores físicos da IoT que visam coletar 

e processar informações ou executar operações em caso de hardware complexo, como 

acionadores por exemplo. Esta camada pode incluir sensores e atuadores para executar 
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diferentes funcionalidades, tais como localização, temperatura, peso, movimento, vibração, 

aceleração, umidade, abrir/fechar etc. Mecanismos complexos (como impressoras, por 

exemplo) ainda podem ser considerados IoT quando observados separadamente do 

software operacional que utilizam. Esta camada de percepção digitaliza e transfere dados 

para a camada de abstração de objetos. É esperado que o volume e variabilidade de dados 

criado pela computação IoT seja iniciado nessa camada, pois a geração de dados brutos dos 

componentes pode ocorrer a cada acionamento/operação.  A operação dessa camada é 

descrita no trabalho de WU et al. (2010). 

 

Camada de Abstração de Componentes 

A Camada de Abstração de Componentes transfere dados produzidos pela camada 

componentes físicos para a camada de Gerenciamento de Serviços. Os dados podem ser 

transferidos fazendo uso de várias tecnologias, como RFID, 3G, GSM, UMTS, Wi-Fi, 

Bluetooth Low Energy, infravermelho, ZigBee, etc. Além disso, espera-se que outras 

funções como computação em nuvem e processos de gerenciamento de dados sejam 

tratadas nesta camada de acordo com Yang et al. (2011). 

 

Camada de Gerenciamento de Serviços 

A camada de Gerenciamento de Serviço combina um serviço com seu solicitante 

com base em requisições e identificação de dispositivos. Essa camada permite que os 

programadores de aplicativos IoT trabalhem com objetos heterogêneos sem considerar uma 

plataforma de hardware específica. Além disso, essa camada processa os dados recebidos, 

toma decisões e fornece os serviços necessários pelos protocolos de rede e de operação 

com os dispositivos físicos. O trabalho de Chaqfeh et al. 2012 indica esse tipo de operação 

e detalhamento para essa camada. 

 

Camada de Aplicação 

A Camada de Aplicação, como descrita na publicação de Tan & Wang (2010), 

fornece os serviços utilizados pelos usuários. Por exemplo, a camada de aplicação pode 

fornecer medições de temperatura e umidade do ar ao cliente que solicita esses dados. A 

importância dessa camada para a IoT é que ela tem a capacidade de propiciar serviços 
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inteligentes de qualidade para atender às necessidades dos clientes. A camada de aplicação 

pode prover soluções para vários mercados verticais, como casa inteligente, construção 

inteligente, transporte, automação industrial, educação e assistência médica inteligente.  

 

Camada de Negócios 

De acordo com a publicação de Al-Fuqaha et al. (2015), a camada de negócios 

(gerenciamento) gerencia as atividades e serviços gerais do sistema IoT. As 

responsabilidades dessa camada são construir um modelo de negócios, gráficos, 

fluxograma e outras representações para a visão analítica de operação com base nos dados 

recebidos da Camada de Aplicação. Ele também deve projetar, analisar, implementar, 

avaliar, monitorar e desenvolver elementos relacionados ao sistema IoT. A Camada de 

Negócios possibilita o suporte a processos de tomada de decisão com base na análise de 

Big Data e, por isso, também deve interoperar com a Camada de Aplicação para operações 

de adaptação, reorganização operacional e processamento semântico. Semântica para IoT 

refere-se à capacidade de extrair conhecimento de forma inteligente a partir de diferentes 

componentes para fornecer os serviços necessários. A extração de conhecimento inclui a 

descoberta e o uso de recursos e informações e modelagem dessas informações. De acordo 

com a publicação de Barnaghi et al. (2012), também se inclui o reconhecimento e a análise 

de dados para dar sentido à decisão correta de fornecer o serviço requisitado.  

Desse modo, a semântica representa o cerne da IoT enviando demandas para o 

recurso correto. Esse requisito é suportado pelas tecnologias da Web Semântica, como o 

RDF (Remain Data Description Framework) e o OWL (Web Ontology Language). Em 

2011, o consórcio World Wide Web (W3C) adotou o formato Efficient XML Interchange 

(EXI) como uma recomendação (SCHNEIDER et al. 2011). Além disso, o monitoramento 

e o gerenciamento das quatro camadas subjacentes são efetuados nessa camada. De acordo 

com o trabalho de Wu et al. (2010), essa camada deve comparar a saída de cada camada 

com a saída esperada para melhorar os serviços para os usuários.  
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4.5 EDGE COMPUTING 
 

Edge Computing (termo em inglês para Computação de Borda) refere-se às 

tecnologias de ativação que permitem que a computação seja executada na borda da rede, 

no recebimento de dados (downstream) dos serviços de nuvem e no envio de dados 

(upstream) a partir dos serviços de IoT. Aqui, define-se “borda” como qualquer recurso de 

computação e rede ao longo do caminho entre as fontes geradoras de dados e os data centers 

em modelo nuvem. Por exemplo, um smartphone é a borda entre a ação do usuário que 

gera os dados e a nuvem que recebe/processa esses dados, um gateway em uma casa 

inteligente é a borda entre os componentes IoT domésticos e a nuvem. A lógica da Edge 

Computing é que a computação deve acontecer na proximidade das fontes de dados. Assim, 

o conceito de Edge Computing é, em muitos casos, intercambiável com o conceito de Fog 

Computing (termo inglês para computação de neblina). De acordo com o trabalho 

publicado por Yl et al. (2015), é possível considerar que a Edge Computing se concentra 

mais na operação e processamento dos componentes IoT, enquanto a Fog Computing se 

concentra mais na operação e processamento da infraestrutura. Entendem-se, portanto, que 

a Edge Computing poderia ter um impacto na sociedade correlato à Computação em 

Nuvem. 

No paradigma da Edge Computing, os componentes de aplicação (software) e 

qualquer componente de hardware (IoT/coisa conectada) não são apenas consumidores de 

dados, mas também atuam como produtores e, em alguns casos, processadores de dados. 

Esses componentes podem não apenas solicitar serviço e conteúdo da nuvem, mas também 

executar as tarefas de computação que seriam executados na nuvem. O Edge pode realizar 

o descarregamento de computação, o armazenamento de dados, o armazenamento em 

cache e o processamento, bem como distribuir o serviço de solicitação e entrega que a 

nuvem faria para o usuário. A própria Edge precisa ser adequadamente projetada para 

atender aos requisitos de maneira eficiente para esses serviços, como confiabilidade, 

segurança e proteção de privacidade. 

O volume de dados produzidos na borda da rede é cada vez maior, portanto, seria 

mais eficiente processar também os dados na borda da rede. Trabalhos abordando Micro 

Datacenters (GREENBERG et al. 2008), Cloudlets (SATYANARAYANAN et al. 2009) e 



 59 

Computação em Neblina (BONOMI et al. 2012) foram introduzidos em pesquisas 

anteriores de diversos autores, porque a computação em nuvem nem sempre é eficiente 

para processamento de dados quando os dados são produzidos no local, transmitidos para 

a nuvem e, após algum enriquecimento/processamento, retransmitidos para a borda da 

rede.  

Na publicação de Dolui et al. (2017), podemos observar a descrição de alguns 

cenários em que a Edge Computing é mais eficiente do que a computação em nuvem para 

alguns serviços de computação: 

 

a) Obstáculo no upstream para os serviços de nuvem 

De acordo com Dolui et al. (2017), colocar todas as tarefas de computação na nuvem 

provou ser uma maneira eficiente de processamento de dados, já que o poder de 

computação na nuvem supera a capacidade das coisas na borda. No entanto, em 

comparação com a velocidade de processamento de dados em rápido desenvolvimento, a 

largura de banda da rede chegou a um impasse. Com a crescente quantidade de dados 

gerados na borda, a velocidade do transporte (upstream) de dados está se tornando um 

obstáculo para o paradigma da computação baseada em nuvem.  

Ao se considerar, por exemplo, um veículo autônomo, aproximadamente 15 

terabytes de dados podem ser gerados pelo carro (MADDERN, et al. 2017) e, sua operação 

requer processamento em tempo real para que o processamento computacional do veículo 

siga fluxos corretos de segurança, velocidade e modo de condução. Se todos os dados 

precisarem ser enviados para a nuvem para processamento, o tempo de resposta será 

superior ao necessário para a operação do veículo. Sem mencionar que a atual largura de 

banda e confiabilidade da rede seria desafiada por sua capacidade de suportar um elevado 

número de veículos em uma área. Nesse caso, os dados precisam ser processados na borda 

para um tempo de resposta apropriado ao processamento. 

 

b) Coleta e Processamento local do IoT 

De acordo com o trabalho de Shi et al. (2016), quase todos os tipos de dispositivos 

elétricos passarão a fazer parte da IoT e desempenharão o papel de produtores de dados e 

consumidores, como sensores de qualidade do ar, displays de LED, iluminação pública e 
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até mesmo um forno de micro-ondas ou outros utensílios domésticos conectados à Internet. 

Ainda nessa publicação, é apontado que o número de coisas na borda da rede se 

desenvolverá para mais de bilhões em poucos anos. Assim, os dados brutos produzidos por 

eles podem tornar a computação em nuvem convencional não eficiente o suficiente para 

lidar com os dados gerados. Isso significa que há a possibilidade da maioria dos dados 

produzidos pela IoT nunca ser transmitida para a nuvem, em vez disso, ser consumida e 

processada na borda da rede.  

De acordo com Shi et al. (2016, alguns dos fatores que direcionam para esse cenário 

são a quantidade de dados na borda, o que levaria a uma custosa largura de banda e de 

recursos de computação para gerenciamento e transmissão para a nuvem. A maioria dos 

dispositivos IoT podem ser componentes com restrição de energia, e o módulo de 

comunicação sem fio geralmente demanda elevada energia para sua operação, portanto, a 

transferência de algumas tarefas de computação para a borda pode ser mais eficiente no 

consumo de energia. Nessa publicação, outros fatores apontados seriam a exigência de 

proteção de privacidade que representaria um obstáculo para a computação em nuvem em 

IoT e, também, uma mudança de perfil de usuários, passando de consumidor de dados para 

produtor. No paradigma da computação em nuvem, os dispositivos finais na borda 

(acessados pelos usuários) geralmente atuam como consumidores de dados, por exemplo, 

assistindo a um vídeo do YouTube no smartphone.   

Shi et al. (2016) observam que, no entanto, as pessoas também estão produzindo uma 

variedade de dados a partir de seus dispositivos móveis, efetuando uma transição de perfil 

de consumidor de dados para o modo produtor/consumidor de dados, o que requer mais 

posicionamento de função na borda. Por exemplo, é comum que as pessoas tirem fotos ou 

gravem vídeos e compartilhem os dados por meio de um serviço na nuvem, como 

YouTube, Facebook, Twitter ou Instagram. A imagem ou o videoclipe pode ocupar largura 

de banda para sua transferência (upload) e, nesse caso, o clipe de vídeo pode ser 

desmembrado e ajustado para uma resolução adequada na borda antes de realizar a 

transferência para a nuvem. Aplicações já fazem processamento semelhante no smartphone 

do usuário (Whatsapp, por exemplo). Outro exemplo seria referente aos dispositivos de 

saúde vestíveis (como smartwhatches para monitoramento cardíaco). Como os dados 

físicos coletados pelos dispositivos IoT na borda da rede geralmente são privados, o 



 61 

processamento dos dados na borda pode proteger a privacidade do usuário ao invés de fazer 

a transferência de dados brutos para a nuvem. 

 
Figura 20.  Modelo de organização computacional Edge.  

Fonte: Weisong et al. (2016) 
 

Na Figura 20, considerando uma proposta de modelo de computação Edge para 

aplicação IoT na automação de residência, observa-se a organização em diferentes camadas 

computacionais de acordo com a finalidade dos componentes. De acordo com o trabalho 

de Weisong et al. (2016), o modelo precisa coletar dados de dispositivos móveis e todos os 

tipos de IoT por meio de vários métodos de comunicação, como Wi-Fi por exemplo, ou 

uma rede celular. Dados de diferentes fontes precisam ser agrupados e processados na 

camada de abstração de dados. No topo da camada de abstração de dados está a camada de 

gerenciamento de serviços. Requisitos que incluem diferenciação, extensibilidade, 

isolamento e confiabilidade serão suportados nesta camada. O mecanismo de nomenclatura 

("naming") é necessário para todas as camadas com requisitos diferentes. Assim, os 

componentes que operam nomenclatura/identificação de recursos, atendem de maneira 

cruzada todas as demais camadas.   

  

 

4.6 FOG COMPUTING 
 

O conceito de Fog Computing (termo em inglês para Computação em 

Nevoeiro/Neblina), assemelha-se ao conceito de Edge Computing em propor serviços 

computacionais concentrados na borda de operacionalização, reduzindo a dependência dos 
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serviços baseados em Cloud Computing. Pode-se encontrar trabalhos publicados (YL et al. 

2015) com um conceito comumente atribuído ao modelo Fog Computing, propondo a 

definição como arquitetura de computação geograficamente distribuída com um pool de 

recursos composto por um ou mais dispositivos heterogêneos conectados de forma ubíqua 

(incluindo dispositivos periféricos) na borda da rede. Nessa mesma publicação observa-se 

como caracterização do modelo Fog Computing a não exclusividade de suporte para 

serviços em nuvem com objetivo de fornecer de forma colaborativa e interconectada, 

computação elástica, armazenamento e comunicação em ambientes isolados para uma 

grande escala de clientes nas proximidades.  

 

 
Figura 21.  Arquitetura de Fog Computing.  

Fonte: YI et al. (2015) 
 

A Figura 21 contém a estrutura de componentes de acordo com a descrição prévia 

do modelo de Fog Computing, sendo que se destaca a organização dos elementos físicos e 

interconectividade. O modelo de Fog Computing apresenta-se com diferentes propostas de 

organização (YL et al. 2015), e pode depender do foco da pesquisa que aborda o tema, 

inclusive relacionando o termo com outros modelos de computação como, por exemplo, 

Mobile Cloud Computing, Mobile Edge Computing, Cloudlet e Nuvem Local.  

A publicação de Yl et al. (2015)  aborda esses modelos e destacam as diferenças ou 

semelhanças de cada um e, em muitos casos, apresentam esses modelos como 

subcomponentes da Fog Computing. Alguns desses termos que são frequentes na literatura: 
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Mobile Cloud Computing  

Segundo a publicação de Huang et al. (2017), a Mobile Cloud Computing (termo em 

inglês para Computação em Nuvem Móvel) é principalmente baseada em infraestrutura na 

qual tanto o armazenamento de dados quanto o processamento de dados acontecem fora 

dos dispositivos móveis que o produzem/consomem, estabelecendo a operação de cálculos 

e armazenamento de dados gerados por dispositivos móveis, concentrada majoritariamente 

nos serviços de computação em nuvem. Esse é um dos modelos mais comuns em uso 

atualmente pelas soluções e aplicações empregadas em smartphones. Com a tendência de 

levar a nuvem até a borda, a Mobile Cloud Computing começa a evoluir para a Mobile 

Edge Computing. 

 

Cloudlet e Nuvem Local 

De acordo com as publicações de Satyanarayanan et al. (2009) e Dolui et al. (2017), 

Cloudlet é um “data center in a box”, que segue o paradigma da computação em nuvem de 

uma maneira mais concentrada e conta com servidores de alto volume. Cloudlet se 

concentra mais em fornecer serviços para aplicações sensíveis à latência de rede e com 

largura de banda limitada nas proximidades que dificultaria efetuar alto volume de 

transferência com os serviços de nuvem. Nuvem local é uma nuvem construída em uma 

rede local. Ele consiste em uma camada de software de ativação de nuvem executado em 

servidores locais e suporta principalmente a interação com a nuvem remota. A nuvem local 

é complementar à nuvem remota, executando serviços dedicados localmente para 

aprimorar o controle da privacidade dos dados. Pode-se compreender a Nuvem Local como 

uma instância especializada ou fase intermediária dos serviços de nuvem que, suportada 

por Cloudlets, poderia fornecer serviços de pré-processamento local dos dados antes do 

envio à nuvem. 

 

Mobile Edge Computing 

A Mobile Edge Computing (termo em inglês para Computação Borda Móvel) pode 

apresentar semelhanças com o modelo Cloudlet, exceto que ela está localizada 

principalmente em estações de base móveis. Segundo o trabalho de Liang et al. (2017), que 
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também abordada alguns dos principais reflexos sobre a evolução das tecnologias Wireless 

e comunicação com redes 5G sobre esse modelo de computação móvel. 

Observando esses conceitos aplicados para os modelos de Fog Computing, entende-

se esse modelo de computação com uma perspectiva englobando infraestrutura e 

interconectividade. 

Considerando os modelos de computação apresentados e o foco atual da pesquisa, 

delimitou-se a aplicação educacional da IoT e dos modelos de Computação Edge/Fog 

como infraestrutura base e subcomponentes/recursos computacionais da operação de 

ambientes sensíveis ao contexto.  
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5 SISTEMAS MULTIAGENTES E COMPUTAÇÃO SENSÍVEL AO 

CONTEXTO  
 

 
 

Comumente, a computação contextual considera a configuração autogerida. 

Pesquisas baseadas em sistemas modelados com agentes autônomos aplicados para a 

computação Sensível ao Contexto, abordaram domínios de negócios de e-commerce com 

aplicação de negociação inteligente por meio de raciocínio baseado em casos e análise de 

histórico de contexto do usuário (KWON; SADEH, 2004). Relacionados à personalização 

de contexto do usuário, frameworks construídos com base em webservices utilizando 

protocolo Internet, a identificação de endereços Internet Protocol (range de endereçamento 

IP) e segmentação de redes, propõe predição para sugerir aos usuários conjuntos de pré-

seleção e definição de conteúdos de propaganda e sites de divulgação de serviços antes de 

liberar o conjunto de sugestão para os usuários (KWON; CHOI, 2005). Além das 

referências relacionadas com os aspectos técnicos relevantes para suportar ambientes 

multiconectados usando o modelo baseado em agentes (SOLDATOS, 2007), pesquisas 

relacionadas cobrem as necessidades de orquestração executadas por vários agentes para 

processar tarefas individuais adaptando-os para um modelo comportamento de acordo com 

um resultado coletivo (AOUATEF; IMAN; ALLAOUA, 2014) e com feedback de outros 

sistemas e aplicações. 

Um domínio de pesquisa que se mantém relevante para usar como referência nesta 

pesquisa são os modelos multiagentes aplicados à personalização do processo de 

aprendizagem e, como trabalho precedente, uma abordagem específica proposta para o 

ambiente de TV Digital Interativa com conteúdo adaptativo aplicado em combinação com 

modelo de computação multiagente (SANTOS; MUSTARO, 2009). Domínios diferentes 

de aplicabilidade com sistemas multiagentes e computação Sensível ao Contexto 

estabelecem o apoio a esta pesquisa atual e, principalmente, aqueles que dirigem a 

investigação para modelos educacionais. 
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6 PCICE: COMPUTAÇÃO COGNITIVA NA PERSONALIZAÇÃO DO 

PROCESSO EDUCATIVO 
 
 
6.1 INTRODUÇÃO AO MODELO PROPOSTO 
 
 

O ponto central desta pesquisa propõe um modelo computacional cognitivo, 

suportado por um núcleo de processamento inteligente e adaptativo para, autonomamente, 

dar suporte à personalização do processo de aprendizagem nas interações com ambientes 

inteligentes. Esse modelo em sua forma abrangente é apelidado de PCICE (sigla para 

Plataforma Cognitiva Inteligente Centrada no Estudante), uma representação da união dos 

diversos modelos operando de forma conjunta e orquestrada. Esse núcleo principal, possui 

duas principais ramificações funcionais, sendo a primeira voltada para o educador ou 

especialista do domínio que elabora as atividades educacionais, e uma segunda perspectiva 

centrada nos estudantes envolvidos nas atividades educacionais.  

 
 
6.1.1 Perspectiva do educador 
 

Observado a partir da perspectiva de uma ferramenta para especialistas no domínio 

da educação, este modelo computacional atua como um motor de recomendação para 

elaboração de tarefas a partir de dados obtidos das atividades de aprendizagem 

correlacionadas, elaboradas e compartilhadas por outros educadores.  

Para isso, é proposto que o educador tenha acesso aos diversos metadados 

relacionados às atividades, como conteúdos recomendados para os alunos por meio de 

processo automatizado ou pela parametrização por especialistas de domínio, onde esse 

conteúdo é acessado, forma de acesso e seus impactos e influência no resultado obtido 

pelos alunos.  

Com base nos dados pesquisados, os educadores podem selecionar os elementos que 

compõem um perfil específico de tarefa aplicada e, que contenha resultado indicado como 

satisfatório, por exemplo.  

O reuso de tarefas e suas subpartes, a partir de elementos previamente 

compartilhados e recomendados pelo modelo, assim como também a adição de novos 
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elementos, considerando alterações e adições de componentes complementares, permite a 

possibilidade de definir novas metas e aplicar ajustes específicos sobre a interação do aluno 

com tarefas educativas e seus conteúdos. Estes ajustes, após sua validação (execução da 

atividade pelos alunos), devem ser percebidos durante a atualização da base de 

conhecimento e processo de recomendação (um processo de aprendizagem de máquina) e 

disponibilizados aos educadores no processo de ajuste ou elaboração de novas tarefas, num 

processo cíclico de compartilhamento entre educadores e evolução da base de 

conhecimento de atividades.  

 

 

6.1.2 Perspectiva do Estudante 
 

Na perspectiva do estudante, o modelo computacional é proposto para atuar nas 

recomendações relacionadas as atividades em execução, atuando como assistente 

personalizado em interações com ambientes inteligentes, principalmente na utilização de 

recursos em ambientes providos de computação sensível ao contexto. 

O aspecto de personalização do modelo é baseado em processamento inteligente para 

identificar em quais tarefas de aprendizagem os usuários estão envolvidos e prever os 

recursos necessários. No caso das operações de recomendação, o modelo deve pesquisar e 

classificar conteúdos complementares ou suplementares relevantes e estabelecer a 

abordagem adequada para fornecer esse conteúdo para os alunos. Além das tarefas de 

recomendação, o modelo deve ser capaz de executar ações de provisionamento, preparação 

e suporte para execução da atividade. 

A literatura reforça a importância desse tipo de suporte ao estudante, pois o atual 

perfil de consumo de conteúdo digital de estudantes com comportamento multiconectado 

e descentralizado no uso do computador estabelece uma perspectiva diferenciada em que 

a atenção e acesso ao conteúdo se dá a partir de diversas configurações, dispositivos e 

dimensões de telas (VIEL, 2013), como SmartTVs com serviços de streaming, consoles de 

games e dispositivos multimídia com serviços baseados em assinatura e outros conteúdos 

disponíveis na web (ROSACI; SARNÉ, 2010). Paralelo a isso, os dispositivos de 



 68 

computação vestível (BARFIELD, 2015) também farão parte da interação com 

computação Sensível ao Contexto.  

O processo adaptativo aplicado na combinação e interação de todas estas tecnologias 

de computação pessoal faz sentido para facilitar o acesso ao conteúdo educacional no local 

certo, no momento e no formato apropriado, possibilitando personalização de apresentação 

de dados adequada para o perfil do usuário.  

Este processamento adaptativo pode tornar disponível uma nova perspectiva para 

compreender o comportamento do aluno e permitir que os educadores adquiram um novo 

ponto de vista sobre a forma como a localização do aluno e seu padrão de deslocamento, 

utilização de dispositivos, conteúdo e interação com recursos de ambientes inteligentes, 

refletem nos resultados de aprendizagem.  

Observando estes elementos de comportamento do aluno como uma coleção de 

dados sobre o comportamento e navegação pelas atividades educacionais, reforça-se a 

necessidade de personalização do processo e conteúdos acessados pelo estudante, como 

pesquisas anteriores apontam (SILVA, 2006).  

Relacionado com este problema, um comportamento esperado pelo modelo 

computacional proposto é realizar a observação do padrão de deslocamento do estudante 

ao fazer a transição entre diferentes ambientes conectados e determinar como a transição 

entre os diferentes locais e tipos de dispositivo pode influenciar em resultados de 

desempenho na atividade educacional. Nesta operação também é considerado suporte a 

interação com ambientes de computação sensíveis ao contexto. Uma das principais razões 

para isso é a capacidade desses ambientes em fornecer serviços adequados para os alunos 

e, portanto, as capacidades de interligação que permitem a coleta e intercâmbio de 

informações com o modelo computacional proposto. 

 

6.2 DEFINIÇÃO DO MODELO E ORGANIZAÇÃO COMPUTACIONAL 
 
A proposta dessa pesquisa é indicar um modelo computacional para os serviços 

previamente descritos, portanto, o escopo pesquisado trata de uma organização que pode 

ser ajustada e readequada de acordo com as diferentes necessidades e, não esteja 

restrita/limitada em uma única tecnologia ou padrão.  
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Combinar diversos modelos e técnicas computacionais, que são possíveis para 

estabelecer uma proposta de computação cognitiva com os objetivos propostos nessa 

pesquisa, ainda que sejam oriundas de pesquisas complementares e tenham aplicabilidade 

similar, é uma atividade de experimentação contínua, pois os modelos de computação 

inteligente assim como as tecnologias que permitem sua aplicação ainda estão evoluindo.  

Dentre as diversas possibilidades para estruturar o modelo central de processamento 

adaptativo, foram inicialmente selecionadas as técnicas de Algoritmos Genéticos, Redes 

Neurais, Agentes Inteligentes Artificiais. Outras técnicas computacionais são esperadas 

para atuar em complemento ao núcleo central, como Computação Sensível ao Contexto e 

técnicas de mineração de dados, porém, são consideradas como inseridas nas abstrações 

funcionais/domínios apresentados e seu detalhamento não fazem parte do escopo desta 

pesquisa. 

Considerando as tênues fronteiras entre os modelos de computação abordados e as 

necessidades de interoperabilidade do macro modelo da plataforma, a presente 

investigação propõe uma organização modular, inicialmente estruturada por domínios de 

responsabilidade e aplicação de cada técnica computacional.  

 
Figura 22.  Visão macro da composição do modelo 

 

O diagrama de organização contido na Figura 22, ilustra uma visão macro de 

domínios estruturados com o objetivo de reduzir a complexidade do Núcleo (núcleo de 

processamento adaptativo). Cada um dos módulos representados no diagrama pode 

diminuir as necessidades de implementação de algoritmos do modelo Núcleo e permitir 

avaliação, ajuste e substituição de componentes da estrutura, de acordo com o processo de 
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aprimoramento da pesquisa e evolução de tecnologias e aplicações que possam ser 

acoplados ao modelo principal. 

 

 
Figura 23.  Esquema de Processamento coordenado pelo Núcleo. 

 

A ilustração da Figura 23, contém alguns exemplos de operações previstas para 

serem executadas fora do grupo central de algoritmos do Núcleo. As funções e 

processamentos derivados dessas operações podem ocorrer de forma não sequenciada e, 

em alguns casos, possuem alto grau de paralelismo em relação ao Núcleo. Por exemplo, o 

modelo de conhecimento pode fornecer dados para o modelo de interação enquanto adquire 

dados a partir do processamento de redes sociais, sem precisar da intermediação do Núcleo.   

Assim, dissociar a responsabilidade central do modelo de processamento adaptativo 

do Núcleo da implementação complementar de modelos de apoio (armazenar e recuperar 

dados que é uma operação do Modelo de Conhecimento, por exemplo), contribui para 

reorganizar rapidamente os algoritmos do Núcleo e permite evoluir de forma independente 

dos impactos originados da substituição de módulos de suporte. A síntese operacional de 

cada módulo é descrita nas seções a seguir. 
 

 

 

6.3 NÚCLEO DE PROCESSAMENTO ADAPTATIVO 
 
 



 71 

Este é o principal modelo proposto nesta pesquisa, que contém a coleção de 

algoritmos agindo como núcleo artificial inteligente na orquestração dos demais modelos 

complementares. O objetivo do Núcleo é identificar a combinação adequada de dados 

relacionados com o comportamento do usuário na interação com elementos de computação 

para executar a orquestração dos modelos complementares acoplados e, prover os serviços 

adequados a cada perspectiva de usuário: educador ou estudante. Por exemplo, processar a 

previsão de melhor correspondência com diversos elementos de interação pessoal do aluno, 

tais como, ambiente tecnológico, aspectos de contexto e as mudanças frequentes 

envolvidas neste processo, precisa constantemente de parametrização e ajuste.  

Com base no modelo de computação tradicional, a necessidade de intervenção 

humana constantemente ou supervisão em dados de entrada e parâmetros, este processo de 

ajuste pode ser ineficiente e não escalável. A partir da elevada quantidade inicial de 

atributos e valores relacionados, determinar os coeficientes para dirigir o processamento 

para os resultados apropriados por meio de processo interativo, automatizado e autônomo, 

são características inerentes da computação empregando modelos de aprendizado de 

máquina (MARSLAND, 2015). 

O conjunto de algoritmos neste Núcleo é organizado para executar precisamente o 

processo orquestração de mineração e mapeamento de dados recolhidos a partir dos 

modelos complementares. O Modelo de Conhecimento fornece os dados por meio de 

processo de mineração, descoberta de conhecimento e controles de acesso, permitindo a 

navegação e captura de dados no formato e estrutura adequada dependendo de como o 

algoritmo do Núcleo realiza a consulta.  

Inicialmente, para a perspectiva do estudante, este conjunto de algoritmos está 

dividido em dois grupos de funcionamento distintos; Avaliação do Estudante e 

Personalização do Estudante. 

 

 

 
 

6.3.1 Algoritmo de Avaliação do Estudante 
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No processo Avaliação do Estudante, os algoritmos recolhem os resultados dos dados 

do aluno e tarefas educativas em execução e determinam a sua aceitação e desempenho de 

acordo com parâmetros determinados previamente. Um dos objetivos desse fluxo de 

processamento é, caso seja necessário, determinar a próxima ação necessária para a 

execução da tarefa e possibilitar a melhoria no resultado obtido pelo estudante. 

Esses parâmetros, estabelecidos inicialmente no Modelo de Interação do Educador, 

evoluem por combinação de diferentes técnicas computacionais, destacando a aplicação de 

métodos adaptados de Algoritmos Genéticos (MITCHELL, 1998). 

 

 
Figura 24. Crossover aplicado na composição de parâmetros  

 

O diagrama na Figura 24, ilustra o uso adaptado de algoritmos genéticos para compor 

um novo parâmetro. Uma sub-seleção de atributos a partir de um parâmetro, identificado 

pelo subconjunto A), combinada com uma segunda sub-seleção de atributos de um outro 

parâmetro, identificado pelo subconjunto B), gera o parâmetro resultante C) e, a mesma 

lógica para o novo parâmetro D).  

Uma análise exaustiva de cada atributo contido em um determinado parâmetro para 

identificar em todas as iterações de comparação, o que poderia ser o melhor para este caso, 

possivelmente diminuiria o desempenho e eficácia do algoritmo. Uma organização interna 

para os parâmetros de acordo com seus objetivos de processamento de classificação, 
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permite uma identificação de influência atributo devido a sua marca e posição dentro do 

parâmetro rotulado. A adaptação da operação de crossover dos algoritmos genéticos 

permite o ajuste de parâmetros com os melhores atributos selecionados em cada iteração.  

Os parâmetros, ilustrados na Figura 25, são compostos por uma coleção atributos 

(exemplo de representação de um ambiente/contexto de serviço). Semelhante organização 

interna e processamento de parâmetros é aplicada a outras classes de parâmetros (perfil do 

aluno, o caminho seguido para executar a tarefa educacional definida etc.), considerando 

suas características específicas e aplicação.  

 

 

Figura 25. Atributos marcados com indicador de performance 
 

 

Para determinar os próximos parâmetros, melhorados em relação aos utilizados na 

iteração anterior cujo resultado global foi indicado como não compatível com os critérios 

de aceitação, subconjuntos de atributos de parâmetros anteriores (especialmente os 

indicados como localmente positivos para processo) são selecionados e combinados em 

um novo parâmetro. Neste cenário, a indicação do desempenho local do atributo implica a 

aplicação de um índice de aptidão para cada atributo avaliado (local e global) e ocorre o 

armazenamento desses dados para aumentar o histórico da base de conhecimento para 

posterior mineração inteligente e extração. 
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Algoritmo 1 avaliação do estudante 
1. observe a tarefa corrente 
2. se ( tarefa não concluída ) então 

3.  Η ← configuração de desempenho parcial atual  
4.  Π ← configuração de desempenho parcial esperada 
5.  se (Η < Π ) então 

6.   Ω ← lista de parâmetros definidores da tarefa 
7.   enquanto ( houver parâmetros em Ω ) faça 
8.    avalia parâmetro Ωi 
9.    se (Ωi indicado para revisão ) então 

10.    Φ ← atual configuração do parâmetro Ωi   

11.    β ← melhor configuração similar a Φ  

12.    Λ ← crossover entre parâmetros β e Φ  
13.    disponibiliza novo parâmetro Λ 
14.   fim se 
15.  fim enquanto 
16. fim se 
17. registra o processo na base de conhecimento   
18. fim se 
 

 

O pseudocódigo no Algoritmo 1 contém a síntese da proposta para avaliação do 

estudante e que também resulta na avaliação de tarefas. O procedimento avalia para cada 

tarefa em execução, seu indicador de conclusão e compara o desempenho Η parcialmente 

atingido pelo aluno com a configuração Π definida pelo educador na elaboração original 

da tarefa. Caso o desempenho parcial detectado pelo algoritmo seja menor que o esperado 

para a tarefa, o subconjunto Ω dos parâmetros da tarefa é avaliado para identificar quais 

devem ser recombinados para gerar uma nova proposta de parâmetro. Esse subconjunto é 

utilizado para excluir da análise parâmetros da tarefa não relevantes para o processo e 

também os não reutilizáveis como, por exemplo, os relacionados com a identificação do 

estudante.  Um parâmetro Ωi selecionado da lista e indicado para recombinação possui um 

conjunto de atributos Φ. O resultado da pesquisa na base de conhecimento por parâmetros 

similares aos que fazem parte da tarefa em execução e, que foram selecionados para o 

processo de recombinação, é aplicado à β. A operação de crossover é aplicada entre Φ e β 

resultando no parâmetro Λ. Todo o processamento deve ser incorporado pela base 

conhecimento. 
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Para a perspectiva de um educador, um dos resultados práticos desse algoritmo é a 

geração da base de informação que correlaciona os dados envolvidos na execução de 

tarefas com as evoluções aplicadas e respectivo desempenho. É esperado que o registro dos 

processamentos efetuados ao longo da aplicação das tarefas possibilite ao educado, 

observar as configurações inicialmente propostas e as configurações finais após os ajustes 

efetuados de forma autônoma pelo modelo e seus respectivos desempenhos. 

Seguindo o exemplo de um parâmetro contendo atributos de representação de 

serviços de contexto inteligente, do ponto de vista do aluno, a utilidade do resultado deste 

processo é fornecer uma nova sugestão lógica e otimizada sobre como usufruir dos recursos 

fornecidos pelo contexto atual identificado ou, indicar a próxima localização mapeada 

como destino onde executar a atividade que ainda não foi finalizada e não apresenta a 

evolução de desempenho de acordo com as configurações pré-definidas pelo educador. 

Identificar qual é o próximo local e, portanto, o contexto de serviço disponível 

como antecipação de preferência ou perfil pessoal relacionado, depende de processamento 

complementar realizado pelo grupo de algoritmos de personalização. 

 
 

6.3.2 Algoritmo de Personalização 
 

O grupo de algoritmos responsáveis pela personalização do estudante no processo 

de interação com ambientes sensíveis ao contexto realiza sua operação em modo alternado 

entre observação para identificar o ambiente em que o aluno interage e a determinação do 

conjunto de ações apropriadas. A observação de diferentes classes de atributos e tipos 

variados pode ser necessária para determinar de forma automática qual o tipo de ambiente 

ou contexto em que o aluno interage. Outro conjunto complementar de atributos deve 

representar as ações relacionadas com o ambiente e o perfil do aluno e, a partir disso, 

determinar as ações relevantes para a atividade em execução. Os diferentes conjuntos de 

atributos, de cada classe devem ser agrupados num processamento único de avaliação. 
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Figura 26. Processo de definição do quadro de interação 
 

 

A Figura 26 ilustra o processo macro da definição do quadro de interação do perfil, 

que é uma representação única, no instante observado, considerando os diferentes 

conjuntos de atributos previstos. Atributos de interações/colaboração, redes sociais, 

recomendação de conteúdo e contexto, normalizados e quantificados como pesos e 

submetidos a um processo de avaliação, podem indicar qual o modelo é predominante no 

instante da composição do quadro de interação.  

Determinar o quadro de informações do perfil permite que o processo de avaliação 

identifique a sua recorrência e variabilidade e, portanto, a influência no desempenho da 

tarefa do aluno. Se o processo de avaliação detectar uma recorrência do quadro, e 

correlacionar a uma tarefa com resultados de menor desempenho, este quadro (atributos e 

configuração predominante) será marcado com um indicador do ranking de desempenho 

(inferior, neste caso) e adiar o reuso desse quadro como futura sugestão em casos 

semelhantes.  

A proposta é que os algoritmos utilizados para determinar o quadro, sejam baseados 

em modelos de Redes Neurais Artificiais, especificamente um modelo backpropagation 

(BASHEER; HAJMEER, 2000). O algoritmo de backpropagation é proposto pois, de 

acordo com publicações disponíveis na literatura (LIVING et al., 2016), a regra de 

aprendizado é robusta o suficiente para funcionar em redes multicamadas e supera as 
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desvantagens relacionadas a outros algoritmos como Regra Delta ou o modelo de RNA 

proposto por McCulloch-Pitts (1943).  

Uma analogia entre modelos de redes neurais artificiais e o processo do algoritmo 

de personalização, permite observar as mensagens recebidas a partir do indicador de 

interação do aluno como neurotransmissores para ativar uma nova iteração de RNA e 

executar o processo de identificação do quadro. 

 

Algoritmo 2 definição do quadro de interação 
1. perceba nova interação do estudante 
2. observe perfil do usuário 

3. Φ ← momento da observação 
4. observe tarefa em execução 

5. se ( existe tarefa em execução no momento Φ ) então 
6.  Ω ← obtém atributos de interações no momento Φ 
7.  Π ← quadro definido por RNA com base nos atributos Ω 
8.  Γ ← ações definidas por RNA com base no quadro Π 
9.  disponibiliza Γ 
10. registra o processo na base de conhecimento   
11. fim se 
  

 

 

O pseudocódigo do Algoritmo 2, para definição do quadro de interação, opera a 

partir da obtenção de um evento de interação que pode ser o resultado de uma aplicação 

acessada pelo estudante, acionamento de algum dispositivo IoT requisitado, requisição de 

processamento Edge ou, ainda, mudança de ambiente ou localidade. O perfil do usuário é 

mapeado e detalhado para registrar quais os atributos que caracterizam o indivíduo. 

A partir desse ponto, as configurações de momento (atributos e dados relacionados 

a caracterização de data/período/hora etc.) são preservadas em Φ. A confirmação de tarefas 

em execução no momento Φ aciona a obtenção do conjunto de atributos Ω, de todos os 

tipos de interação disponíveis ao estudante (interação em redes sociais, ambientes, etc.), 

também enquadradas no mesmo momento. O conjunto de atributos obtido é submetido ao 

processamento de RNA, para definição do quadro, resultando em Π. Definido o quadro de 

interação Π, este é disponibilizado como  base para a definição do conjunto de ações 
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possíveis Γ. O processamento é registrado para evoluir a base de conhecimento. A partir 

do conjunto Γ  é possível determinar quais as próximas atividades que estarão disponíveis 

para execução como, por exemplo, acionamento de recursos e requisições de dados.  

Não é escopo desta pesquisa aplicar integralmente e rigorosamente modelos e 

operações de algoritmos genéticos utilizados como referência e as diversas técnicas de 

redes neurais artificiais disponíveis. Os modelos de aprendizagem e os algoritmos 

propostos nesta pesquisa para compor o processo evolutivo do Núcleo são adaptados para 

atender uma proposta em que seja possível aplicar diferentes técnicas de aprendizagem de 

máquina de acordo com a evolução da pesquisa e operação esperada no modelo inicial. 

Dado que o processo de definição de Γ é caracterizado por aprendizagem de 

máquina e deve permitir variação/evolução das técnicas utilizadas, a etapa de execução 

deve ser absorvida por outro grupo de algoritmos. Isso flexibiliza o ajuste do modelo 

cognitivo proposto, evitando o acoplamento da definição das ações com as tratativas 

especificas de sua execução. Isso habilita que as ações definidas possam ser delegadas para 

outros mecanismos de processamento específico. Para esta pesquisa, é proposto um 

Modelo Multiagente para intermediar o acionamento dos recursos. 

 

 

6.3.3 Algoritmo Multiagente 
 

Para efeito desta pesquisa, como uma solução usando um modelo cognitivo de 

suporte em ambientes sensíveis ao contexto, também é necessária a utilização de 

computação móvel e processamento local (Mobile, Fog e Edge Computing, conforme 

descrito na parte 4), com representação do último conjunto de ações definidas/executadas 

e com os dados resultantes/utilizados para calcular as necessidades da ação atual e a 

recomendação refletida sobre a perspectiva do estudante. 

O conceito de processamento local, neste cenário, significa processamento 

independente de conectividade disponível, baseado em algoritmos capazes de executar 

instruções básicas enviadas pelo Núcleo no evento da última sincronização e programado 

para simular a tomada de decisão, parte ou complemento dela. Este processamento local 

está previsto para sincronização frequente com o Núcleo, mas a sua operação off-line surge 
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como necessária e prevista nos conceitos de Edge Computing, devido a problemas comuns 

relacionados com os recursos complementares, como Repositório de Dados baseados em 

plataformas de nuvem e sua disponibilidade (ALSHWAIER; YOUSSEF; EMAM, 2012), 

quando uma conexão de rede não está disponível ou apresenta frequente oscilação em sua 

capacidade de banda, por exemplo. 

Além da proposta de aplicação de um Modelo Multiagente para a interação e 

acionamento de recursos dos diferentes modelos de computação para processamento local, 

outro objetivo é utilizar esse modelo para habilitar compartilhamento de informação e 

simular inteligência coletiva.  Num cenário de exemplo de interação/acionamento de 

recursos do ambiente, do ponto de vista utilitário para o estudante, a instância individual 

de Agente que se denomina nesta pesquisa de Agente Local e pode estar disponível como 

aplicativo incorporado em dispositivos pessoais conectados, efetuar procura de conexões 

disponíveis e serviços de descoberta em um ambiente de computação Sensível ao Contexto 

de acordo com o perfil e as necessidades do aluno. Em complemento a esse cenário, o 

processo de troca de informações entre as diversas instancias de Agente sobre recursos do 

ambiente, negociação e resolução de conflitos no acesso, pode ser observado como 

compartilhamento e simulação de inteligência coletiva.  

A simulação de inteligência coletiva, pode ser útil para habilitar o aprendizado 

colaborativo dos estudantes. Além de informações e avaliações sobre o serviço do local, 

os usuários podem trocar informações sobre recursos indisponíveis ou incompatibilidades 

de software por exemplo, entre as instâncias dos agentes locais, de forma automática e 

possibilitando que os estudantes troquem dados sobre atividades, cursos etc.  

Ter esse modelo disponível, pode ajudar a resolver a necessidade de 

supervisionamento dessa plataforma para atividades de suporte aos estudantes. Na 

literatura é possível encontrar referências às dificuldades relacionadas ao crescente número 

de estudantes nas plataformas de e-learning e o número ainda insuficiente de docentes para 

dar suporte aos estudantes (ALSHWAIER; YOUSSEF; EMAM, 2012), . Com um modelo 

multiagente, por exemplo, pesquisar e compartilhar informações entre os estudantes pode 

ser uma tarefa mais eficiente pois considera, para cada estudante, uma instância do Agente 

Local exclusiva. 



 80 

A Figura 27 ilustra o ponto de vista macro de interação por meio de uma instância 

de Agente Local embutido no aplicativo e sua réplica, Agente Remoto, sendo processada 

no ambiente. 

 

 
Figura 27. Protocolo de Interação do modelo Multiagente  

 

 

A mesma representação do Agente Local pode ser transportada para um ambiente 

de computação Sensível ao Contexto identificado (neste caso, agindo como um protocolo) 

e realizar diferentes processamentos utilizando recursos locais do ambiente em vez de 

consumir o processamento local a partir do dispositivo do aluno. Esta estratégia reduz os 

problemas relacionados com a eficiência energética do equipamento e outras questões que 

poderiam afetar os dispositivos com aplicativos integrados contendo o modelo de Agente 

Local. 

Considerando-se a abordagem de usar o Agente Local do aluno como um protocolo 

para ser transportado para ambientes de computação Sensível ao Contexto, permite a 

aplicação incorporada no dispositivo compartilhar com o contexto dados relacionados ao 

perfil do estudante e às tarefas em que o mesmo está envolvido, atividades anteriores 
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realizadas e seus resultados, próximas atividades e todo o conjunto de dados necessários 

utilizados pelo Agente Local para executar seu processamento. 

Com o transporte dos dados contidos na instância de Agente Local, para o 

processamento no ambiente corrente, o processamento de adaptação do Agente Local 

ocorre após a atualização dos conjuntos de atributos originalmente enviados ao ambiente. 

Este conjunto de dados recebidos pelo ambiente, geram outra instância do agente no 

ambiente Sensível ao Contexto. Esta nova instância é descrita neste trabalho como Agente 

Remoto devido ao seu comportamento adicional para processar, de acordo com modelo de 

ambiente atual, usando o estado do Agente Local inicialmente recebido. 

 

 
Figura 28.  Paralelismo na interatividade entre os Agentes Local e Remoto 

 

Na ilustração da Figura 28, múltiplas operações de sincronização do Agente Local 

com a instância resultante do processamento do ambiente exemplificam o fluxo de 

atualizações que podem ocorrer com o processamento paralelo das instâncias Local e 

Remota do Agente. Num exemplo concreto, enquanto que inicialmente o acesso aos 

serviços básicos de conectividade de Internet pode ser habilitado para o Agente Local, a 

instância remota pode seguir com processamento em paralelo para continuar pesquisando 
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serviços adicionais ou notificações relevantes à personalização do uso dos recursos no 

ambiente pelo estudante. Com isso, diversas atualizações do Agente Remoto podem ser 

enviadas para sincronização com o Agente Local. Um exemplo das diferenças e níveis de 

especialização de cada modelo agente é ilustrada na Figura 29. 

 
Figura 29. Modelo de especialização Agente 

 

A especialização aplicada a cada modelo de agente atende aos aspectos da 

variabilidade de ambientes sensíveis ao contexto em que alguns atributos e 

comportamentos relacionados ao perfil do aluno são compartilhados para executar tarefas 

do Agente Remoto, mas considerando as características do ambiente, comportamento e 

atributos específicos que são inerentes ao processamento. 

Tarefas executadas pelo Agente Remoto no ambiente de computação Sensível ao 

Contexto retornam ao dispositivo do aluno como resultado para atualizar e mesclar 

comportamento com a instância do Agente Local no dispositivo e refletir os seus resultados 

na sincronização com o Núcleo e o Modelo de Assistente do Estudante. 
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Algoritmo 3 comportamento do agente local 
1. sincronize instancia local com Núcleo 
2. obtenha conjunto de ações Γ  

3. µ ← copia das ações Γ   
4. Ε ← configuração da instancia local  
5. submete Ε para o ambiente 
6. enquanto ( houver ações em Γ ) faça 
7.  se ( houver ação local em µ )então 
8.   execute ação local µi 
9.  fim se 

10. Ε ← sincroniza com configuração do agente remoto 
11. µ ← atualiza a partir de Ε  
12. disponibiliza µ  
13. sincronize instancia local com Núcleo 
14. registra o processo na base de conhecimento   
15. fim enquanto 
  

 

O pseudocódigo do Algoritmo 3 trata da instância de Agente Local que, ao 

inicializar sua operação sincronizada com o Núcleo, obtém o conjunto Γ de próximas ações 

previstas para execução (gerado no algoritmo de personalização), sendo que uma cópia da 

instância local Ε é enviada para o ambiente. Para cada ação originalmente existente em Γ 

é executada a ação que for do Agente Local e, uma atualização da instancia local Ε  assim 

como o conjunto de ações µ é executada a partir da sincronização com o Agente Remoto.   

 

Algoritmo 4 comportamento do agente remoto 
1. Ε ← configuração da instancia local  
2. µ ← cópia das ações da instância local 
3. enquanto ( houver ações em µ ) faça 
4.  observe o ambiente 
5.  executa regras da ação µi 
6.  sincroniza ação µi com o ambiente  

7.  µ ← atualiza com resultado da ação µi 
8.  Ε ← atualiza com configuração do agente remoto 
9.  disponibiliza Ε 
10. atualiza instancia local com Ε 
11. registra o processo na base de conhecimento   
12. fim enquanto 
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O pseudocódigo do Algoritmo 4 contém o fluxo proposto para o Agente Remoto 

em interação com o ambiente, iniciando com a sincronização/cópia Ε do Agente Local, o 

conjunto µ de ações requisitadas pelo Agente Local é observado e determina o primeiro 

ciclo de execução. O ambiente é observado e as regras de operação para cada ação de µ 

são executadas. Cada ação pode conter um grupo de regras específico para o acionamento 

de recursos do ambiente ou ajuste nas recomendações de uso do estudante, por exemplo. 

O resultado de cada ação é refletido no ambiente e atualizado na configuração Ε do Agente 

Remoto. A configuração Ε é enviada para atualização do Agente Local. O processo evolui 

a base de conhecimento.  

 

 

6.3.4 Modelo de Conhecimento 
 

 

Isolando os algoritmos do Núcleo de operações de manuseio dos dados como etapas 

e orquestração dos processos de persistência, mineração e disponibilização, faz sentido 

para que a operação do Núcleo também possa ser um modelo computacional cliente dessas 

operações sem a necessidade de conter a integralidade de mecanismos necessários para a 

execução das etapas mencionadas. Essa estratégia habilita evoluir o modelo para, também, 

obter dados de múltiplas fontes sem afetar o fluxo lógico principal previsto para o Núcleo. 

Dessa forma, agrupar as operações relacionadas com pesquisa e manipulação de fontes dos 

dados corretos e, no momento apropriado, surge como uma necessidade empírica para 

estruturação do modelo cognitivo do Núcleo para prover essa flexibilidade proposta. 
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Figura 30. Exemplo de intercomunicação de dados. 
 

 

A Figura 30, ilustra um exemplo de organização com diferentes tipos de 

processamento para os componentes que fazem interface com o Modelo de Conhecimento 

e, o esquema previsto para interoperabilidade com o Núcleo. Nesse esquema de exemplo, 

o processamento do Modelo de Conhecimento abstrai para o Núcleo as operações de 

intercâmbio de dados desde sua obtenção dos processamentos internos do modelo, assim 

como os detalhes de utilização do repositório de armazenamento dos dados. Com essa 

abordagem, múltiplos repositórios e modelos inteligentes de manipulação de dados podem 

ser adicionados ao modelo, observadas como um único repositório através de orquestração 

do Modelo de Conhecimento. 

 

 

6.3.5 Modelo Assistente do Estudante  
 

 É esperado que esse modelo seja a própria ferramenta de EAD ou outra plataforma 

responsável pelo acesso do estudante às tarefas educacionais. O objetivo do Modelo 

Assistente do Estudante é prover as ferramentas/interfaces interativas para execução das 

atividades e acessar via comunicação/interoperabilidade os serviços educacionais 

suportados pelo modelo cognitivo.  
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Figura 31. Perspectiva do estudante: exemplo de serviços fornecidos pelo modelo 

 

 A Figura 31 contém a ilustração de exemplos de serviços, na perspectiva do 

estudante, que podem ser providos pelo modelo cognitivo e acessados por plataformas de 

e-learning, por exemplo. Exemplos destes serviços educacionais, que podem ser providos 

pelo modelo cognitivo, são notificações, dados relacionados com dinâmica de 

compartilhamento com outros alunos, ajuste de interfaces de acordo com os dados de 

perfil/necessidade e demais atividades e uso da plataforma sob suporte do processo 

adaptativo provido pelo Núcleo. Esse modelo opera em conjunto com o Módulo 

Multiagente englobando o processamento do Agente Local. 

Não é escopo desta pesquisa propor, além do modelo cognitivo, todas as 

funcionalidades necessárias para estabelecer recursos computacionais que suportem as 

diversas tarefas de uma plataforma de e-learning.  

Durante a pesquisa, observou-se que não é ideal e tampouco produtivo, mover a 

atenção do usuário das plataformas de e-learning para uma segunda aplicação contendo o 

modelo computacional aqui descrito. Por essa razão, a organização computacional proposta 
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nesta pesquisa considera a utilização dos algoritmos do Agente Local, embarcados em 

aplicações e-learning que forem disponibilizadas aos estudantes. 

 

 

 
 

Figura 32.  Organização do Assistente de Estudante 
 

A Figura 32 contém um exemplo da organização na relação entre modelo Assistente 

do Estudante e o Agente Local. Disponibilizar aos estudantes um aplicativo contendo o 

modelo com comportamento de Agente Local e interfaces interativas que aplicam um nível 

de abstração entre abordagens para representar o estado atual do modelo assistente do 

estudante e o Núcleo permite aplicar múltiplas estratégias de interface de interação. 
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Figura 33. Aplicativo integrado à plataforma 
 

 

A Figura 33 contém uma ilustração de dispositivo contendo um exemplo de 

aplicação dos algoritmos do Agente Local e algumas operações e-learning de exemplo. 

Basicamente, o modelo assistente do estudante deve ser uma combinação de duas 

aplicações: o Agente Local, executando as operações relacionadas com a adaptação ao 

estudante assim como as operações com o Núcleo e, a aplicação e-learning cliente dos 

demais serviços do modelo. 

A Figura 34 contém uma ilustração da perspectiva operacional do modelo proposto 

nesta pesquisa, em relação a interoperabilidade baseada em serviços de intercomunicação 

(API – Application Program Interface). Nessa perspectiva, o Núcleo adaptativo opera em 

conjunto com outras aplicações/recursos e acessos computacionais providos ao estudante 

de forma integrada. Esse cenário considera um exemplo em que uma implementação do 

Agente Local é contida no assistente pessoal ou plataforma educacional acessada pelo 

estudante.  Modelos computacionais distintos operando em cooperação através de APIs, 

permitem interoperabilidade sem a sobrecarga de implementação de dependências ou 

alterações massivas entre os recursos computacionais envolvidos (LI et al. 2017).  
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Figura 34. Visão operacional do modelo. 

 

 

Podemos encontrar na literatura (JONCO et al., 2015) pesquisas relacionadas ao 

mapeamento de necessidades de humanização dos assistentes pessoais empregando 

técnicas de IA, melhorias na naturalidade com que a interação ocorre entre o utilizador e o 

assistente, assim como investigações indicando baixa efetividade percebida pelos usuários 

dos assistentes pessoais baseados em IA em considerar a personalidade do utilizador e 

execução de tarefas especificas. Como exemplo dos assistentes baseados em IA mais 

recentemente disponíveis, temos a Siri, Cortana, Alexa e Google Assistente, das empresas 

Apple, Microsoft, Amazon e Google, respectivamente. No trabalho de López & Quesada 

& Guerrero (2017), essas plataformas são comparadas considerando sua capacidade de 

compreender/atender requisições baseadas em comandos de voz e o resultado aponta 

diversas considerações em relação ao restrito conjunto de operações possíveis e limitações 

de cada assistente em operações mais detalhadas e especificas requisitadas pelos usuários.  

Outras pesquisas (PASSOS et al., 2018) apontam a utilização de IA baseada nas 

plataformas citadas como um importante ferramental para auxilio a pesquisas em tarefas 

educacionais, via assistentes pessoais para e-learning na área da saúde. Porém, também 

indicam limitações operacionais e necessidades de melhorias significativas para empregar 

o uso desses assistentes de maneira efetiva. Uma característica desses assistentes baseados 

em IA é o processamento de uso geral, baseado em componentes da própria plataforma. 
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Por exemplo, não há um grau de especialização e personalização do modelo 

computacional, pois o modelo de IA empregado deve atender a um elevado número de 

usuários sob perspectivas e limitações da plataforma fornecida como serviço. Ainda é 

necessário, também, evoluir um modelo de memória de personalização para esses 

assistentes, pois sempre que o usuário troca de plataforma ou dispositivo, muitas de suas 

configurações devem ser refeitas no novo serviço utilizado. Como quando o usuário migra 

dos serviços providos pela Apple para os serviços providos pelo Google, por exemplo.  

Atualmente, estes assistentes são propostos para acesso e interoperação com 

múltiplos dispositivos de automação de ambientes e IoT, além de plataformas móveis. 

Porém, essa premissa considera algum grau de personalização nos modelos 

computacionais das provedoras dessas plataformas e ainda não são exportáveis. Ou seja, é 

provável que haja mais processamento genérico e com baixa personalização do usuário.  

A empresa IBM, assim como várias outras empresas do segmento de tecnologia, 

também possui um produto (plataforma Watson) para prover IA como serviço e, 

possibilitar criar aplicações com fluxos de trabalho semelhantes aos assistentes das demais 

empresas citadas.  

Aqui um ponto importante em que a visão da presente pesquisa diverge dos 

conceitos empregados pelas plataformas atualmente fornecidas por essas empresas. As 

plataformas de assistentes pessoais baseadas em IA que foram citadas como exemplo, são 

estruturadas como produtos isolados. Cada empresa possui sua própria versão do usuário 

e não há o compartilhamento de estratégias, algoritmos e direcionamento de evolução dos 

modelos de aprendizado, assim como as bases de dados e, modelos de treinamento 

resultantes da evolução incremental de um típico modelo de IA. Esses elementos seguem 

sob as condições primariamente comerciais e concorrenciais de cada empresa, comumente, 

resultando em isolamento e baixo compartilhamento entre as plataformas. Processo natural 

e esperado para o modelo comercial que estrutura a atuação corporativa no mercado de 

tecnologia.  

Devido a isso, ainda que os assistentes pessoais tivessem as operações de simulação 

de memória e aprendizado aprimorados, pode-se elaborar alguns cenários com implicações 

negativas para um usuário normal de uma dessas plataformas: 
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• O usuário, ao migrar para outra plataforma não reutiliza/herda os recursos 

de IA  (dados e modelos de treinamento) configurados na 

plataforma/assistente anterior 

• Qualquer nível de personalização é intrínseco da plataforma de execução, e 

não intercambiável (processamento biométrico, por exemplo). 

• Os assistentes atuam com interfaces e protocolos de  interoperabilidade 

com componentes previamente definidos em cada  plataforma, como 

calendários, navegadores internet, aplicativos de terceiros etc, sem evolução 

ou aprendizagem automática. 

 

O diferencial do Núcleo descrito nesta pesquisa é propor um modelo cognitivo que 

pode ser utilizado para estabelecer uma plataforma centralizada e aberta. Isso possibilita, 

por exemplo, que um assistente pessoal baseado em IA também execute tarefas 

educacionais e evolua com o processo de adaptação de acordo com o perfil do estudante. 

A base de conhecimento e dados utilizados no treinamento são contextualizados para o 

perfil do estudante e não são descontinuados após uma mudança de plataforma e-learning 

ou troca de provedores/serviços de tecnologia de computação pessoal, como uma eventual 

troca de plataforma de smartphone ou automação de ambiente, por exemplo. Isso 

habilitaria a formação de histórico do estudante no modelo cognitivo, permitindo que 

quando o estudante ingressar em um novo curso inferências do modelo cognitivo resultem 

na antecipação de algum reforço em disciplina de forma automática, baseado em áreas de 

conhecimento previamente identificadas como pouco assimiladas pelo estudante nas 

etapas/cursos anteriores.  
 

 

6.3.6 Modelo de Processamento Sensível ao Contexto  
 

Considerando os objetivos desta pesquisa, o conceito básico de modelo de 

Processamento Sensível ao Contexto ou consciente do contexto deve conter recursos 

estruturados principalmente por uma combinação de identificação da localização física, 

informações de recursos e descritores de seus serviços digitais, observando perfil e as 

necessidades do aluno. A composição do modelo de serviços e recursos é intrinsecamente 

característico ao ambiente acessado pelo estudante. Por exemplo, um laboratório 
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universitário pode fornecer uma impressora 3D. Uma livraria permite o acesso em seu 

catálogo de livros. Um centro comercial indica a loja com suprimentos escolares 

específicos. Estes exemplos distintos de tipos de ambiente diferem de propósito e podem 

diferir quanto a sua caracterização, mas eles podem apresentar semelhança com outros 

ambientes sob mesma categoria de objetivo, no caso dos exemplos citados, suporte a 

atividades educacionais. 

Organizar estes diferentes grupos de classes de ambientes em uma visão comum, 

consolida a necessidade de uma interpretação uniformizada em que um processo 

automático de identificação de descoberta de serviços e de recursos deve abstrair para a 

classe de Agente Local do estudante, a variabilidade de cada detalhe de modelagem para 

efetuar essa descoberta e acessos aos recursos do ambiente. 

Conceitualmente, para observar o comportamento do Agente Local nos serviços de 

descoberta e interação na identificação de recursos, alguns elementos comuns de 

modelagem de ambientes sensíveis ao contexto (ZIMMERMANN; ANDREAS; 

OPPERMANN, 2007) surgem como necessários para garantir o nível de abstração e 

reduzida complexidade do modelo aplicado ao Agente Local. 
 

 

 

Figura 35. Organização da Plataforma Sensível ao Contexto 
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A Figura 35 ilustra a visão sobre um modelo macro com o conjunto mínimo de 

componentes comuns e sua organização, assim como a distribuição em domínios de 

responsabilidade proposta para estabelecer uma ambiente Sensível ao Contexto com 

processamento adequado aos objetivos educacionais desta pesquisa. 

A camada de Apresentação Sensível ao Contexto no nível superior, comunica-se 

com o Agente Local para apresentar o Serviço de descoberta e identificação de recursos. 

O componente Serviço de Descoberta fornece o catálogo de serviços disponíveis no 

ambiente. O componente Identificação dos Recursos permite a verificação de 

compatibilidade com uma intenção de ação do Agente Local relacionada a um determinado 

serviço descoberto anteriormente. 

A camada Modelo de Segmentação contém a gestão da adaptabilidade dos 

estudantes e controlam o nível de interação com o estudante. A adaptabilidade de contexto 

utiliza este nível de interação como parâmetro para calibração e configuração com aluno 

utilizando preferências e configurações anteriores ou, ainda, determina o nível de interação 

mesmo para estudantes sem histórico de interação, através de predição baseada em 

histórico de utilização por usuários e tarefas semelhantes. 

Em um exemplo geral e integrado, se um Agente Local consulta e descobre um 

serviço de impressão 3D disponível, o motor de recursos verifica se os drivers e materiais 

necessários são compatíveis para atender à solicitação de impressão para o projeto do 

estudante. Se uma incompatibilidade entre o serviço e requisição for detectado, o motor de 

recursos poderia atualizar os drivers disponíveis para atender ao pedido, se for o caso. 

Eventualmente, um pedido de suprimentos de reposição pode ser iniciado se detectado 

como insuficiente. Em caso de impossibilidade de reposicionar ou reabastecer suprimentos 

ou atualizações de drivers de dispositivos, a segmentação de contexto configura a 

indisponibilidade deste serviço especificamente para o usuário ou grupo de usuários com 

necessidade semelhante, e reflete essa atualização no modelo de apresentação para evitar 

novas solicitações ao mesmo serviço originadas de Agentes locais com a mesma 

configuração/perfil. 

 
 

6.3.7 Modelo de Recomendação e Identificação de Conteúdo   
 



 94 

 

A identificação e recomendação de conteúdo relacionado com as tarefas/atividades 

é parte complementar do processo de adaptação e personalização realizada em conjunto 

com o Núcleo e o Modelo Multiagente. A pesquisa, classificação, recomendação de dados 

e elementos educacionais, como principal resultado destes processos combinados, pode 

habilitar duas formas de operação: recomendação a partir do processamento efetuado pelo 

Contexto e, recomendação a partir do processamento efetuado pelo Núcleo. Considerando 

os objetivos delimitados para esta pesquisa e a modularidade proposta, o modelo 

responsável pela recomendação pode atuar como complementar e utilitário sobre o 

processamento geral sendo o Núcleo, também, um dos consumidores dos serviços do motor 

de recomendação. 

A interação entre o Modelo de Recomendação e o Núcleo, ocorre sob uma avaliação 

qualitativa da informação recomendada para os estudantes. Esta avaliação qualitativa 

baseia-se em um indicador de relevância da informação para o aluno considerando um 

domínio específico. Um exemplo de avaliação com indicador de relevância dentro de um 

domínio específico pode ser descrito por uma recomendação com um conjunto de 

informações mapeadas em uma tarefa educativa, sendo que  após a avaliação da atividade 

o marcador de desempenho do aluno é considerado satisfatório. Se o marcador de 

desempenho previsto para o aluno não for alcançado e identificado como insatisfatório, o 

indicador de relevância é aplicado para o conteúdo indicando uma prioridade mais baixa 

em reuso para tarefas educacionais semelhantes. 

O modelo de recomendação, que pode ser acoplado ao modelo cognitivo principal 

por meio de um componente computacional que possa ser constantemente melhorado, 

ultrapassa os limites e escopo principal desta pesquisa. Esta premissa dirige a pesquisa a 

propor o uso de motores de recomendação como serviço complementar (componentes 

computacionais e plataformas prontas e acopláveis), reduzindo a quantidade de algoritmos 

do Núcleo. Esta estratégia reduz o volume de implementações necessárias para evoluir o 

modelo cognitivo proposto no que trata desse domínio, focando questões de 

interoperabilidade com um motor de recomendação existente e não em sua formulação 

interna e acoplada aos demais algoritmos do Núcleo. 
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Seguindo essa concepção, o Modelo de Recomendação pode ser formado por vários 

mecanismos de recomendação especializados em diferentes domínios. Essa modularidade, 

habilita o Núcleo central interconectar-se com múltiplos motores de recomendação. 

Um caso de exemplo ilustrado na Figura 36, em que um motor especializado no 

domínio do vídeo fornece ao Modelo de Conhecimento os metadados, resultante do seu 

processamento em paralelo com uma rede social e outros motores especializados. 

 

 

Figura 36. Organização do Modelo de Recomendação 
 

O processamento do Núcleo com o conjunto de dados recomendados pelos motores 

(intermediado por resultados do Modelo Conhecimento) efetua a avaliação e ajuste como 

feedback ao processo, indicando seu nível de relevância e reutilização para cada conjunto 

de dados de domínio processado.  
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Tabela 6. Ferramentas SaaS de Recomendação. 
 

 

Listados na Tabela 6, estão exemplos de plataformas de sistemas de recomendação 

disponíveis como SaaS (Software as a Service). Observando os exemplos obtidos a partir 

de pesquisa na web por serviços de recomendação, estas plataformas são consideradas 

prontas para uso e integráveis via serviços sem a necessidade de alteração em seus 

algoritmos centrais, o que reforça tecnicamente a viabilidade de estabelecer 

interoperabilidade com o modelo cognitivo proposto.  

 

 
Tabela 7. Componentes/Sistemas de Recomendação Open Source. 

 
 

O conteúdo na Tabela 7 foi elaborada a partir de pesquisa na web por plug-

ins/componentes de código aberto para recomendação e contém uma amostra de plugins 

que habilitam reuso em um modelo de recomendação personalizado. Considerando-se uma 
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abordagem complementar em que a execução de algumas operações de modelo de 

recomendação e adequação de um motor interno para atender as necessidades da 

plataforma, plugins contribuem para acelerar o projeto começando com um conjunto de 

componentes disponíveis construídos de forma modificável e conectáveis ou extensíveis. 

Este caso abrange a possibilidade de operações do Modelo de Conhecimento ser adequado 

para interpretar os metadados do Modelo de Recomendação de acordo com cenários e 

domínios específicos envolvendo conteúdo educativo, por exemplo. 

 

 
Tabela 8. Frameworks de big data para sistemas de recomendação  

 

 A Tabela 8 foi elaborada para exemplificar ferramentas para sistemas de 

recomendação empregando modelos de big data. É importante observar que a evolução de 

ferramentas desse tipo começa a ser cada vez mais necessária, pois a volumetria de dados 

está crescendo e as ferramentas tradicionais de aprendizado de máquina estão se tornando 

insuficientes à medida que se avança em direção ao processamento distribuído e em tempo 

real. 

Utilizados com frequência para objetivos de negócios relacionados com a 

segmentação de clientes e prospecção para aumentar a venda de produtos de varejo em 

sistemas e-Commerce, esses plugins e serviços podem ser usados como exemplos para 

reforçar a viabilidade da estratégia proposta nesta pesquisa para organizar o Modelo de 

Recomendação baseado na interoperabilidade com motores de recomendação acopláveis.  

Vários outros sistemas de recomendação focados em conteúdo educacional podem 

ser mencionados como referência. Entre as referências, podem-se encontrar sistemas de 

recomendação focados na aprendizagem de línguas (HSU, 2008), em que o uso de análises 

baseadas em conteúdo e técnicas de mineração de dados têm como objetivo selecionar 

lições adequadas e personalizadas para a aprendizagem por reforço. A publicação de 
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López-Nores et al., (2012) aborda outro exemplo de solução de motor de recomendação 

especializado para suporte à saúde utilizando filtragem de dados médicos colaborativos, 

visando ajudar os usuários com orientações de saúde. Contendo uma proposta de 

interoperabilidade com IoT, o trabalho de Hamlabadi, et al. (2017) descreve um framework 

baseado em algoritmo cognitivo. 

 

 

6.3.8 Modelo Interação do Educador 
 

 

É esperado que esta seja a mesma plataforma de EAD utilizada pelo educador. Os 

acessos e interações com o modelo cognitivo, ocorrem com interoperabilidade via serviços. 

A quantidade e a variabilidade de dados coletados, por meio do rastreamento, observação 

e interatividade do estudante na execução da tarefa, pode habilitar o educador a ter uma 

visão analítica, permitindo utilizar o resultado para o monitoramento do fluxo de execução 

de atividades educacionais realizado por estudantes. Esse resultado e visão analítica, serve 

como entrada para criar novas atividades com base em parâmetros gerados das tarefas 

anteriores. Isto permite que o modelo cognitivo possa ser usado como um repositório 

dinâmico de modelos de tarefas a partir de pesquisa e consulta de tarefas relacionadas a 

domínios específicos. A aplicabilidade do processamento do Núcleo para essa visão é 

considerada no apoio a criação de tarefas ou extração de modelos de tarefas para ajudar 

educadores a alcançar a combinação ideal de parâmetros de atividades educacionais. A 

responsabilidade deste modelo na plataforma compreende desde elementos do domínio da 

tarefa até atributos específicos individuais dos estudantes.  
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Figura 37. Pesquisa Multinível 
 

Ilustrada na Figura 37, a organização em hierarquia de elementos de processamento 

estruturados em níveis para apoiar este modelo de interação está estruturada a partir do 

mais alto nível de atributos de uma tarefa, nomeado com o Nível de Domínio. 

O Nível de Domínio é uma camada do Modelo de Interação em que os educadores 

manipulam os metadados relacionados ao conteúdo educacional de uma determinada tarefa 

e sua estrutura, os critérios de desempenho definidos para a atividade, assim como a 

organização e configuração inicial de indicação de ambientes, por exemplo. 

Exemplificando esta camada orientada para tarefas, esses atributos de amostra 

permitem que educadores configurem e relacionem a base de conhecimento necessária para 

uma nova tarefa dada, assim como estabelecem o caminho sugerido e sequência para a 

execução de tarefas. Em complemento, também podem indicar quais lugares são 

recomendados ou necessários para a realização da tarefa, inclusive considerando a 

utilização de serviços para a realização, como um local com disponibilidade de materiais e 

insumos educacionais requeridos para a conclusão da tarefa. Uma camada intermediária 

chamada Nível de Grupo trabalha com informações de característica geográfica, 

localização, grupos e atributos sociais que tentam identificar correlação entre eles. Esta 

camada fornece aos educadores a abstração necessária à elaboração de tarefas orientadas 

para refletir influências geográficas como um perímetro de universidade (notificando sobre 

um evento relacionado ou workshop com início próximo ou local específico, como um 
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laboratório com material disponível para apoiar a experiência de construção da atividade). 

Esta camada também é responsável por lidar com atributos relacionados aos aspectos 

sociais e segmentação de grupo relacionadas com as tarefas. Isso pode ocorrer em casos 

em que as atividades são dirigidas a um grupo de indivíduos entre um intervalo de idade, 

por exemplo. 

A camada Nível Individual suporta os atributos específicos que permitem 

estabelecer o perfil do estudante e a elaboração de tarefas dirigidas ao estudante mapeado. 

A coleção de atributos é formada basicamente pelo histórico de conteúdo acessado, 

parâmetros de perfil selecionados e dispositivos utilizados como ponto de entrada. 

Após a definição da organização e a abstração proposta para cada camada é 

utilizado o mesmo conceito de herança de classes, usando a herança da camada de nível 

superior. Assim, o nível de indivíduo herda atributos de grupo e nível de grupo herda do 

nível do domínio. 

 

 
Figura 38. Plataformas Educacionais e intercâmbio de metadados 

 

Ilustrada na Figura 38, uma premissa fundamental para este modelo de interação é 

a abstração completa e desacoplamento da ferramenta de composição de tarefas e seu 

gerenciamento. Tarefas compostas externamente atuam como clientes do Núcleo, apenas 

acessando atributos de metadados indicados como compartilháveis. 
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A concepção para este modelo de interação é atender a requisições de plataformas 

educacionais atuando como cliente, mesmo não especificadas/desconhecidas até que 

ocorra a primeira interação. Suportando uma operação otimizada com plataformas externas 

por meio de intercomunicação, este modelo prevê compor um histórico de ações 

executadas com as plataformas externas consultando atributos e metadados. Isso ajuda a 

realizar um processamento melhorado em casos em que os atributos de uma determinada 

tarefa não atingem o nível indicado como pronto para ser usado como compartilhável 

durante a elaboração de tarefas semelhantes ou ser incluído no processo de mineração de 

dados. O Modelo de Colaboração é acionado neste cenário. 

 

 

6.3.9 Modelo de Colaboração 
 

O Modelo de Colaboração é definido no âmbito desta pesquisa como um motor 

para gerir e promover o processo de compartilhamento de atributos e metadados de tarefas 

educacionais. Constitui uma premissa para a concepção dessa pesquisa a característica 

compartilhável de um determinado conjunto de atributos e metadados relacionados ao 

processo de composição de tarefas e desempenhos obtidos pelos estudantes. Para isso, é 

proposto que haja um conjunto de atributos adicionais que indicam o nível de prontidão 

para reutilizar os componentes e parâmetros da tarefa. 

A importância deste motor, como complemento no processamento do Modelo de 

Interação do Educador é realizar a análise cíclica em tarefas e identificar quais grupos de 

tarefas atingiram o nível de integridade e completude para compor o resultado de uma 

consulta de similaridade e servir como base ou modelo para a criação de uma nova 

atividade. Num exemplo concreto, as sugestões apresentadas para o educador no momento 

de elaboração de uma nova tarefa não consideram as tarefas e respectivos elementos que 

ainda não foram marcados como completos em sua execução e não tenham ainda seu 

resultado registrado. Este processo reduz o risco de reuso de elementos educacionais não 

validados, não prontos ou que apresentem desempenho indicado por algum educador como 

abaixo do esperado ou inadequado. Com este processamento adicional centrado no Modelo 

de Colaboração, algoritmos complexos de filtragem (MARSLAND, 2015) que envolvem 
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esta operação podem ser modificados e evoluir o motor independentemente do Modelo de 

Interação do Educador. 

Com uma organização ilustrada na Figura 39, este modelo é proposto 

conceitualmente como um motor intermediário trabalhando em conjunto com o Modelo 

Assistente do Estudante para executar filtragem analítica responsável por abstrair e 

gerenciar o controle de compartilhamento de atributos sobre o perfil do aluno. 

  

 
Figura 39.  Filtragem intermediada pelo Modelo de Colaboração 

 

A relevância desta filtragem analítica é a de manter as preferências e modelo de 

comportamento e padrões de acesso dos Agentes Locais que refletem as preferências de 

privacidade e compartilhamento correto de cada estudante. A sincronização de atributos de 

compartilhamento e privacidade fornecida por este modelo, acessado por instâncias de 

Agente Local, constitui um processamento importante devido a um componente agregado 

na plataforma, o processamento de Redes Sociais, que aumenta a gama de atributos de 

perfis e sua variabilidade. 
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Figura 40. Perspectiva do Educador: alertas e recomendação de conteúdo 

 

A Figura 40 ilustra um exemplo do modelo perspectiva proposta para que as 

ferramentas utilizadas pelo Educador (utilizando plataformas e-learning das instituições 

em que está vinculado, por exemplo), acessem os serviços relacionados com as atividades 

e outros processamentos disponibilizados pelo Núcleo. O grupo de serviços de Alertas 

permite ao educador observar as comunicações diretas e notificações da plataforma. O 

grupo de serviços indicando o Desempenho Geral indica, para uma determinada atividade, 

qual a proximidade do desempenho dos alunos com o desempenho parametrizado como 

ideal. No grupo de serviços Conteúdo Recomendado, as atividades em elaboração ou em 

execução pelos estudantes recebem recomendações geradas automaticamente pela 

plataforma PCICE, considerando a análise dos dados de histórico da plataforma e dados 

originados de recomendação de outros Educadores colaboradores (que compartilham 

metadados das atividades) na plataforma. Também estão representados os serviços de 

criação de atividades pelo Educador, disponibilizando uma área para configuração do 

descritivo da tarefa assim como seus atributos (montagem de questionário, classificação da 

atividade e outros parâmetros relacionados aos grupos que executarão a atividade). 

Essa é a principal ação de configuração executada pelo educador. Na configuração da 

atividade os parâmetros de classificação, compartilhamento de dados da atividade, seleção 
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de localização recomendada e seleção dos participantes definem como essa atividade será 

mapeada para outros educadores que quiserem reutilizar as configurações propostas e 

sugerir alguma modificação. Também servirá para o processo de adaptação e evolução da 

plataforma fornecendo os dados de configuração da atividade que em cada ciclo de 

processamento da plataforma serão revistos e ranqueados para proposição em tarefas 

semelhantes por outros educadores. 

 

 

6.3.10 Processamento de Redes Sociais 
 

No cenário tecnológico atual, plataformas de redes sociais são diferentes em 

objetivo (como exemplo, o LinkedIn com proposta de uso profissional e da rede de uso 

geral Facebook), e com a constante evolução do padrão de coleta de dados manipulados; 

redes sociais desse tipo tornam-se importantes facilitadores para estimular os estudantes ao 

compartilhamento (CHOW; CHAN, 2008) de conhecimento e interação dentro de seus 

grupos sociais. Somado a este ponto de vista, a multiplicidade de aplicações educacionais 

móveis (ALLY, 2009) socialmente conectadas e principalmente, integradas com redes 

sociais populares como exemplificado antes, aumenta de acordo com o aumento da 

velocidade e capacidade de processamento de dispositivos de baixo custo disponíveis assim 

como a melhoria da qualidade de internet móvel e de conectividade. Portanto, introduzir 

na concepção do Modelo de Colaboração atributos de preferências do aluno em cada rede 

social acessada, aumenta substancialmente a complexidade do modelo de processamento 

proposto. Além disso, isso move a concepção deste modelo para um fluxo de 

processamento e gerenciamento técnico complexo que, em longo prazo, pode tornar-se 

inviável devido à quantidade e multiplicidade de atualizações originadas para cada 

plataforma de rede social integrada à plataforma. 

Com organização ilustrada na Figura 41, para tratar este caso, o componente de 

Processamento de Rede Social é inicialmente proposto como um motor para atuar como 

hub de abstração, agregando a diversidade de atributos a respeito das preferências de 

colaboração do aluno em cada rede social integrada na plataforma. 
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Figura 41. Modelo de hub dos atributos originados de redes sociais 
 

Para o processamento de redes sociais não é prevista evolução ou alteração do 

modelo de execução da rede. Diferente dos outros componentes do modelo cognitivo 

PCICE, que são tratados como modelos computacionais que podem ser subdivididos em 

variados módulos complementares e especializados e possuem alguma dinâmica 

influenciada pela interação com o Núcleo ou com outros módulos propostos na pesquisa. 

Neste caso, apenas os mecanismos necessários para integrar e interoperar dados é prevista 

para atender os requisitos de cada rede social selecionada. 

 
  



 106 

7 RESULTADOS OBTIDOS 
 

 

A pesquisa, enquanto prova de conceito e definição do modelo de processamento 

proposto, avaliou sistemas e plataformas que contém as características necessárias para 

serem considerados como componentes utilitários na arquitetura técnica da plataforma 

PCICE. Para efeito de observação de complexidade e viabilidade de implementação da 

arquitetura técnica definida utilizando a modularização proposta um conjunto mínimo de 

elementos técnicos foi produzido. O experimento foi executado em dois ciclos: O Primeiro 

Ciclo contou com a elaboração dos algoritmos para identificação dos ambientes de 

Computação Sensível ao Contexto (SANTOS; NOTARGIACOMO, 2017). O Segundo 

Ciclo englobou a implementação do Modelo Multiagente para suporte à interação do 

usuário com o ambiente Sensível ao Contexto (SANTOS ; NOTARGIACOMO, 2018). 

 

 

7.1 PRIMEIRO CICLO DE EXPERIMENTOS 
 

7.1.1 Simulação do Núcleo e Agente Inteligente 
 

Escopo do Experimento  

Os algoritmos referentes aos modelos computacionais Multiagente e Núcleo 

propostos nesta pesquisa, interagindo com o ambiente sensível ao contexto, são foco do 

estudo de viabilidade inicial e compõem a primeira parte do experimento.  

Devido à variabilidade esperada de localidades em interação com os estudantes, 

torna-se necessário identificar e classificar esses locais não apenas com base em seus 

descritores ou identificadores fornecidos. Diante desse cenário, um processo automatizado 

para classificar e recomendar os ambientes mapeados pelo Núcleo (em que os alunos 

podem acessar e realizar atividades educacionais), é um ponto de análise pertinente e 

compõe a primeira parte do experimento. Um grupo de algoritmos foi elaborado para 

complementar esta parte do experimento inicial. 
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Estrutura do experimento 

Considerando o amplo esforço para implementar todos os algoritmos e 

infraestrutura necessários previstos nesta pesquisa, um conjunto reduzido de 

funcionalidades e recursos computacionais foi combinado para simular uma fração do 

modelo geral descrito anteriormente. No atual estágio desta pesquisa em andamento, o 

modelo computacional adaptativo proposto possui um fluxo mínimo de sua lógica 

implementada como plataforma experimental para a prova de conceito. Esse fluxo consiste 

no processamento de dados para simular tarefas de classificação relacionadas a atividades 

educacionais do aluno e interações com ambientes sensíveis ao contexto: Classificação de 

meio ambiente e recomendação de roteiro às atividades do aluno. A recomendação de 

roteamento inclui a implementação do aplicativo móvel para simular a operação básica do 

Multiagente. 

A pesquisa, em sua proposta, poderá combinar diferentes arquiteturas de 

computação inteligente. Neste experimento baseado em tarefa de classificação, foram 

aplicadas Redes Neurais Artificiais. O processo de classificação nessa atividade, envolve 

a atribuição de objetos em grupos ou classes determinados com base em vários atributos 

observados relacionados a esses objetos. O objetivo do experimento como prova de 

conceito não é exaustivamente comparar as diferentes arquiteturas de redes neurais e suas 

variantes técnicas de implementação (SAMARASINGHE, 2016) que poderiam ser 

aplicadas nesta tarefa. Uma rede neural com arquitetura Multi Layer Perceptron (MLP) foi 

selecionada para o processo. Este tipo de rede é amplamente utilizada para classificação, 

reconhecimento, previsão, aproximação e problemas de padrões que não são linearmente 

separáveis (MAREN et al., 2014). 

A estrutura deste experimento consiste em um grupo de algoritmos implementados 

para estabelecer tarefas de classificação do Núcleo usando Redes Neurais MLP. 

Implementações distintas de MLPs foram usadas nessas tarefas de classificação. A 

implementação de MLPs foi usada para classificar os locais, e um conjunto de algoritmos 

complementares específicos foi implementado para executar a recomendação de 

roteamento e simular a interatividade com ambientes sensíveis ao contexto. Um grupo de 

voluntários (estudantes universitários) de cursos regulares de educação a distância foi 
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convidado a testar a plataforma em paralelo com suas situações reais de uso. O 

rastreamento da interface do aplicativo móvel usado pelo aluno durante os testes de 

plataforma foi coletado.  

O resumo do método do experimento implementado para determinar a classe do 

local baseado em seus atributos, está estruturada da seguinte forma: 

 

Tarefa de Classificação: Determinando a classe de Local 

 

Os seguintes passos principais da implementação e execução da rede neural MLP 

foram executados: 

A. Obter / preparar o conjunto de dados com atributos e registros de experimento e 

 teste 

B. Normalizar o conjunto de dados 

C. Selecionar o conjunto de treinamento para as tarefas de classificação 

D. Implementar a rede neural para classificação  

E. Treinar a rede 

F. Testar a rede 

 

A tarefa principal de classificação indicará a classe de localidade Sensível ao 

Contexto na interação atual do aluno, na qual as atividades educacionais e seus conteúdos 

relacionados são acessados e executados. Neste experimento inicial as classes de ambientes 

foram distinguidas em duas classes básicas: Classe de Ambiente Educacional (EE - 

abreviação para a tradução em inglês para Educational Environment) e Classe de Uso Geral 

(GU - abreviação para a tradução em inglês para General Use). A classe EE refere-se à 

localidade com propósitos educacionais e de pesquisa específicos, incluindo escolas, 

bibliotecas, centros de pesquisa das universidades. A classe GU agrupa outros locais com 

serviços comerciais de Coworking, ateliês compartilhados, ambientes privados diversos ou 

públicos não específicos para objetivos educacionais. A seguir o detalhamento de cada 

passo do experimento:  

 

A) Obter e preparar o conjunto de dados 
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Para determinar a coleção de atributos educacionais utilizada como referência, uma 

amostra de base de informação foi obtida em http://equipment.data.ac.uk/. Este repositório 

de informação, contém um banco de dados que agrega informações de equipamentos em 

várias universidades do Reino Unido e contém mais de 24.000 registros e contém 27 

atributos. Estes atributos fazem parte de uma iniciativa de compartilhamento de 

informações de infraestrutura e equipamentos universitários na Europa e foi 

disponibilizado como referência para elaboração de espaços universitários.  O conjunto 

original de atributos neste conjunto de dados, depois de pré-processados e filtrados para os 

propósitos da experiência, foi reduzido para os seguintes oito atributos: 

1. Type 

2. Name 

3. Description 

4. Related Facility 5. ID 

6. Technique 

7. Location 

8. Contact Name 

 

Para elaborar uma lista com atributos reais em relação a localidades GU 

compatíveis e complementares aos atributos mapeados anteriormente, a lista de atributos 

foi baseada em https://www.wbdg.org/space-types/joint-use-retail. Esta referência contém 

uma base de descritores estruturados para projetar espaços comuns e seus padrões 

relacionados de arquiteturas e serviços, sendo utilizada mundialmente para elaboração de 

projetos de arquitetura e planeamento de ambientes e edificações. Dentre os vários 

atributos disponíveis (aproximadamente 250 atributos distintos foram identificados na 

análise), alguns dos principais usados nos testes do processo de classificação são: 

 

9. Entry Display 

10. Cashier Counter  

11. Display 

12. Customer Service 

13. Representatives  
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14. Manager Office  

15. Staff Workstations  

16. Lavatory  

17. Store Room  

18. Housekeeping  

 

Considerando um repositório de dados em conformidade com essa lista de 

atributos, os registros de amostra desse experimento foram obtidos em 

https://coworkingbrasil.org. Esta referência é uma plataforma que agrega informações 

sobre os espaços de serviços disponíveis no Brasil, com diversas finalidades e 

características de uso, incluindo espaços comerciais e educacionais. A realização de 

consultas nessa plataforma para diversos locais disponíveis resultou em aproximadamente 

720 registros para gerar um conjunto de dados inicial de acordo com os atributos definidos. 

Um atributo indicando esta classe previamente conhecida (classe EE ou classe GU) de 

registros foi adicionado indicando sua categoria: 19. Ambiente. 

 

B) Normalizando o Conjunto de Dados 

Os atributos do conjunto de dados foram normalizados no intervalo de 0 a 1, 

dependendo de sua integridade e relevância em fins educacionais. Considerando os 

atributos do conjunto de dados em ordem de prioridade, os atributos de 1 a 8 têm mais 

relevância para determinar se a localidade pertence à classe EE. Por exemplo, o ID do 

atributo neste conjunto de dados contém o endereço URL da foto real relacionada ao 

equipamento / recurso indicado no registro. Como esse atributo contém dados verificáveis 

do recurso, ele recebe o valor 1 no processo de normalização se contiver a estrutura de uma 

URL. Se os dados no atributo apontarem para uma imagem incorreta ou não URL (ausência 

de prefixo http ou “.” indicando um domínio, por exemplo), um valor menor que 1 foi 

aplicado e, se nenhum dado disponível, 0 foi usado.  
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Figura 42. Exemplo de atributos de treinamento normalizados 

 

A Figura 42 ilustra a organização dos atributos e a saída do conjunto de dados após 

o processo de normalização. O primeiro atributo de saída foi definido como 0 e o segundo 

atributo de saída 1, para a classe EE. Inversamente, primeiro atributo de saída foi definido 

como 1 e segundo atributo 0 para a classe GU. Com o conjunto de dados preparado com 

as fontes conhecidas de registros, dois atributos de saída foram adicionados no final de 

cada registro do conjunto de atributos e indicam a classe do registro. Isso é útil para 

preparar dados de treinamento e validar a rede após o processo de treinamento. 

 

C) Criar Conjunto de Treinamento 

Este conjunto de dados de locais de coworking, contém 350 registros estabelecidos 

como um conjunto de treinamento principal para este experimento, distribuídos em 200 

registros da classe GU e 150 registros com classe educacional (incluindo espaços públicos 

e acadêmicos). 

 

 
Tabela 9. Distribuição de Classes de registros no conjunto de treinamento 
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 A Tabela 9 contém a distribuição de registros do conjunto de dados do treinamento 

principal. Além disso, um conjunto de 30 registros (15 de cada classe) foi selecionado para 

formar um conjunto de testes, uma coleção de registros para validar a rede neural MLP 

após o treinamento. 

 

 D) Implementação da Rede Neural 

 Para a primeira tarefa de classificação, uma rede neural MLP foi implementada para 

atender aos atributos mapeados como entradas de neurônios. 

 

 
Figura 43. Rede Neural MLP com dois neurônios de saída. 

 

 A Figura 43 ilustra que a topologia dos neurônios na rede criada, que foi distribuída 

em uma camada de entrada com um neurônio para cada parâmetro de entrada (atributos de 

1 a 18), uma camada oculta distribuída em quatro neurônios com pesos aleatórios e um 

neurônio de saída como resultado. Essa topologia foi definida após o tempo de 

processamento estável e inferior a 1 segundo, em testes com conjunto de dados genérico 

com maior quantidade de registros. 

 

 E) Treinamento da Rede Neural 
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 O tipo de método de treinamento escolhido para essa primeira tarefa de 

classificação é o Treinamento Supervisionado, para minimizar o erro de classificação por 

meio de um processo iterativo. O treinamento supervisionado foi realizado fornecendo à 

rede neural um conjunto de dados de amostra com as saídas previstas esperadas para cada 

registro dessas amostras.  

 A taxa de erro que foi considerada apropriada para tornar a rede adequadamente 

treinada nesse experimento, foi definida, após testes iniciais, como aceitável em torno de 

0,010. 

 

 
Figura 44. Primeiro ciclo de treinamento. 

 

 A Figura 44 contém a taxa de erro de resultado obtida após definir o número de 65 

iterações máximas para treinar a rede. Esse número, definido e implementado no algoritmo 

para interromper o treinamento, foi escolhido durante os testes para que o processamento 

pudesse ser executado em tempo limite de 500 milissegundos durante os experimentos.  

 O limite de erro total de 0,010 foi alcançado em 62 iterações apresentando taxa de 

variação observada entre 0,010 e 0,016. Para tentar obter melhores resultados, um segundo 

processo de treinamento foi iniciado, mantendo a estrutura de camadas MLP 

implementada, fornecendo para a rede uma nova coleção de 500 registros (250 registros 

em cada classe) a partir do conjunto de dados de exemplos e um novo limite de 1000 

iterações. 
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Figura 45. Segundo ciclo de treinamento. 

 

 A Figura 45 contém uma ilustração gráfica da melhor taxa de erro de resultado 

obtida após o aumento do número de iterações no processo de treinamento (limitado ao 

máximo de 1000 iterações). O limite-alvo definido como 0,010 foi alcançado em 

aproximadamente 22 iterações e após a redução, permaneceu convergindo com Erro 

Quadrático Médio aproximadamente em: 0,0083755. 

 

 F) Teste da rede  

 No MLP implementado, todos os registros de teste selecionados foram 

identificados corretamente para validar o processo de treinamento. 

 

 
Tabela 10. Resultado para validação da MLP 
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 A Tabela 10 contém a quantidade e o resultado de cada classe testada. Para o teste 

de classificação do ambiente, 30 registros selecionados do teste foram categorizados com 

sucesso pelo MLP, sendo 15 da classe EE e 15 da classe GU. Com esse processo, o 

mecanismo mínimo do Núcleo torna-se capaz de identificar e classificar os locais, baseado 

no conjunto de atributos fornecido. 

 

Aplicação Móvel: Simulador de operação do Modelo Multiagente 

 O aplicativo móvel criado como ferramenta de teste no experimento contém os 

algoritmos que orquestram a comunicação com o mecanismo do Núcleo. Dadas as suas 

funcionalidades reduzidas, não há interoperabilidade da aplicação móvel com a plataforma 

universitária/curso de educação a distância dos voluntários que participaram dos testes.  

 Como parte da dinâmica proposta aos participantes do experimento, foi necessário 

indicar na aplicação quais as próximas tarefas a executar e apontar os recursos desejados a 

serem utilizados para realizá-la. 

 

 
Figura 46. Aplicativo Móvel: interface de recomendação de roteamento 
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 A Figura 46 ilustra o principal painel de atividades do aplicativo móvel. Simulando 

o comportamento do Agente Local, essa implementação fornece a navegação apresentada 

por meio da integração com os serviços de mapa, computando a distância e o tempo para 

chegar ao próximo local. A definição do ponto B, apresentada no mapa como destino 

recomendado, é definida pelo Núcleo e consultada pelo Agente Local. Essa recomendação 

é baseada em uma lista de atividades carregadas anteriormente na plataforma pelos alunos. 

 Os algoritmos implementados no Núcleo consideram a descrição dos recursos 

necessários apontados pelos alunos e suas coordenadas de localização atuais. Se um aluno 

marcar como iniciada uma atividade e, confirmar a recomendação, o sinal de aceitação da 

sugestão é coletado para classificar o processo de recomendação do Núcleo como assertivo. 

Os dados das coordenadas coletados automaticamente no perímetro da localidade sugerida, 

servem como validador da aceitação do usuário e confirmam este processo. 

 

 
Figura 47. Captura das principais interfaces relacionadas aos locais 

 

 A Figura 47 contém, na sequência, as telas com seleção de início de atividade, a 

lista de atividades do aluno e o formulário para indicar um novo local. Na interface do 

aplicativo, um feedback de avaliação sobre o local e seus recursos está disponível para os 

alunos e fez parte da computação de ranking de qualidade/aceitação do local pelo usuário. 

 Nesse fluxo, se os alunos optam por executar a atividade em um local desconhecido, 

o aplicativo fornece um formulário para descrever o novo local, com o recurso de um 
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processo de check-in no qual as coordenadas de localidade serão coletadas. Outros dados 

relacionados ao uso do aplicativo pelos alunos são coletados durante a navegação para 

avaliar questões adicionais relacionadas ao tempo de uso do aplicativo, frequência de uso 

e eventos de operação, como problemas de rede, por exemplo. Com o consentimento prévio 

dos usuários, as telas de navegação do aplicativo foram capturadas para investigar 

eventuais melhorias e analisar o fluxo de uso. 

 

Resultados Parciais: Primeiro Ciclo  

 O experimento foi executado durante três semanas, com um grupo de 35 alunos que 

responderam a pesquisa sobre o padrão de deslocamento para estudo e, indicaram 

atividades de estudo em locais diversos, como espaços de coworking e laboratórios/ateliês 

compartilhados. Este grupo foi convidado para avaliar as recomendações da aplicação 

implementada e também indicar quais locais gostariam de testar a aplicação em uma 

continuidade dos testes. 

 Uma análise detalhada dos dados coletados pelo primeiro ciclo do experimento 

demonstrou que, considerando os 35 voluntários iniciais, 27 estudantes (77%) 

acompanharam o experimento até o final esperado.  

 Acompanhando o uso do aplicativo e o comportamento de navegação, identificou-

se que 16 alunos (aproximadamente 46%) seguiram o caminho recomendado pelo Núcleo 

sem alterações de localização. Outros 7 alunos mudaram de local após o check-in no 

primeiro local sugerido e, nos feedbacks, apontaram problemas com recursos no local de 

destino e problemas relacionados à infraestrutura.  

 Um caso especial de 4 alunos realizou suas atividades indicando novos locais não 

carregados anteriormente no conjunto de dados. Sem conhecimento detalhado e prévio 

sobre o escopo geral previsto para o modelo proposto na pesquisa, os alunos enviaram 

feedbacks sobre o funcionamento do aplicativo no final de cada participação.  

 Dentre os feedbacks mais frequentes (40,7% dos alunos), foi mencionada a ausência 

de integração entre o aplicativo fornecido e as respectivas plataformas educacionais dos 

alunos, como uma importante funcionalidade a ser complementada. Nas observações 

coletadas, os alunos mencionaram também a reserva efetiva de recursos e as informações 

sobre os custos relacionados, se aplicável, como importantes funcionalidades. 
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 Aproximadamente 48% dos participantes sugeriram o pagamento automático para 

garantir a disponibilidade dos recursos. 

 No grupo, 16 alunos sugeriram interoperabilidade de serviços entre este aplicativo 

com os serviços do Google Assistente e do Apple Siri. Todos os 27 alunos apontaram este 

aplicativo como uma ferramenta desejável como extensão das plataformas de educação on-

line, desde que fornecessem comunicação com seus professores, demais colegas e também 

fosse integrado aos serviços de agenda pessoal.  

 

 

7.2 SEGUNDO CICLO DE EXPERIMENTOS 
 

 Como a intenção dos experimentos iniciais desta pesquisa requer identificar o 

comportamento útil do modelo computacional proposto, a continuidade dos experimentos 

efetuados no primeiro ciclo com uma investigação de campo e testes em ambientes reais, 

tornam-se importantes para mapear as dificuldades de aplicação em escala e mapeamento 

de desafios técnicos de implementação da proposta.  

 

7.2.1 Recursos Computacionais, Sistema Multiagente e Middleware Sensível ao 
Contexto 

 

 Primeiro, apresentam-se os mecanismos computacionais e suas operações 

envolvidas no escopo da prova de conceito implementada. Para a operação do Agente local, 

a seguinte sequência de fluxo de processamento foi implementada como comportamento 

inicial com o aplicativo móvel:  

 

 1) instância do Agente local identifica o ambiente de contexto através do nome de 

rede WiFi fornecido contendo o padrão definido "CTX-ENV-'NAME | ID ' ", onde o padrão 

'NAME | ID' representa a combinação do nome do ambiente e seu identificador exclusivo.  
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 2) Com o Agente local conectado ao ambiente, primeiramente, o aplicativo fornece 

ao ambiente uma cópia do Agente local contendo a instância atual e todos os atributos 

relacionados aos serviços desejados e inicia o processamento da solicitação de serviço com 

o contexto, conforme o trecho de código abaixo: 

 
 

 
Figura 48. Segmento de dados do agente remoto 

 

 A Figura 48 contém um exemplo de dados recebidos do contexto, representando a 

mensagem que descreve o protocolo de uma instância do Agente remoto. Esta mensagem 
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contém um grupo de dados relacionados ao perfil do usuário, recursos disponíveis no 

ambiente, recursos reservados, além de informações de ambiente e a coleção de atributos 

que representa dados compartilhados por instâncias do Agente remoto de outros alunos 

(indicadora agentShared). Ele ajuda o processo de aprendizado Multiagente e aumenta as 

informações de dados sobre o ambiente durante a sincronização com o Núcleo. 

 Com objetivos experimentais em simular as operações básicas de nossa arquitetura 

Sensível ao Contexto proposta, o middleware foi implementado usando componentes de 

base da plataforma AWARE (http://www.awareframework.com).  

 

 
Figura 49. Estrutura de simulação do contexto. 

 

 Esta estrutura de código aberto permite o desenvolvimento de plugins, extensões e 

complementos, atendendo aos objetivos deste experimento inicial para criar um 

mecanismo prontamente modificável enquanto a investigação evolui e, consequentemente, 

novos refinamentos e revisões na arquitetura computacional proposta tornam necessário 

ajustar o modelo e a plataforma implementada. 

 A Figura 49 contém a ilustração de camadas e componentes organizados para 

responder aos pedidos do Agente. A camada mais baixa é responsável por integrar 

dispositivos físicos à plataforma. No caso de hardware de IoT que envia apenas dados 

binários/brutos, sem aplicação incorporada ou driver/software fornecendo interfaces para 

traduzir seu estado para o aplicativo consumidor, neste experimento nós o chamamos de 
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Sensor IoT. Esse grupo de dispositivos pode conter sensores de temperatura, presença ou 

luz, fornecendo seus sinais ao componente que realiza a aquisição / transformação de dados 

e disponibiliza esses dados ao componente responsável pelo gerenciamento de dados, 

ambos componentes na camada Modelo de Dados de Contexto. Para categorias de 

hardware que incorporam qualquer nível de interfaces, drivers ou software operacional, 

foram denominados de Hardware IoT Complexo. Na camada Modelo de Processamento 

de Contexto, o Mecanismo de Recursos do componente implementado contém a lógica 

para manipular solicitações do Agente local para consultar serviços, status, nível de 

suprimentos e executar o agendamento de reservas de uso. Esse mecanismo também 

gerencia a instância do Agente remoto e executa a sincronização entre as instâncias do 

agente. 

 

7.2.2 Atividades apoiadas pela interação Multiagente com ambientes Sensível ao 
Contexto 

 

Este segundo ciclo do experimento foi organizado nas seguintes etapas: 

 - Mapear e selecionar locais físicos pré-definidos com os 

 dispositivos/recursos/equipamentos preparados para atuar como serviços/recursos 

 de IoT e simular o comportamento de ambientes de computação Sensível ao 

Contexto com seus  serviços. 

 - Para cada local físico, uma mesma cópia de base do middleware foi instalada, 

 ajustada e parametrizada de acordo com suas restrições de ambiente, número de 

 dispositivos e tipo de recursos. 

 - A aplicação móvel do ciclo de experimentos anterior foi complementada para 

 simular as operações propostas pelo modelo Multiagente para realizar interações 

 com o  ambiente Sensível ao Contexto, executando reserva de recursos, busca de 

 conteúdo e acionamento de dispositivos nos locais. Esta aplicação também contém 

 as operações de sincronização Multiagente com o Núcleo de Processamento 

 Adaptativo. 

 - Um novo grupo de estudantes voluntários indicados pelas entidades 

 participantes, testou a aplicação móvel para a execução de tarefas educacionais, 

 fazendo uso de localização de ambientes contendo os recursos necessários, reserva 
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 dos serviços disponíveis e acionamento de dispositivos em cada localidade de 

 acordo com a necessidade e perfil de uso mapeado para o usuário em relação a cada 

 ambiente.  

 - Resultados e feedback coletados para análise. 

 

 Método e Fluxo de Teste 

 A primeira lista de locais físicos convidados a participar deste ciclo de 

experimentos, foi preparada com escritórios de coworking (https://coworkingbrasil.org), 

bibliotecas públicas (http://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/cultura/bib-

liotecas/) e entidades privadas de ensino.  

 

 
Tabela 11. Distribuição de locais participantes 

 

 A Tabela 11 contém a distribuição de categorias da lista de locais preparada. De 

um total de 100 locais contatados e convidados a participar, 38 demonstraram interesse 

pelo experimento. Neste de ponto da estruturação dos experimentos, surgiram restrições 

relacionadas a questões comerciais e concorrenciais entre diferentes entidades interessadas 

no experimento, restringindo a viabilidade de execução do experimento e o conjunto de 

localidades disponíveis a um mesmo grupo empresarial.  

 Dado este cenário, o grupo inicial de 38 interessados, resultou em 6 locais 

distribuídos na região metropolitana da cidade de São Paulo/SP (pertencentes ao mesmo 

grupo empresarial) que atenderam aos critérios desta experiência no compartilhamento de 

dados contendo histórico de uso dos recursos e disponibilidade de infraestrutura 

tecnológica e apoio de time técnico/operacional especializado para participar. Estas 

entidades participantes, essencialmente provedoras de cursos de especialização em 
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programação de Arduino e laboratórios de montagem de IoT, podem apresentar variação 

em configurações de recursos e espaços (disponibilidade, ocupação, equipamentos de 

demonstração etc.), permitindo o uso alternado pelos alunos ou clientes de acordo com suas 

tarefas e necessidades. 

  Cada local físico envolvido neste experimento convidou um grupo usuários 

(alunos/usuários dos recursos educacionais no local) para testar o aplicativo móvel durante 

suas atividades educacionais e compartilhou um conjunto de dados com o histórico de 

recursos usados pelos usuários voluntários convidados. Nesta fase de pesquisa e nesta 

prova de conceito, os dados pessoais (características, gênero, endereços, dados 

socioeconômicos etc.) referentes aos usuários voluntários não são identificáveis através 

dos dados fornecidos. A diferenciação dos usuários ocorreu por meio de identificador único 

gerado pela combinação de iniciais do nome, data de nascimento e partes do número de 

registro de usuário no estabelecimento, para preservar a privacidade do participante.  

 O compartilhamento de histórico de acesso do usuário aos recursos do local, 

fornece dados preparados (pré-processados) para treinar e testar um fluxo de 

processamento dedicado de Rede Neural Perceptron Multilayer dentro do Núcleo de 

Processamento Adaptativo, para prever o próximo recurso a ser agendado/fornecido ao 

usuário. Essa camada é dedicada a esse processamento, para que a operação de cada usuário 

ao aceitar/rejeitar um agendamento e um conteúdo recomendado pelo Núcleo, um novo 

ciclo desse treinamento de Rede Neural MLP seja realizado. 

 Para cada acesso em aplicativo móvel e, portanto, para identificar uma atividade 

iniciada pelo usuário, o Agente Local inicia a busca para identificar um novo contexto 

disponível ou conectar-se a um contexto conhecido. Uma vez integrado ao contexto e, 

identificados os recursos disponíveis, o Agente Local realiza sua função de ação recebendo 

do Núcleo a recomendação de reserva de recursos. Inicialmente, um indicativo com recurso 

e agenda para reserva é recebido do Núcleo. 

 Uma regra baseada na proximidade da próxima agenda disponível é aplicada no 

Agente Local como estratégia de resolução de conflitos, sem a necessidade de 

sincronização do Núcleo para essa tarefa. Nesta operação adaptada a este experimento, uma 

pré-reserva de recurso ocorre após a recomendação do Núcleo e permanece válida 

aguardando a confirmação do usuário na agenda proposta, durante um tempo definido pela 
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configuração do contexto. Os recursos envolvidos nesta operação variam de acordo com 

cada localidade acessada. 

 Na operação do Agente, um nível mínimo de compartilhamento de dados entre as 

instâncias do Agente em execução no mesmo ambiente ocorre por meio do protocolo do 

Agente Remoto, com um grupo de dados indicando uma coleção de tags 

(textos/marcadores livres) fornecidas pelos usuários durante o uso do aplicativo. Essas tags 

são coletadas no contexto pelo Agente local e sincronizadas com o Núcleo para indicar 

atributos, propriedades ou indicadores relacionados ao ambiente que devem ser vistos por 

todos os usuários do mesmo ambiente. Essa estratégia ajuda a simular um nível de 

comunicação com várias instâncias de agentes que podem executar ações locais com base 

em informações específicas compartilhadas. Os últimos dados recebidos do Núcleo, os 

dados coletados do ambiente (status do dispositivo, por exemplo) permanecem no Agente 

local e são sincronizados com o Agente remoto no contexto. Em paralelo com as 

atualizações remotas do Agente, o contexto gerencia as informações de status dos 

dispositivos (disponibilidade de suprimentos e status da atividade) e executa a operação de 

agendamento.  

 Todas as ações executadas por usuários durante o uso do aplicativo e interação com 

o contexto são rastreadas para entender o fluxo de navegação e operação, incluindo outras 

atividades implementadas anteriormente pela versão anterior do aplicativo, como a 

recomendação de roteamento que permanece na versão estendida desse segundo ciclo de 

experimentos. 

 

Resultados Parciais: Segundo Ciclo de Experimentos 

 Um total de 21 voluntários participaram utilizando a aplicação móvel durante 

quatro semanas em apoio de suas tarefas educacionais interagindo com os locais 

selecionados. Semanalmente, o feedback de cada usuário e os dados resultantes dos testes 

foram coletados, mantendo a mesma implementação do modelo de Agente e middleware 

do contexto preparado. 

 



 125 

 
Tabela 12. Dados do local com mais acessos 

  

 A Tabela 12 contém os dados coletados do Local A, com maior número de acessos 

ao aplicativo por seus usuários selecionados para este experimento. A evolução do modelo 

operando com essa localização pode ser observada com o crescimento da aceitação das 

recomendações. 

 
Figura 50. Representação gráfica da aceitação de recomendações no Local A 

 

 Com o Local A, pode-se observar uma evolução dos 35% de aceitação da 

recomendação do Agente pelos usuários durante as atividades na primeira semana, para 

cerca de 93% na quarta semana. 
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Tabela 13. Dados do local com menos acessos 

 

 A Tabela 13 contém os dados da Localização B, com menor número de acessos 

observado. Com este Local B, na primeira semana, a evolução observada começou em 41% 

de aceitação da recomendação do Agente na primeira semana, para cerca de 88% na quarta 

semana. 

 

 
Figura 51. Representação gráfica da aceitação de recomendações no Local B 

 

 A ilustração gráfica indicando recomendação e aceitação em tendência convergente 

para o Local A e Local B, estão contidas em Figura 50 e Figura 51, respectivamente. A 

resolução de conflitos pode ser observada como um evento decrescente para ambos os 

locais observados. Após o término do período de quatro semanas de testes, os responsáveis 
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pelos locais participantes e o grupo de usuários voluntários enviaram feedbacks finais sobre 

sua participação neste experimento. 
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8 CONCLUSÃO 
  
   

 Um modelo de computação cognitiva baseado na combinação de Redes Neurais 

Artificiais, Algoritmos Genéticos e Computação Sensível ao Contexto foi proposto para 

estabelecer a personalização do suporte ao processo educativo na interação com ambientes 

inteligentes. Para executar uma prova de conceito do modelo cognitivo, foi realizada uma 

implementação empregando os modelos que basearam a pesquisa.  Experimentos foram 

realizados com a participação de estudantes utilizando espaços provedores de serviços e 

recursos educacionais com suporte de recomendação e acionamento automático de 

dispositivos através da implementação realizada. Os resultados obtidos reforçam a 

viabilidade do modelo proposto nesta pesquisa, assim como os feedbacks das participações 

dos estudantes voluntários indicam a aplicabilidade do processo de personalização. 

 Verificou-se o crescimento do uso de espaços diversos para fins de estudo e a 

crescente disponibilidade de ambientes compartilhados e espaços de múltiplas finalidades 

utilizados para aprendizado. Isso reforça a necessidade de personalização dos ambientes, 

para atender às necessidades individualizadas dos estudantes e evoluir os processos 

educacionais para viabilizar os conceitos de educação ubíqua.  

 Observou-se durante a pesquisa que, além de oportunidades de uso aprimorado do 

tempo dos estudantes em deslocamento para atividades de estudo, existe a necessidade de 

suporte aos estudantes na seleção e definição dos locais em que possam realizar suas 

atividades.  

 A partir dos dados coletados com a investigação, experimentos realizados e 

feedbacks enviados pelos estudantes voluntários nos experimentos, foi reforçada a 

necessidade de automação de atividades acessórias na execução das tarefas educacionais. 

Identificamos como uma operação esperada pelos estudantes, o acionamento automático e 

proativo de recursos educacionais disponíveis no ambiente. Observou-se que o uso de 

assistentes pessoais inteligentes no planejamento de atividades de trabalho e estudo, ainda 

que parcialmente ou em fase preparatória para a execução das atividades, é um recurso já 

utilizado pelos usuários de ecossistemas das principais provedoras de tecnologia citadas e, 

a partir disso, surge a necessidade de incorporar a esses assistentes pessoais recursos de 

identificação e adaptação de acordo com os novos ambientes utilizados pelos estudantes. 
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 A ágil e automática recomendação e confirmação da disponibilidade de alternativas 

em situações de exceção ou problemas nos usos dos ambientes de estudo acessados, 

também se confirmou como uma solução de suporte necessária. Atualmente essa atividade, 

na visão dos estudantes participantes dos experimentos e de acordo com os dados coletados 

na pesquisa, não é percebida como executada de forma eficiente com os principais 

assistentes baseados em IA disponíveis.  

 Identificou-se que o conceito de acionamento de dispositivos e recursos de 

hardware em ambientes inteligentes é uma perspectiva já esperada por estudantes que 

tenham alguma familiaridade no uso dos principais ecossistemas de tecnologia de 

computação pessoal (serviços Apple, Google e Amazon por exemplo). Isso pode apresentar 

um desafio maior para os ambientes e espaços que não possuem infraestrutura e serviços 

de apoio tecnológico.  

 Requisitos apresentados pelos ambientes/locais participantes nos experimentos em 

campo, indicaram desafios técnicos relacionados aos critérios de gestão dos dados dos 

usuários clientes dos locais. Cenários relacionados com a gestão e manuseio dos dados de 

histórico de usuários foram observados durante os experimentos e indicam que um fluxo 

de extração automatizada/intercâmbio de dados requer a elaboração de processos de 

segurança e privacidade. 

 Lições aprendidas na seleção de locais indicam a necessidade de um estudo para 

investigar aspectos de privacidade e tecnologia para cada categoria de local. Durante a 

investigação sobre os detalhes para mapear os motivos de menor interesse dos espaços de 

Co-Work Offices no experimento, um questionário respondido pelas instituições 

convidadas revelou preocupações de negócio em evitar o compartilhamento de dados de 

uso de serviços e, eventualmente, o compartilhamento público de classificações/avaliações 

negativas pelos usuários. 

 Para a categoria bibliotecas, as instituições públicas convidadas para participar 

apresentaram um número representativo de locais interessados, no entanto, nenhuma das 

instituições contatadas possui a infraestrutura tecnológica necessária para participar dos 

testes. Algumas dessas bibliotecas, compartilhando uma plataforma pública para gerenciar 

a coleção de livros/acervo, não têm um controle automatizado sobre outros recursos 

fornecidos, como reserva de salas e recursos digitais/multimídia. Diante desse cenário, 
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emerge a oportunidade para um modelo inteligente, conforme proposto nesta pesquisa, para 

complementar uma plataforma automatizada aplicada a essa categoria de ambiente. 

 O grupo de Instituições de ensino participantes deste experimento, essencialmente 

formado por cursos e centros de especialização em Arduino/IoT, apresentou os requisitos 

necessários e possibilidade de aplicar melhorias e ajustes de software em seu ambiente para 

participar nos experimentos efetuados e, consequentemente, a totalidade de usuários 

voluntários participantes dos testes. Esses espaços com perfil de tecnologia intrínseca 

podem ser úteis para entender o complemento de infraestrutura e processos necessários 

para adequar e escalar o modelo proposto nesta pesquisa para outras categorias de 

ambiente. 

 Considerando a principal premissa desta pesquisa sobre um mecanismo 

computacional inteligente e modular, a preparação dos experimentos com configuração e 

customização do framework de middleware de contexto, foi um facilitador do processo e 

indica uma estratégia fluida para replicar o modelo em futuros experimentos empregando 

diferentes categorias de locais e necessidades de usuários. 

 A modelagem dos experimentos indica que a arquitetura de contexto proposta, 

atuando como uma ferramenta computacional para gerenciar e mediar o acesso aos 

dispositivos de IoT do ambiente, é uma estratégia favorável e facilitadora para os 

estudantes e também para a gestão da operação de dispositivos no ambiente.  

 A partir disso, e devido ao limite de espaço e ao foco desta fase da pesquisa, muitos 

aspectos complementares abordados não puderam ser incluídos em detalhes aqui. Isso 

inclui a sustentabilidade multiagente que pode ser aplicada para manter a estabilidade do 

sistema (com relação a um tamanho apropriado da população de agentes), a capacidade de 

responder e atender às situações de emergência que ocorrem no ambiente (problemas com 

hardware/software de infraestrutura), bem como requisitos do usuário (por exemplo, 

mudança de parâmetros de computação ou dispositivos / recursos acoplados).  

 Com base nos feedbacks coletados com voluntários durante os testes, foram 

mapeadas características funcionais como desejáveis para evolução da interface de 

operação disponibilizada (acionamento do modelo multiagente). Cerca de 80% dos 

voluntários indicaram a comunicação por comandos de voz ou acionamento sem a 

necessidade de digitação, como uso de algum dispositivo RFID ou recurso baseado em 
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proximidade com o equipamento. Nos dados analisados, 42% dos voluntários indicaram o 

acionamento de recursos do ambiente com a utilização de câmeras dos dispositivos para a 

leitura de códigos de barra/QRCode como um recurso facilitador a ser agregado.  

 Questões regulatórias e mercadológicas precisam evoluir para estabelecer critérios 

de construção e disponibilização de serviços de IA Centrada no Usuário, onde, os serviços 

e modelos computacionais sejam intercambiáveis para que o usuário seja o real proprietário 

do conjunto de artefatos desses modelos. Esses artefatos são as bases de treinamento, 

históricos de inferências, dados processados e dados brutos que sustentam essas operações 

e processamentos de IA. Sendo o usuário o real proprietário e gerador dos dados utilizados 

pelos motores de IA, arquiteturas técnicas de segurança, interoperabilidade, estruturas 

comuns para repositórios de dados e bases de conhecimento são fundamentais nesse estudo 

e farão parte da continuidade da pesquisa.  

 Durante a investigação, observou-se a área de pesquisas em Arquiteturas 

Reconfiguráveis como um importante ponto a se considerar para arquiteturas de 

computação Sensível ao Contexto como a apresentada neste trabalho. Esse tipo de solução 

evolutiva também habilitaria que o próprio Núcleo evolua para um modelo de auto-gestão 

de componentes e fluxo de operação.  

Esta pesquisa, propondo um modelo cognitivo que habilita projetar uma plataforma 

de IA colaborativa e aberta, permitindo o acesso ao compartilhamento do comportamento 

educacional do aluno e dados relacionados, abre espaço para uma continuidade onde 

endereçar questões relacionadas à identidade, privacidade e segurança sejam temas 

centrais.  

A proposta central desta pesquisa, utilizando diferentes modelos de inteligência 

computacional, identifica a necessidade de uma análise contínua sobre quais modelos de 

carga, calibração e treinamento devem ser aplicados, assim como quais critérios de 

verificação e validação serão adequados para determinar o processo de refinamento da 

combinação dos modelos computacionais propostos e a tratativa dos dados em cada 

modelo.   

 As conclusões inicialmente obtidas deste estado atual de pesquisa fornecem 

embasamento para evoluir a investigação e futuros experimentos. 
 

Algumas possíveis continuações para esse trabalho são:  
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• Investigar e detalhar o modelo computacional responsável por processar e prever a 

influência dos recursos nos resultados das atividades. 

• A definição de Computação Sensível ao Contexto e respectiva modelagem proposta 

devem avaliar os requisitos de ambientes inteligentes e também evolutivos, sendo 

que o ambiente pode sofrer alterações e ajustes. Para apoiar a atingir este objetivo, 

um estudo complementar de ontologias e descrição comum de ambiente que seja 

atualizada dinamicamente, pode ser um complemento da pesquisa.  

• Questões relacionadas a gestão automatizada de privacidade e segurança de dados 

de usuários envolvidos nos processos educacionais que sejam suportados por 

plataformas baseadas no modelo proposto neste trabalho. 

• Investigar a aplicabilidade das pesquisas sobre arquiteturas reconfiguráveis para 

estruturar um Núcleo evolutivo e auto organizável.   

• Aspectos detalhados considerando a perspectiva do educador, em relação ao 

suporte à composição inteligente de tarefas. 
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APÊNDICE I - QUESTIONÁRIO SOBRE DESLOCAMENTO E LOCAIS 
DE ESTUDO   
 

 
O questionário, disponibilizado online em: 

 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSek0LJUK2NPC2lzcUmrbi3LnOvy66Qd2ODBPYixD3hyd-

kThQ/viewform 

 

Período de coleta das respostas: 15-03-2017 a 20-02-2018 
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APÊNDICE II – RESUMO DA ESTRUTURA COMPUTACIONAL DO 
PRIMEIRO CICLO DE EXPERIMENTOS 
 
 
 
Descritivo técnico da Prova de Conceito (Primeiro Ciclo de Experimentos): 
 

A) Serviço de hosting/cloud (Amazon AWS), com servidor único provisionado para 
as aplicações componentes do Núcleo. 

 
• Tipo de instância =  t3.nano  
• Virtual CPU = 1 
• Memória (GiB) = 0,5  
• Armazenamento Utilizado Total (GB) = 20GB  
• Velocidade de clock (GHz) = 2,5GHz 

 
B) Container Docker com implementação do framework NeurophRNA. 
C) Implementação de classe Neuroph.batchUpload para carga dos dados de localidade 
D) Implementação de rede Neuroph.MultilayerPerceptron com Backpropagation 

ativado para classificação de localidade 
E) Implementação de classe para transformação da saída CSV da rede em formato 

JSON. 
F) Containers Docker com implementação dos frameworks Apache Zeppelin + 

Apache Spark (MLib) para clusterização e pesquisa de dados 
G) Container Docker com instância de banco de dados orientado a documento 

mongoDB 
H) Implementação para exposição do resultado das regras de recomendação 
I) Aplicação móvel em ReactNative com interface de interação e navegação do 

usuário 
 
 Recursos: 
 
 Docker framework: https://www.docker.com/ 
 Neuroph framework: http://neuroph.sourceforge.net/ 
 MongoDB database: https://www.mongodb.com/ 
 Amazon AWS: https://aws.amazon.com/pt/ 
 JAVA 8: https://java.com/en/download/ 
 ReactNative: https://facebook.github.io/react-native/ 
 Apache Spark: spark.apache.org 
 Apache Zeppelin: https://zeppelin.apache.org 
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Implementação do Núcleo no primeiro ciclo de experimentos. 
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APÊNDICE III – RESUMO DA ESTRUTURA COMPUTACIONAL DO 
SEGUNDO CICLO DE EXPERIMENTOS 
 
 
Descritivo de componentes agregados ao Núcleo no Segundo Ciclo de Experimentos 
 
 

A) Container Docker com RNA adicional para classificação de tarefas (framework 
NeurophRNA) 

 
B) Implementação JAVA 8 com Algoritmo Genético e operações de 

pesquisa/identificação de configurações de tarefas, Crossover e 
geração/recomendação de configurações geradas 

 
C) Containers Docker com implementação de Apache Zeppelin + Apache Spark 

(MLib) para clusterização de locais com configuração similar 
 

D) Implementação do middleware de Contexto: 
 

• Antecipação no acionamento de recursos 
• Sincronização das Instâncias de Agente com o contexto 
• Simulação de aprendizado/cooperação entre as Instâncias 
• Acionamento dos recursos identificados e pré-configurados no 

ambiente/localidade. 
  
 
Recursos Agregados: 
 
 Framework Aware: www.awareframework.com 
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Fluxo operacional do Núcleo no segundo ciclo de experimentos. 
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Fluxograma 1: Processo de sincronização das instâncias de Agente  
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Fluxograma 2: Processo de cooperação entre as instâncias de Agente   
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Organização do Middleware de Contexto 
 

A) Software de Virtualização de Sistema Operacional (Host Linux) 
B) Implementação JAVA 7 do middleware de contexto  AWARE 
C) Repositório de dados do Ambiente 
D) Conjunto de dispositivos do local 

 

 
 


