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Abstract. This paper presents the AdaptWeb® - Adaptive Web Learning

Environment - project. This project is intended to support the adaptive

authorship and presentation for Web-based courses. The used technology is

based in PHP and MySQL and the project is offered as free software licensed

under the GNU General Public License Version 2.  The source code is

available at SourceForge. This open software may be used for new modules

development and research purposes. The AdaptWeb® environment was

validated by a real case study in a mathematics course at the State University

of Londrina. Now it is being released for academic use at UFRGS.

Resumo. Este artigo apresenta o ambiente AdaptWeb® - Ambiente de Ensino-

Aprendizagem Adaptativo na Web, voltado para a autoria e apresentação

adaptativa de disciplinas integrantes de cursos na Web. A tecnologia usada

para o desenvolvimento faz uso de software livre empregando PHP e MySQL

e está regido pela GNU General Public License Version 2. O seu código-fonte

está disponível no SourceForge e  pode ser utilizado para desenvolvimento de 

novos módulos e pesquisa. O  AdaptWeb® foi validado através de estudo de

caso real, envolvendo uma disciplina da UEL (Universidade Estadual de

Londrina) e atualmente está sendo liberado para uso acadêmico na UFRGS. 

1. Introdução

A utilização de aplicações hipermídia com diversas finalidades, tem-se difundido cada
vez mais. Entretanto, considerando que estas aplicações podem ser utilizadas por
usuários com características diferentes, em diversas condições de ambiente, torna-se
extremamente importante que exista a possibilidade de personalizar estas aplicações,
levando em conta as especialidades dos ambientes e principalmente do usuário. A
utilização da hipermídia adaptativa vem sendo proposta como meio de satisfazer
usuários com diferentes níveis de conhecimento, objetivos, background, experiências no 
hiperespaço e preferências [Brusilovski 1998]. 

O ambiente AdaptWeb® foi motivado pela necessidade de oferecer uma ferramenta,
desenvolvida totalmente em software livre, que facilite a tarefa de organização e
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estruturação do material instrucional para a Web por parte dos professores [Freitas
2003]. No ensino superior é fato que muitas disciplinas são ofertadas para diferentes
cursos, porém com diferentes enfoques. O estudo de caso desenvolvido no AdaptWeb® 
aborda a disciplina de Métodos Numéricos. Esta disciplina foi escolhida pois está
presente em diversos cursos superiores da área de exatas, sendo os interesses dos alunos 
diferentes de acordo com a natureza do curso.

Este artigo encontra-se assim organizado: na seção 2 é descrito o ambiente AdaptWeb®, 
a seção 3 apresenta a tecnologia utilizada para implementação do software e sua forma
de distribuição, na seção 4 é descrito o estudo de caso realizado e as conclusões são
apresentadas na seção 5.

2 – Ambiente AdaptWeb®

O Ambiente AdaptWeb® é voltado para a autoria e apresentação adaptativa [Freitas 03] 
de disciplinas integrantes de cursos EAD na Web. O objetivo deste ambiente é permitir
a adequação de táticas e formas de apresentação de conteúdos para alunos de diferentes
cursos e com estilos distintos de aprendizagem, possibilitando diversas formas de
apresentação de cada conteúdo, de forma adequada a cada curso e às preferências
individuais dos alunos participantes. A figura 1 apresenta a arquitetura do ambiente.

Figura 1 - Arquitetura do Ambiente 

1. Autoria: este módulo consiste na estruturação e organização do conteúdo
instrucional a ser disponibilizado para o usuário, conforme mostra a Figura 2. O
conteúdo de uma disciplina é organizado através de tópicos, de forma
hierárquica, em uma única estrutura adaptada para diferentes cursos. Desse
modo, para cada tópico, deve ser informado o nome do tópico, a descrição
resumida, os pré-requisitos, para qual curso este tópico será apresentado, bem
como o arquivo HTML correspondente. 

2. Armazenamento: este módulo é responsável pelo armazenamento da estrutura de 
dados resultante da fase de autoria, em arquivos no formato XML (Extensible
Markup Language) [W3C 04]. É criado um arquivo XML para a estrutura de
conceitos e um arquivo XML para a estrutura do material relacionado a cada
conceito.

3. Adaptação do Conteúdo: neste módulo o conteúdo é adaptado de acordo com as
características (curso, preferência pelo modo de navegação e o histórico da
navegação) do modelo do aluno.
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Figura 2 – Ferramenta de Autoria

4. Interface Adaptativa: responsável pela adaptação da navegação (tutorial ou livre) 
e da apresentação do ambiente. 

3 -  Tecnologias utilizadas e distribuição do AdaptWeb®

Procurando tornar os resultados da pesquisa um elemento de difusão destas novas
metodologias, o ambiente foi desenvolvido totalmente em software livre e com
tecnologia voltada para a Web. O AdaptWeb® pode ser  instalado em qualquer servidor 
Web e foi implementado em PHP, banco de dados MySQL e linguagem XML.  Estas
tecnologias foram escolhidas por serem de fácil aprendizado e também as mais usadas
no desenvolvimento de ferramentas para EAD. Além disso, por serem software livre
permitem a divulgação dos códigos-fonte, o que facilita o desenvolvimento e
aprimoramento do ambiente, permitindo que módulos já desenvolvidos sejam
incorporados diretamente em novas ferramentas. 

A versão 0.9 beta  do AdaptWeb® está instalada em Servidor Web Apache em ambiente 
GNU/Linux e pode ser acessada em: http://adaptweb.homelinux.org/adaptweb/. Além
disso, o AdaptWeb® está disponibilizado para download no SourceFourge
[SourceFourge 2004], o qual já alcançou o segundo lugar em números de acessos e
downloads, na categoria “Computer Aided Instruction”. A disponibilização do código
fonte do AdaptWeb® no SourceForge permite que a comunidade usufrua do ambiente
AdaptWeb®  e colabore no desenvolvimento de novos módulos e funcionalidades. O
código fonte em PHP, o script para criação do banco de dados em MySQL, bem como
uma disciplina exemplo, estão disponíveis no servidor CVS (Concurrent Versions
System) do SourceFourge. O CVS é um software criado para gerenciar as alterações
realizadas por múltiplos desenvolvedores em um mesmo conjunto de arquivos-fonte e
garante a integridade do código-fonte, ao mesmo tempo em que permite
desenvolvedores trabalhando de forma independente sobre o mesmo código.

O ambiente AdaptWeb® faz parte de um projeto em parceria com o Uruguai e
Argentina para desenvolvimento de adaptabilidade multicultural. Além disso, no
próximo semestre o AdaptWeb® será utilizado por professores do Instituto de
Informática - UFRGS, os quais participaram de uma apresentação do software e
mostraram-se bastante entusiasmados. 
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4 – Estudo de Caso

Visando validar a funcionalidade do Ambiente AdaptWeb® foi realizado um estudo de
caso com um tópico da Disciplina de Computação Algébrica e Numérica do curso de
Bacharelado em Ciência da Computação da UEL [Brunetto 03]. Os cursos de
Matemática e Engenharia possuem a disciplina de Cálculo Numérico, cujo conteúdo
apresenta grande intersecção com o conteúdo da disciplina de Computação Algébrica e
Numérica. O tópico selecionado foi “Resolução de Sistemas Lineares”.

Uma avaliação do ambiente foi realizada com 31 participantes,  alunos do quarto ano do 
curso de Ciência da Computação da Universidade Estadual de Londrina. A metodologia 
utilizada foi o questionário de satisfação e a análise de log do usuário gerado no
AdaptWeb®. Após a quantificação dos dados dos alunos, foram obtidos os seguintes
resultados: a) 90,32% acharam que a utilização do ambiente é fácil; b) 100%
consideram que o processo de aprendizagem dos comandos não é demorado; c) 61,29% 
consideram que as informações existentes na tela atendem as suas necessidades; d)
93,55% acham fácil de lembrar como realizar ações no ambiente; e) 90,32% acreditam
que sabem navegar pelo ambiente.

Os resultados obtidos demonstraram que o ambiente foi planejado de forma a prover
facilidade de utilização e navegação, pois a aprendizagem do aluno é proporcional a sua 
capacidade de navegar e utilizar o ambiente.

5 – Conclusões

A utilização de tecnologias baseadas em software livre é uma ótima escolha para o
desenvolvimento de sistemas pois permite a liberação do sistema e do seu código-fonte,
motivando a participação da comunidade em melhorias no desenvolvimento e
crescimento do software. O AdaptWeb® proporciona uma maior facilidade ao professor 
na tarefa de organização e estruturação do material instrucional para a Web. Como
resultado, o conteúdo do curso é adaptado e apresentado aos alunos de acordo com o seu 
perfil (nível de conhecimento, preferência de navegação, etc). 
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