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Resumo

A abordagem de ferramentas em áreas relacionadas com o e-learning tem proporcionado 

grandes benefícios às instituições académicas, facilitando o acesso dos alunos aos materiais de  

estudo, e permitindo que os docentes estejam mais presentes e informados dos progressos dos  

seus alunos, podendo acompanhar o processo de aprendizagem. O e-learning revelou-se como 

um método capaz de ultrapassar a distância que separa professor e aluno, criada pelo grande 

número  de  alunos  e  trabalhos  que  os  cursos  normalmente  exigem,  nas  áreas  de  ensino 

relacionadas com linguagens de programação. Um grande número de sistemas, no contexto de 

CBA  (Computer-Based  Assessments)  e  CBL  (Computer-Based  Learning)  foram  já 

desenvolvidos com o intuito de ultrapassar estas barreiras e trazer melhorias significativas aos 

sistemas de aprendizagem.

Esta  dissertação  propõe  a  criação  de  um  sistema  que  sirva  de  apoio  à  submissão  e  

verificação  de  trabalhos  académicos  com  componentes  gráficas  nos  cursos  do  Mestrado 

Integrado em Engenharia Informática e Computação (MIEIC) da Faculdade de Engenharia da 

Universidade  do  Porto  (FEUP).  O sistema  foi  especificado  para  ter  uma  camada  principal 

responsável pela verificação das submissões em diferentes ambientes, nomeadamente Linux e 

Windows.  Foi  feita  a  integração  com  uma  interface  web  desenvolvida  para  cobrir  as 

funcionalidades da camada principal do sistema.

Foi  seguido um processo,  de  forma a  alcançar  os  objectivos  traçados,  e  os  resultados 

encontram-se  detalhados  neste  documento.  Foi  feito  um  levantamento  de  sistemas  de 

submissão,  verificação  e  avaliação  para  linguagens  de  programação.  Os  sistemas  foram 

analisados  tendo  em  conta  as  metodologias  abordadas  na  sua  concepção  e  o  nível  de 

funcionalidades que eles disponibilizam aos utilizadores por forma a garantir os processos de 

verificação  e  avaliação  pretendidos.  Com  base  nos  casos  de  estudo  analisados,  que  são 

propostos nos cursos de computação gráfica do MIEIC e suportado pela análise dos sistemas 

estudados foi feito o levantamento das funcionalidades a serem suportadas pelo sistema, bem 

como  a  melhor  arquitectura  a  ser  abordada.  Não  havendo  suporte  para  linguagens  de 

programação gráfica nos sistemas estudados decidiu-se criar um sistema novo, cujo protótipo 

foi implementado e os resultados foram analisados.

O protótipo foi testado num dos laboratórios do Departamento de Engenharia Informática 

(DEI),  e  foram obtidos  bons  resultados,  cobrindo  praticamente  todas  as  especificações 

elaboradas.
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Abstract

The approach of tools in related areas of e-learning has provided great benefits to academic  

institutions, facilitating the access of students to study materials, allowing teachers to be  more 

present and aware of the progress of their students, and  to follow their learning  process. E-

learning has proved to be a method capable of overcoming the distance between teacher and 

student,  created  by  the  large  number  of  students  and  projects  that  are  usually  required  by 

courses in the areas of programming languages. A large number of systems,  in the context of 

CBA  (Computer-Based  Assessments)  and  CBL  (Computer-Based  Learning)  have  been 

developed  in  order  to  overcome  these  barriers  and  bring  significant  improvements  to  the 

learning process.

This thesis proposes a system that supports the submission and verification of academic 

courses with the graphic component of the Master in Computer Engineering (MIEIC) at Faculty 

of  Engineering  at  University  of  Porto (FEUP).  The  system was  specified  to  have  a  layer 

primarily responsible for the verification of submissions in different environments, including 

Linux and Windows.  This layer integrates  with a web interface developed to cover the main 

features of the layer system.

A process was followed, in order to achieve the goals set, and results are detailed in this  

document. A survey of systems of submission  was conducted, verification and evaluation to 

programming languages.  The systems were analysed taking into  account  the methodologies 

addressed  in  their  design  and  level  of  functionality  they  provide  to  users  to  ensure  the  

verification procedures and evaluation required. Based on case studies analysed, which are the 

courses in computer graphics  of MIEIC,  and  supported by analysis of the systems studied,  a 

survey was conducted regarding the features to be supported by the system, as well as the best 

architecture to be addressed. As no support for graphical programming languages was found in 

the systems studied, it was decided to create a new system, whose prototype was implemented  

and the results were analysed.

The prototype was tested in the laboratories of  Department of Informatics Engineering 

(DEI), and good results were obtained, covering almost all the specifications set.
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1 Introdução

1.1 Contexto/Enquadramento

O e-learning é a forma de ensino que mais se desenvolveu na última década, e tornou-se 

uma  das  formas  mais  populares  de  aprendizagem.  Normalmente  os  sistemas  de  e-learning 

utilizam as redes de computadores como um mecanismo de entrega, que permite uma interacção 

entre estudantes e professores em qualquer altura e lugar. Por isso é aplicado em todo globo não 

só na educação como em empresas para gestão de formações, entre outros [MPVB8]. 

Cada vez é mais claro que a diversidade dos requisitos dos ambientes de aprendizagem é 

muito vasta para serem disponibilizados por um sistema monolítico. Dai que a integração de 

diferentes  sistemas  especializados  possa  ser  a  solução  para  se  obter  um sistema  flexível  e 

eficiente nos diversos requisitos solicitados [MPVB8]. 

Nesta  perspectiva  existem várias  ferramentas  e  ambientes  (p.  ex.,  sistemas  de  gestão 

aprendizagem, ambientes educacionais baseados na Web, e sistemas para aulas) que são usados 

em diferentes processos de educação e de aprendizagem à distância [MPVB8]. 

Estes  avanços  tornaram-se  possíveis  com  o  aparecimento  de  sistemas  nas  áreas  de 

Computer-Based Assessments (CBA), e Computer-Based Learning (CBL). Os objectivos dos 

CBAs é automatizarem o processo de avaliação e feedback usando computadores. Normalmente 

fazem parte dos sistemas de aprendizagem virtual, conhecidos como CBL.

Os  sistemas  de  avaliação  automática  têm  recebido  atenção  considerável  nas  últimas 

décadas. Uma área particular é o desenvolvimento de ferramentas para automatizar a avaliação  

de trabalhos de programação [BGNM4]. 

Estes avanços foram interrompidos em parte devido às mudanças dos conceitos de ensino 

por parte dos professores e da adopção de novos paradigmas. O professor deixou de ser apenas  

um orador e um supervisor, o papel que assume é de alguém que assiste os estudantes na sua  
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capacidade para  aprender,  proporcionando um ambiente  de aprendizagem adequado,  e  mais 

importante, providenciando uma resposta clara e rápida aos trabalhos dos estudantes [BGNM4]. 

No  entanto  estes  conceitos  perdem  a  sua  capacidade  de  funcionamento  quando  estão 

envolvidos um grande número de alunos, e de trabalhos desenvolvidos num curso por cada um 

deles.  Nestes  casos  a  tarefa  de  avaliar  tais  trabalhos  torna-se  muito  complicada  e  longa  

consumindo a maior parte do tempo de trabalho do professor. Estes sistemas podem assistir  

providenciando uma resposta rápida aos alunos mesmo considerando um grande número de 

elementos a serem avaliados [BGNM4].

Estes  sistemas  acabam  por  demonstrar  que  o  professor  pode  ser  mais  eficiente  se 

concentrar os seus recursos em tarefas que não podem ser automatizadas [BGNM4]. 

Ainda há muito trabalho a ser feito nos sistemas existentes de forma a criar um sistema 

adequado que possa ser  usado desde os trabalhos mais simples aos mais complexos, e com 

suporte para qualquer linguagem de programação. E uma das ausências é a inexistência de um 

sistema que possa ser  usado como apoio  na verificação e  avaliação de trabalhos com uma 

componente gráfica 2D ou 3D.

A automatização neste ramo da programação é bastante complexa devido à natureza das 

tecnologias usadas, mas uma automatização parcial, nomeadamente no processo de submissão e 

verificação de soluções é possível e providencia um grande apoio ao trabalho dos docentes.

1.2 Motivação e Objectivos

A avaliação de linguagens de programação foi um desafio durante décadas,  dado o seu 

objectivo  de criar  sistemas  que  testassem  programas  nos  seus  diferentes  aspectos,  como 

eficiência, complexidade, estilos do código fonte, entre outras métricas. Também a detecção de 

plágio foi um dos factores que acompanhou a evolução destes sistemas, bem como soluções 

para graduar e classificar estas avaliações.   

A criação de um sistema que permita submeter e verificar trabalhos com uma componente  

gráfica é um desafio que se coloca, visto não existirem no momento quaisquer soluções ou tipo 

de abordagens que pretenda solucionar este problema e que satisfaça os requisitos para leccionar  

cursos relacionados no MIEIC (Mestrado Integrado em Engenharia Informática) da Faculdade  

de Engenharia da Universidade do Porto.

Numa  fase  inicial  do  projecto  estudaram-se  quais  as  componentes  que  poderiam  ser  

automatizadas e de que forma, nomeadamente: 

• Processo de submissão;

• Sistemas de integração contínua;

• Multiplataforma;

• Captura  automática  dos  resultados  de  execução  do  programa  para  imagem ou 

vídeo;

• Execução  automática  de  diferentes  testes,  incluindo  simulação  de  interacção 

(teclado, rato). 
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Numa segunda  fase,  foi  implementado  um sistema  protótipo  que  permite  o  teste  e  a 

avaliação desses componentes até determinado nível.

1.3 Metodologia

Para  concretizar  este  estudo  foi  seguido  um  número  de  procedimentos,  por  forma  a 

elaborar  uma  concepção  do  sistema  que  satisfizesse os  requisitos  necessários,  e  a 

implementação de um protótipo da concepção elaborada:

Estudo de sistemas existentes relacionados – foi feito um levantamento no estado da arte 

de  sistemas  relacionados  com  o  estudo  feito,  nomeadamente,  sistemas  de  submissão,  

verificação, e avaliação automática baseados em computadores;

Levantamento de casos de estudo - fez-se um levantamento dos trabalhos elaborados em 

cursos de computação gráfica;

Análise dos requisitos do sistema – com base nos casos de estudo analisados foi feito o 

levantamento dos requisitos do sistema;

Especificação do sistema – com base nos requisitos do sistema foi feita a concepção das 

suas funcionalidades;

Implementação do protótipo – dentro do tempo especificado, foi feita a implementação 

de protótipos dos diferentes módulos do sistema.

1.4 Estrutura da Dissertação

Para além da introdução, esta dissertação contém mais cinco capítulos. 

No capítulo 2, é descrito o estado da arte e são apresentados trabalhos relacionados. Dos 

trabalhos estudados é  feita  uma descrição de algumas características  consideradas  de maior 

relevância para este estudo. No fim é feito um resumo destes sistemas relacionando-os com os 

objectivos deste estudo.

O  capítulo  3  consiste  na  especificação  do  sistema  proposto.  Inclui  a  descrição  dos  

requisitos do sistema, e termina com a descrição da arquitectura proposta.

O  quarto  capítulo  descreve  a  implementação  do  protótipo.  Contém  os  detalhes  mais 

relevantes da implementação, divididos em três partes.

A avaliação dos resultados é feita no capítulo 5. São mencionadas todas as funcionalidades 

implementadas no protótipo e sua validação.

O último capítulo contém conclusões relativas ao trabalho feito e aborda também alguns 

aspectos a serem considerados num trabalho futuro.
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2 Estado da arte

Neste capítulo, são apresentados alguns trabalhos em áreas relacionadas, nomeadamente 

sistemas de  CBA  e CBL que de alguma forma podem contribuir para enriquecer o  trabalho 

apresentado neste documento.

Existe uma grande variedade de sistemas que já foram desenvolvidos com o objectivo de 

automatizar ou semi-automatizar a submissão e verificação, bem como a avaliação de trabalhos  

de programação. O número de sistemas é claramente influenciado pela natureza dos trabalhos de 

programação,  onde  há  uma  necessidade  de  correr  programas  que  verifiquem  tanto  o 

comportamento como o código fonte. Na realidade, a verificação do comportamento também 

exige um número significativo de testes, mas o potencial da automatização de testes é notável 

[MRS10].

Este assunto já remonta  a alguns anos atrás quando foram criados alguns sistemas que 

visassem  a  automatização  da  submissão  e  validação  de  trabalhos  em  linguagens  de 

programação. Dos primeiros sistemas surgiu o TRY [Ree89], criado para a plataforma UNIX, e 

que funcionava através da linha de comandos usando scripts para executar as funcionalidades 

do programa, mas que é algo limitado por não ter suporte para redes [MPVB8]. 

Muitos  dos  sistemas  modernos  são  usados  para  detecção  de  plágio,  como  BOSS 

[BOSS10], CourseMaster / Ceilidh [HST02] ou ASAP [DLOGC05] e alguns deles fornecem 

estudos importantes nesta área tendo no entanto também algumas desvantagens, como a fraca 

generalidade em termos do tipo de linguagens e plataformas suportadas.

Sistemas  como  o  BOSS  [BOSS10],  GAME  [BGNM4],  MILE  [MPVB8],  permitem 

alcançar alguma generalidade recorrendo a um browser WEB para unir os vários módulos que 

integram o sistema.

Alguns destes sistemas são usados para monitorização de competições de programação, 

como o DOMjudge [EKW09a] e o PC2 [PC210], e apresentam grandes avanços em termos de 

arquitectura,  suportando  um  grande  número  de  utilizadores  e  mantendo-se  com  um  alto 

desempenho a nível de segurança. 
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Com base na documentação encontrada, alguns dos sistemas serão descritos nas seguintes 

secções com enfoque nos seguintes aspectos:

• Gestão de submissões – descrição das funcionalidades que permitem aos docentes 

fazer a gestão das submissões dos estudantes;

• Interface gráfica – descrição da interface gráfica do utilizador;

• Sistema  de  feedback –  descrição  da  forma  como  é  feita  a  notificação  dos 

resultados aos estudantes;

• Segurança e escalabilidade – descrição dos mecanismos que o sistema contém 

que garantem a confidencialidade e integridade da informação, e a possibilidade 

para suportarem a integração de novos componentes;

• Independência  de  plataformas –  o  acesso  às  funcionalidades  disponibilizadas 

pelo sistema pode ser feita com o uso de quaisquer tipos de plataformas existentes;

• Arquitectura – descrição da arquitectura do sistema, módulos, seus componentes e 

a forma como comunicam entre si;

Os  sistemas  descritos  mostram  o  trabalho  feito  nas  áreas  mencionadas  em  diferentes 

perspectivas,  como  sistemas  direccionados  para  o  meio  académico,  competições,  todos 

relacionados com a submissão, verificação e avaliação de programas. 

Existem  outros  sistemas  nestas  áreas  que  foram  analisados  na  investigação,  como  o 

Submit! [PRSKM02], a UVA [RML08], VIOPE [VA02]. No entanto, os sistemas descritos a 

seguir  foram  considerados  os  mais  relevantes,  e  em  geral  ultrapassam  largamente  em 

funcionalidades os restantes sistemas analisados. 

2.1 BOSS

O  BOSS,  sistema  de  submissão  online,  é  uma  ferramenta  para  gestão  de  cursos, 

desenvolvido pelo Departamento de Ciência da Informação da Universidade de Warwick.

O sistema permite aos alunos submeter os seus trabalhos de forma segura, e contém um 

grupo de ferramentas  que permite  a  correcção  online e  gestão  dos  seus  módulos  de forma 

eficiente.

2.1.1 Gestão de submissões

Uma das principais funções administrativas do BOSS é a recolha e armazenamento online 

dos  trabalhos  submetidos  pelos  alunos.  Esta  operação  requer  algumas  especificações  de 

segurança, incluindo as seguintes [JGB05]:

• A identidade do aluno que usa a aplicação tem de ser verificada.

• A integridade dos ficheiros submetidos pelo aluno tem de ser assegurada.
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• A transmissão  de  dados  entre  o  aluno  e  o  sistema,  e  os  dados  guardados  no 

sistema, têm de estar protegidos contra acessos não autorizados.

• Devem ser mantidos registos de auditoria para que todas as partes do processo 

possam ser verificadas.

O sistema também contém um mecanismo automatizado de detecção de plágio no código- 

fonte, que faz um relatório de possíveis plágios ao docente para uma revisão manual [JGB05].

2.1.2 Interface gráfica

O sistema divide-se em duas categorias para garantir  as diferentes funcionalidades dos 

tipos de utilizadores que tem acesso ao sistema: estudantes, e docentes [JGB05].

 2.1.2.1 Vista de estudantes

O sistema BOSS permite aos estudantes realizarem duas tarefas:

• fazer a submissão dos seus trabalhos, como ilustrado na figura 2.1.

• correr testes automatizados aos programas antes da submissão [JGB05].
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Figura 2.1: Interface de submissão do BOSS
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 2.1.2.2 Vista de docentes

O sistema permite ao docente a realização das seguintes tarefas [JGB05]:

• Executar testes automatizados no conjunto de submissões como parte do processo 

de avaliação. Este conjunto de testes pode conter os testes que um aluno pode 

executar.

• Usar programas de detecção de plágio para identificar potenciais casos de plágio 

de código fonte.

• Avaliar  submissões  online,  através  da  visualização  dos  resultados  dos  testes 

automáticos correndo o programa submetido e visualizando o código fonte.

• Moderar,  se  autorizados  pelo  módulo de  organização,  as  notas  atribuídas  aos 

alunos.

• Receber feedback de  cada  submissão  e  enviar o  feedback do  conjunto  de 

avaliações atribuídas a uma submissão.  O sistema fornece um mecanismo para 

comunicar isso de volta ao estudante.

A fim de cumprir essas tarefas garantindo a privacidade dos dados e permitindo múltiplas 

avaliações de um item de trabalho, existem quatro tipos de funcionários distintos [JGB05]: 
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Figura 2.2: Interface de gestor do BOSS
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• Administrador – cria módulos e aloca gestores para cada módulo.

• Gestor – a cada módulo é atribuído um ou mais gestores, que podem editar todas 

as propriedades desse módulo. Um exemplo da interface do gestor do sistema está 

na figura 2.2;

• Avaliador – em cada problema contido numa avaliação é atribuída uma ou mais 

classificações pelo gestor do módulo. Um exemplo da interface do avaliador está  

na figura 2.3;

• Moderador  –  após  um  problema  ser  avaliado  e  terem  sido  atribuídas  as 

classificações, é preciso um moderador para rever as classificações e o  feedback 

dado.

2.1.3 Sistema de feedback

Como referido no ponto 2.1.3.2,  o sistema envia  feedback de cada submissão. Permite 

recolher  o  feedback do  conjunto  de  avaliações  atribuídas  a  uma  submissão  e  fornece  um 

mecanismo para comunica-lo de volta ao estudante [JGB05].
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Figura 2.3: Interface do avaliador do BOSS
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Os mecanismos usados passam pelo envio de notificações directamente usando o sistema, 

no  momento  da  submissão  ou  pós-submissão,  ou  envio  dessas  notificações  por  correio 

electrónico.

2.1.4 Segurança e Escalabilidade

O sistema leva em consideração vários aspectos relacionados com a segurança, desde o 

controle  do  sistema  de  submissão  (ver  aspectos  referidos  no  ponto  2.1.1),  até  a  execução 

automática dos testes.

O sistema BOSS usa o conceito de test harness (condições de testes pré-especificadas que 

monitorizam o comportamento e o output) para se prevenir da execução de código malicioso ou 

inseguro presente nas submissões dos estudantes,  de forma a evitar  estragos no servidor de  

testes, ou outros componentes da aplicação, aplicando uma variedade de técnicas de segurança 

[JGB05].

2.1.5 Independência de plataformas

O sistema é independente de quaisquer plataformas. Para atingir este fim foram tomadas  

duas decisões. A primeira foi a criação de clientes e servidores Java (para que o BOSS pudesse  

ser  executado  tanto  nos  computadores  dos  docentes  como dos  alunos),  e  a  segunda  foi a 

adopção de uma solução web-based acessível através de qualquer browser [JGB05].

2.1.6 Arquitectura

Uma visão geral da arquitectura cliente-servidor do sistema pode ser visto na figura 2.4,  

mostrando os seus componentes principais. Há quatro repositórios de dados (representados por 

caixas arredondadas em cinzento), que armazenam avaliações, informações sobre os alunos e 

suas submissões, os resultados de testes automatizados, os resultados de detecção de plágio, e  

outros dados necessários [JGB05].

Servidores de docente e estudante fornecem as funcionalidades adequadas e acesso a dados 

para docentes e alunos, respectivamente. Ambos os servidores têm uma interface baseada na 

web e uma interface de aplicação Java standalone. As interfaces web comunicam com outros 

componentes do sistema através de um servidor web seguro usando SSL (Secure Sockets Layer) 

[JGB05].

O BOSS é um sistema que serve de apoio ao processo de avaliação dos estudantes, por isso 

não  contém  outras  funcionalidades  que  sirvam  de  suporte  a  aprendizagem  sem  ser  os 

relacionados com o processo de avaliação.
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A inclusão de um esquema de base de dados genérica, sistemas anti-plágio, juntamente 

com uma arquitectura cliente-servidor independente de plataformas, providencia escalabilidade 

ao sistema para suportar mudanças tanto tecnológicas, como a nível de requisitos pedagógicos.

2.2 DOMjudge

O  DOMjudge  é  um  sistema  automatizado  de  júri  para  concursos  de  programação,  

desenvolvido pela Study Association A- Eskwadraat, na Universidade de Utrecht.

Tem um mecanismo para a submissão de soluções de problemas, e avaliação das soluções 

de forma automática, providenciando uma interface web para equipas, júris e público em geral.

Já foi usado numa variedade de competições em tempo real, como, ACM ICPC SWERK 

2008, Benelux Algorithm Programming Contest 2004,2006,2007,2009, entre outras.

2.2.1 Gestão de submissões

Na situação padrão, as equipas podem submeter as suas soluções, quer através da interface 

Web, ou usando a linha de comandos invocando o cliente de submissão [EKW10a]. 

A figura 2.5 tem a representação gráfica do processo de submissão do sistema DOMjudge. 

As setas em linhas cheias indicam o fluxo do processo de submissão,  enquanto as linhas a 

tracejado indicam o fluxo de meta-dados sobre a submissão [EKW10a].
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Figura 2.4: Visão geral da arquitectura do BOSS
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2.2.2 Interface gráfica

 2.2.2.1 Vista de equipas

A vista das equipas permite às equipas o envio das suas submissões, ver as avaliações dos  

júris (figura 2.6) e pedir esclarecimentos aos júris. 

 2.2.2.2 Vista de Júris e administradores

A interface do júri tem duas visões possíveis: uma para os membros do júri (figura 2.7), e  

uma para os administradores DOMjudge. Esta separação é útil em questões de segurança (os 

membros  do  júri  não  podem  acidentalmente  modificar  configurações  que  não  deveriam)  e 

clareza (os membros do júri não se confundem / distraem com opções que não necessitam) 

[EKW10b].

Funcionalidades oferecidas apenas para os administradores [EKW10b]: 

• Adicionar e editar dados de um concurso.

• Gerir senhas de equipas.

• Configurar o verificador.

• Actualizar as caches da tabela de pontuação e hostname.

• Reavaliar submissões correctas.

• Reiniciar avaliações 'pendentes'. 
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Figura 2.5: Processo de submissão do DOMjudge
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2.2.3 Sistema de feedback

O sistema fornece um  feedback depois  de uma submissão,  com o resultado dos testes 

efectuados,  e  também apresenta  esclarecimentos  feitos  pelo  júri  sempre  que  necessário.  O 

sistema permite às equipas pedirem esclarecimentos dos resultados apresentados pelos júris,  

sempre que seja oportuno.

2.2.4 Segurança e Escalabilidade

Este sistema foi desenvolvido com a segurança como um dos objectivos cruciais. Para este 

ser implementado rigorosamente em vários aspectos (restringindo o acesso de equipas a outras e 

à Internet,  restringindo o acesso aos programas submetidos no computador dos júris,  etc.) é  

necessário  ter  privilégios  como  root  em  diferentes pontos do  ambiente  da  competição 

[EKW10a]. 
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Figura 2.6: Interface de equipa do DOMjudge
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2.2.5 Independência de plataforma

Computadores para o domserver e o judgehost devem correr em Linux ou uma variante do 

Unix. Esta aplicação foi desenvolvida principalmente sob Debian GNU / Linux e foi testado em 

outras distribuições do Linux e FreeBSD. Há uma tentativa de aderência aos padrões POSIX 

[EKW10a].

2.2.6 Arquitectura

Na arquitectura do sistema, são de realçar três servidores distintos, que compõem uma 

arquitectura distribuída [EKW10a]:

• Computador da equipa – onde as equipas desenvolvem as suas soluções e de 

onde fazem as submissões da sua solução para o júri. 

• Servidor DOMjudge – recebe as submissões, administra a base de dados e serve 

as páginas web. Este servidor corre em Apache, e MySQL. 

•  Judgehost –  um  número  de  servidores,  pelo  menos  um,  que  irá  receber  as 

soluções submetidas no servidor DOMjudge, irá compilá-los e executá-los e enviar 

os resultados de volta ao servidor. 

O  DOMjudge  é  um  sistema  totalmente  virado  para  o  mundo  das  competições  de 

programação.  Desta  forma os  pontos  fortes  do  sistema estão  virados  para  a  segurança  e  a 

performance. A arquitectura distribuída permite a criação de servidores virtuais cuja tarefa é 

exclusivamente  julgar  as  soluções  submetidas.  Este  aspecto  torna  o  sistema  muito  robusto 

quando estamos a falar de grandes números de acessos às suas funcionalidades. 
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Figura 2.7: Interface de júri do DOMjudge
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O sistema é capaz de suportar um vasto número de linguagens de programação desde que 

esteja configurado para cada um dos casos, tudo devido ao seu sistema modular.

2.3 PC2

O PC2 (Programming Contest Control System) é um sistema de apoio às competições de 

programação  da  ACM,  desenvolvido  na  Universidade  Estadual  da  Califórnia,  Sacramento 

(CSUS).

O sistema permite que os concorrentes (equipas) submetam os seus programas numa rede 

para os júris da competição. Permite que os júris façam a recompilação e execução das soluções 

de forma manual ou automática.

2.3.1 Gestão de submissões

O sistema possui um mecanismo automatizado para controlar o tempo de uma competição. 

Um botão “Start Contest Time” é usado para informar o sistema que já pode aceitar submissões 

numa competição. O relógio vai sendo actualizado conforme decorre uma competição, sendo 

possível ao sistema aceitar pausas na competição.

Um  botão  “Stop  Contest  Time” é  usado  para  informar  o  sistema  do  fim  de  uma 

competição, ou para gerar uma pausa como mencionado. O sistema não considera como sendo 

tempo  de  competição  quaisquer  pausas  causadas  pela  acção  deste  botão.  O  PC2  pode  ser 

programado para não aceitar nenhuma submissão quando o relógio atingir o zero, accionando 

uma opção, “Stop this site automatically”. Todas as submissões recebidas no sistema depois do 

tempo de competição são automaticamente marcados como “deleted”, e não serão considerados 

nas avaliações da competição. Estas submissões não são validadas, mas ficam arquivadas no 

sistema permitindo aos júris tomar decisões sobre a sua validade na competição, sempre que 

seja  oportuno.  Nestes  casos  o sistema envia  uma notificação  à  equipa  informando que sua 

submissão foi registada fora do prazo válido [AICPC03b]. 

2.3.2 Interface gráfica

 2.3.2.1 Vista de equipa

O sistema possui interfaces em Java para todos os tipos de utilizadores. Para as equipas a  

interface permite [AICPC03a]:

• Submeter soluções, escolhendo nome do problema, linguagem usada e o ficheiro 

principal contendo o main.

• Correr testes para verificar se o programa cobre os requisitos esperados, e também 

testar o funcionamento da aplicação usando os dados do júri.
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• Visualizar os resultados da avaliação da solução pelo júri.

• Enviar pedidos de esclarecimento da avaliação feita pelo júri.

 2.3.2.2 Vista de júris e administradores

Usando uma interface,  o  sistema permite  aos  utilizadores do tipo júri  e administrador,  

acesso a algumas funcionalidades, como [AICPC03b]:

• Gestão de contas de utilizadores.

• Gestão de linguagens de programação suportadas.

• Gestão dos problemas de uma competição.

• Gestão das configurações de uma competição.

• Monitorização de uma competição.

2.3.3 Sistema de feedback

Quando os júris terminam a avaliação de uma submissão, uma notificação semelhante à da 

figura 2.8 aparece no ecrã [AICPC03a]:

• A  mensagem  identifica  a  submissão  e  inclui  uma  indicação  se  a  solução 

apresentada resolve ou não o problema em questão.

• Pode-se também configurar um sistema de avaliação preliminar, que significa que 

o sistema retornará uma notificação automatizada imediatamente quando é feita 

uma submissão.

O sistema também possibilita o envio de esclarecimentos, em relação a uma avaliação feita  

pelos júris e recepção de uma notificação em resposta à mesma (ver figura 2.9).
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Figura 2.8: Feedback após submissão do PC2
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2.3.4 Independência de plataforma

A versão mais recente, V9, é escrita em Java e destina-se a correr em qualquer plataforma 

que tenha Java 1.5 (ou superior),  incluindo Windows (98/ME/2000/XP/Vista/7),  Mac OS X 

(10.4 +), e uma variedade de sistemas baseados em Unix, incluindo Solaris, Linux, FreeBSD 

[PC210].  

2.3.5 Arquitectura

O  PC2 opera usando uma arquitectura cliente-servidor. Numa competição é usada uma 

máquina servidora e múltiplos clientes que comunicam com este servidor [AICPC03b].

Os clientes comunicam apenas com o servidor no seu local, independente do número de 

locais  numa competição.  Numa competição em múltiplos  locais,  os  servidores  de um local  

comunicam não apenas com os seus clientes, mas também com os outros servidores nos outros  

locais mantendo um estado global da competição. A comunicação entre clientes e servidores é 

feita via TCP (Transmission Control Protocol) /IP (Internet Protocol ) [AICPC03b].

Num ambiente típico de configuração, cada equipa, júri, etc., usa uma máquina fisicamente 

distinta, e cada uma destas máquinas corre exactamente um módulo do tipo cliente. É possível  

ter múltiplos clientes correndo numa única máquina física. Neste caso cada cliente (equipa, júri,  

etc.) estará executando sua própria Máquina Virtual Java, e terão que ter o seu próprio sistema 

de ficheiros [AICPC03b].

O PC2, tal como o DOMjudge, é totalmente virado para as competições de programação. O 

sistema é configurável num vasto grupo de aspectos. O administrador de uma competição pode 

configurar o sistema para uma competição, desde o número de equipas, problemas e linguagens 

presentes, configurações relacionados com o método de pontuação a ser aplicado, os problemas 
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Figura 2.9: Pedido de esclarecimento da avaliação do PC2
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a serem julgados por cada júri, se uma equipa é automaticamente notificada do resultado da sua 

submissão, bem como a frequência da actualização da tabela de pontuações [PC210].

Existem  mecanismos  para  editar  a  base  de  dados  de  pontuações,  e  para  recorrer  na 

presença de diferentes tipos de erros. O sistema foi conceptualizado para suportar qualquer tipo 

de ferramentas de linguagem que uma equipa queira usar, desde que possa ser invocado por uma 

linha de comandos e seja capaz de gerar um executável [PC210].

2.4 MILE

O  MILE  (Multifunctional Integrated  Learning  Environment)  é  uma  ferramenta  de  e-

learning que suporta ensino, aprendizagem e avaliação dos alunos nos cursos de programação. 

Ele  integra  três  sistemas  de  ensino  desenvolvidos  no  Departamento  de  Matemática  e 

Informática, na Faculdade de Ciências da Universidade de Novi Sad: o Mag, o Svetovid e o 

Testovid [MPVB8]. 

O  Mag  é  o  sistema  de  tutoria  para  aprender  linguagens  de  programação  [MPVB8]. 

Svetovid é  o sistema de apoio aos  instrutores para  gerir  o  esforço de exercícios  práticos  e  

exames de programação. Testovid é o sistema de teste automatizado, projectado para avaliar as  

soluções dos alunos durante os exercícios práticos de programação [MPVB8].

2.4.1 Gestão de submissões

A gestão de submissões do MILE é feita pela componente Svetovid, que é um ambiente de 

submissão independente de plataformas e segura [MPVB8].

Os objectivos a serem alcançados com o sistema são os seguintes [MPVB8]:

• Permitir a um estudante desenvolver os seus programas num ambiente confortável.

• Permitir a um estudante testar os programas antes da submissão.

• Manter registos dos trabalhos de um estudante.

• Ser  suficientemente  flexível  e  útil  para  os  diferentes  cursos,  incluindo  grande 

variedade  de  linguagens  de  programação  e  fases  do  projecto:  a  codificação, 

digitação, documentação, etc.

• Não permitir aos alunos compartilhar programas e soluções, intencionalmente ou 

não.

• Assistir os instrutores na avaliação da solução de um aluno.
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2.4.2 Interface gráfica

O  sistema  dispõe  de  interfaces  para  interagir  com  os  diferentes  componentes  já 

mencionados.  As figuras  2.10 e  2.11 exemplificam a interface dos diferentes  componentes, 

nomeadamente o Mag e o Svetovic.
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Figura 2.10: Interface do componente Mag do MILE

Figura 2.11: Interface do componente Svetovic do MILE 
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2.4.3 Sistema de feedback

O sistema MILE possui uma componente para testes, o Testovic. Possibilita a verificação 

de compilação, estilo de código, e da solução (usando conjuntos de entrada- saída, comparando 

com a solução  correcta,  testes  unitários,  testes  de  caixa preta  e  caixa  branca,  entre  outros) 

[MPVB8].

O  sistema  foi  arquitectado  para  correr  em  dois  modos  distintos,  interactivo  e  grupo 

[MPVB8].

O modo interactivo permite aos alunos testarem as suas soluções, usando um posto de 

trabalho num laboratório ou acedendo  a um browser a partir de casa. O  feedback (ver figura 

2.12) é enviado ao aluno e guardado num arquivo log.

O outro modo, de grupo,  permite  a um professor  testar  múltiplos  projectos  ao mesmo 

tempo, guardando os resultados em arquivos log (ver figura 2.13).

2.4.4 Segurança e escalabilidade

O Sistema de segurança é baseado num mecanismo de autenticação e diferentes perfis de 

utilizadores, para impedir o acesso a partes do sistema a que eles não estão autorizados a aceder. 

Cada utilizador que deseja usar este sistema tem de ter um nome de utilizador e senha para fazer 

login no sistema.

2.4.5 Independência de plataformas

O sistema MILE é independente de quaisquer plataformas. Os diversos componentes são 

implementados usando tecnologias Web, e JAVA.
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Figura 2.12: Feedback individual de uma submissão gerado pelo Testovic do MILE
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2.4.6 Arquitectura

Por forma a alcançar flexibilidade e extensibilidade foi escolhida uma arquitectura modular 

para o sistema MILE [MPVB8].

A  arquitectura do MILE é apresentada na figura 2.14. Todos os componentes  têm uma 

interface  bem  definida  de  forma  a  poderem  ser  substituídos  ou  estendidos  por  novas 

implementações. Todos os materiais de curso podem ser acedidos via Internet, a partir de um 

computador em qualquer ponto [MPVB8].

Várias funcionalidades incluídas no software do instrutor são apresentadas no lado direito 

da figura 2.14 [MPVB8].

O MILE foi desenhado para combinar o sistema de educação à distância com um ambiente 

de submissão,  de forma a  providenciar  um alto  nível  de automatização  de possíveis  testes.  

Providencia óptima performance usando uma arquitectura apropriada. Inclui um grande número 

de sistemas para testar o conhecimento dos estudantes e, também, para automatizar a avaliação  

dos seus programas. 

O conjunto de funcionalidades do sistema que permitem a programação online é uma das 

suas principais vantagens. Permitem ao aluno testar  os seus programas sem ter que instalar 

qualquer tipo de programas específicos.

O sistema é escalável para suportar qualquer tipo de extensão dos seus componentes e para 

suportar novos componentes.
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Figura 2.13: Feedback de múltiplas avaliações gerados pelo Testovic do MILE
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2.5 GAME

O  sistema  GAME  (A  Generic  Automated  Marking  Environment  for  Programming 

Assessment)  foi  desenvolvido  na  Universidade  de  Griffith,  Austrália.  Foi  projectado  para 

automaticamente avaliar trabalhos de programação escritos em várias linguagens. O sistema foi 

implementado em Java e contém módulos de avaliação que são adaptados a cada linguagem 

específica.  O  sistema  é  capaz  de  avaliar  programas  escritos  em  Java  e  em  linguagem  C 

[BGNM4].

2.5.1 Interface gráfica

Na  figura  2.15,  pode  ser  visto  um  exemplo  da  interface  providenciada  pelo  sistema 

GAME,  que  permite  ao  utilizador  avaliar  um  grupo  de  soluções  enviadas  pelos  alunos 

[BGNM4].
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Figura 2.14: Visão geral da arquitectura do MILE
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2.5.2 Sistema de feedback

Os  resultados  são  exibidos  em  forma  de  sumário,  que  permite  ao  avaliador  ver  os 

resultados  globais  para  cada  estudante  (figura  2.15).  Este  formato  de  resumo  mostra  uma 

avaliação para a estrutura de código-fonte, uma avaliação de correcção da saída do programa do 

aluno, e uma lista de avisos ou erros em tempo de compilação (se houver) [BGNM4].

A avaliação é calculada em três partes: 1) o número de blocos de comentários em relação 

ao número de funções, 2) a validade da declaração de variáveis (global e local), e 3) o número 

de "números mágicos" que são usados no código. Cada uma das três partes vale 1/3 da avaliação 

de um problema em geral [BGNM4].

23

Figura 2.15: Interface para o utilizador do GAME
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Os resultados de um aluno em específico podem ser vistos na figura 2.16 [BGNM4].

2.5.3 Independência de plataformas

O GAME  é independente  de  quaisquer  plataformas.  O  sistema  foi  implementado  em 

JAVA, sendo requerida uma versão do JAVA SDK igual ou superior a 1.4.

2.5.4 Arquitectura

O GAME teve como base um sistema para avaliar programas em C (C-Marker) [BGNM4].

O sistema foi projectado para resolver as limitações do sistema C-Marker e outros sistemas 

já existentes, relacionados com o suporte de múltiplas linguagens e avaliações. Uma visão geral 

do GAME é apresentada na figura 2.17 [BGNM4].

O  GAME  é  um  sistema  para  automatizar  a  avaliação  de  trabalhos  de  programação 

desenvolvidos no meio universitário. A sua natureza genérica torna-o uma boa ferramenta para  

suportar diferentes tipos de avaliações com base num “sistema de avaliação” simples. O sistema  

suporta programas escritos em C e JAVA, mas a sua arquitectura permite a sua extensão para  

outras linguagens [BGNM4].
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2.6 Resumo

Esta secção contém um resumo e comparação das características analisadas em cada um 

dos sistemas anteriores.

Todos  os  sistemas  analisados  são  muito  completos,  tendo  em conta  os  requisitos 

necessários para suportarem as funcionalidades nas áreas destinadas.

Com bom suporte a nível de interface, onde a maioria recorre às tecnologias web para 

estender o seu uso, permitem aos seus utilizadores terem acesso ao sistema a qualquer momento 

e usando quaisquer plataformas.

Em todos os casos é usado o mecanismo de segurança baseado em tipos de utilizadores, 

restringindo a confidencialidade e a integridade da informação residente nos sistemas de forma 

específica para cada tipo de utilizador.

A arquitectura cliente-servidor é a mais usada nos sistemas direccionados para o meio  

académico, mas para as competições existe a adopção de uma arquitectura distribuída em certos  

servidores responsáveis pela automação de testes, de forma que os sistemas possam suportar 

grandes números de utilizadores, optimizando a performance e a segurança no acesso  às suas 

funcionalidades.

A automação de testes usada nos diferentes sistemas é muito evoluída, fazendo uso de 

testes de  input e  output, testes unitários, bem como de caixa branca e caixa preta em alguns 

casos.

A introdução de componentes que auxiliam os métodos de aprendizagem nos sistemas 

direccionados  para  o  meio  académico  é  um  dos  objectivos  cruciais  levado  em  conta  na 

concepção. Cada vez a aprendizagem à distância tem mais espaço nas nossas sociedades, com a 

evolução das tecnologias relacionadas.
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No  entanto com base  numa  análise  profunda  feita  nos  sistemas  mencionados  não  foi 

encontrado nenhum tipo de suporte para a avaliação de projectos com output gráfico. Conclui-se 

que a adaptação desses sistemas para esse tipo de avaliação seria demasiado complexa. 

Foi assim decidido especificar e implementar uma solução que suportasse esse tipo de 

avaliação e fosse o mais genérica possível. Os capítulos seguintes detalham essa solução.
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3 Especificação do sistema

Este capítulo contém a especificação do sistema de submissão de verificação de trabalhos 

académicos com componentes gráficas.  

O objectivo da especificação é cobrir as características dos sistemas analisados no capítulo 

anterior,  focando  no  processo  de  submissão,  gestão  e  validação  de  submissões,  a  interface 

gráfica, o sistema de feedback e a arquitectura a abordar.

É feita uma descrição dos casos de uso suportados pelo sistema, e a arquitectura sob a qual 

o sistema foi implementado.

3.1 Sistema proposto

O sistema de submissão e verificação é composto por uma camada nuclear responsável  

pela verificação automática dos trabalhos. Os resultados são comunicados ao utilizador usando 

uma interface web.

O sistema terá  que  cobrir  todas  as  necessidades  dos  casos  de  estudo analisados,  e  as 

funcionalidades de cada um dos actores está representada nos diagramas de casos de uso  da 

subsecção 3.1.1,  que descreve o comportamento  do  sistema e  as  suas  funcionalidades  para 

garantir o processo pretendido. 
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3.1.1 Casos de uso

Esta subsecção descreve os casos de uso do sistema. Estão agrupados em cinco pacotes,  

como  mostra  a  figura  3.1:  gestão  de  submissões,  gestão  de  grupos,  gestão  de  projectos, 

verificação de trabalhos e submissão de trabalhos. No uso destes pacotes estão envolvidos dois 

tipos de actores, docente e aluno. 
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Figura 3.2: Casos de uso do pacote Gestão de submissões
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 3.1.1.1 Gestão de submissões

Com o pacote  “Gestão de submissões”,  apresentado na figura 3.2,  os  docentes  podem 

consultar as submissões feitas pelos estudantes e os seus resultados. Estas consultas podem ser 

efectuadas por turmas, grupos e projectos.

 3.1.1.2 Gestão de grupos

Com o pacote “Gestão de grupos”, apresentado na figura 3.3,  os docentes podem criar, 

editar e listar grupos de alunos que realizarão os projectos em cada turma. Cada grupo contém 

um  nome  e  uma  palavra  passe  que  servem  de  credenciais  para  os  elementos  fazerem  a 

autenticação no sistema.

 3.1.1.3 Submissão de trabalhos

Com o pacote  “Submissão  de  trabalhos”,  apresentado na  figura  3.4,  os  alunos  devem 

descarregar uma estrutura base de ficheiros disponibilizados na criação de cada projecto pelo 

docente. Depois devem submeter as suas soluções acedendo ao portal web da aplicação para 

verificação.
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 3.1.1.4 Verificação de trabalhos

Os casos de uso do pacote “Verificação de trabalhos”, demonstrado na figura 3.5,  são 

executados  automaticamente  pelo  backend,  a  aplicação  Graphjudge,  sobre  as  submissões 

efectuadas.  Quando  disponibilizados  os  resultados  podem  ser  consultados  pelos  actores 

acedendo aos detalhes de uma submissão.
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Figura 3.4: Casos de uso do pacote Submissão de trabalhos

Figura 3.5: Casos de uso do pacote Verificação de trabalhos



Especificação do sistema

 3.1.1.5 Gestão de projectos

O pacote “Gestão de projectos” apresentado na figura 3.6 contem os casos de uso que 

permitem ao docente criar, e editar os projectos a serem desenvolvidos pelos alunos. Na criação 

de um projecto é possível especificar o título, uma descrição, anexar um PDF com o enunciado 

do  problema  proposto  e  ainda  uma  estrutura  base  a  ser  utilizado  pelos  alunos  para  a 

implementação das suas soluções.

3.2 Arquitectura 

Esta  subsecção  apresenta  a  arquitectura  do  sistema.  É  apresentada a  arquitectura  da 

máquina servidora que representa o objectivo deste estudo, juntamente com a máquina cliente  

para aceder  à interface, que consiste  num portal web desenvolvido para ser integrado com o 

backend. 

A verificação das submissões pode ser feita em ambientes distintos, Linux ou Windows, e 

com base neste facto a máquina servidora pode estar ligada com uma ou mais máquinas virtuais 

onde corre a aplicação Graphjudge, responsável pela verificação. Este facto permite ao sistema 

ser multi-plataforma, sendo capaz de verificar trabalhos implementados em diversos ambientes.
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3.2.1 Arquitectura do sistema

O sistema implementado contém uma arquitectura cliente-servidor, que está representada 

por diagramas UML na figura 3.7. 

Em seguida descreve-se cada um dos componentes:

• Máquina  cliente:  a  interface  web  da  aplicação  pode  ser  acedida  através  de 

qualquer browser de Internet.

• Máquina servidora: responsável pela aquisição e geração de toda a informação e 

processos envolvidos na verificação dos projectos submetidos usando o nó anterior 

(máquina cliente).

◦ Sistema de ficheiros: as submissões são guardadas automaticamente num local 

físico da máquina servidor.

◦ Máquina  virtual:  pode  ser  mais  que  uma  máquina  virtual,  permitindo  a 

aplicação  Graphjudge  trabalhar  em  diferentes  ambientes,  nomeadamente  o 

Linux e Windows.

▪ Aplicação Graphjudge: responsável pela verificação das submissões feitas 

pelos alunos e geração dos resultados que serão disponibilizados usando a 

interface web.

▪ Sistema de ficheiros: uma submissão é transferida para a máquina virtual 

onde é processada, e guardam-se os resultados.
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Figura 3.7: Arquitectura do sistema



4 Implementação

Com base na descrição feita no capítulo anterior, foi criado um protótipo para o sistema de  

submissão e verificação. O protótipo conta com o core, a aplicação Graphjudge, implementada 

em python e uma interface web que permite a gestão e acesso a toda a informação relevante ao 

processo de verificação. A interface foi implementada recorrendo a uma framework do python,  

o django.

O core do sistema pode ser usado em diferentes ambientes, nomeadamente em Linux ou 

Windows, com o objectivo de suportar trabalhos também implementados em Visual Studio, por 

exemplo.

A implementação  permite  a  captura  de  resultados  da  compilação  e  da  execução,  mas 

futuramente deverá também incluir um conjunto de testes que poderão ser usados na execução 

dos trabalhos, contando com um grupo de testes públicos (para os alunos) e de testes privados 

(reservados aos docentes). 

Este  capitulo  descreve  todos  os  aspectos  relevantes  na  implementação  das  diferentes 

camadas da aplicação, bem como a descrição de:

• O processo de automatização da compilação e execução de projectos,

• O processo de captura dos resultados da compilação e execução de projectos,

• O protocolo de comunicação,

• A interface gráfica.

4.1 Backend 

Nesta secção são descritos todos os detalhes da implementação  da aplicação Graphjudge 

(ver  arquitectura  na  figura  3.6),  que  é  responsável  pela  automatização  da  verificação  dos 

trabalhos submetidos pelos alunos.
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O processo  de  verificação  (ver  figura  4.1)  divide-se  em três  subprocessos,  que  estão 

descritos nas subsecções:

• Automatização da compilação (identificado com a letra A na figura 4.1),

• Automatização da execução (identificado com a letra B na figura 4.1),

• Automatização da captura dos resultados da compilação e execução (identificado 

com a letra C na figura 4.1).

A aplicação Graphjudge foi implementada para fazer a verificação de um trabalho ou um 

grupo de trabalhos. Recebe como parâmetro o  path do trabalho a ser verificado ou o  path de 

uma estrutura de ficheiros com múltiplos trabalhos. A aplicação pode ser executada para fazer 

ambas as  tarefas,  compilar  e executar sequencialmente.  A execução recebe dois  parâmetros 

adicionais, a duração da execução e o modo de captura.

A gestão destas verificações é feita recorrendo a duas queues que armazenam o path dos 

trabalhos a serem processados. Para cada um dos subprocessos é lançada uma thread que acede 

aos trabalhos usando as queues para compilação e execução.

Os  requisitos  para  o  processamento  de  um trabalho,  resumem-se  à utilização  de  uma 

makefile, ou ficheiro de projecto Visual Studio quando em ambiente Windows, que deverá estar 

na raiz do directório do trabalho a ser processado.  Quando a compilação é bem-sucedida o  

executável  terá  que ser  criado no mesmo local,  onde é  acedido pelo processo de execução 

através de uma pesquisa ao directório. 

A  aplicação  Graphjudge  contém  um  mecanismo  de  monitorização,  para  controlar  os 

trabalhos  que  são  processados.  Este  mecanismo  passa  pela  criação  de  um  subdirectório,  
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nomeado de GJ, dentro do directório do trabalho. Neste subdirectório criam-se dois ficheiros, o 

GJCOMPILED.txt,  e o GJEXECUTED.txt,  que são usados como  flag  para assinalar que as 

tarefas de compilação e execução já foram cumpridas sobre um trabalho. Este mesmo directório  

é usado para armazenar os resultados gerados.

4.1.1 Automatização da compilação

O processo de automatização da compilação que está representado na figura 4.2 faz uso de  

dois módulos implementados em python, o módulo explorer e o compile.

A solução foi conseguida seguindo um conjunto de mecanismos, que estão enumerados na 

figura 4.2, que são os seguintes:

1. A thread compile acede ao  path do trabalho a ser compilado que representa um 

item na queue compile,

2. Usando o módulo  explorer faz uma pesquisa ao directório e devolve o  path da 

makefile a ser processada, ou o projecto Visual Studio para Windows,

3. O módulo compile recebe o path da makefile,

4. É criado um logfile onde será armazenado o resultado da compilação,

5. O  armazenamento  do  resultado  é  conseguido  redireccionando  o  stderr  para  o 

descritor da logfile criada,

6. A compilação é lançada num novo processo que:

6.1. Corre o comando “make -f <makefile>” em Linux.

6.2. Em Windows cria um Template do projecto para Visual Studio e lança o 

build do projecto. 
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Figura 4.2: Processo de automatização da compilação da aplicação Graphjudge



Implementação

A integração de novas linguagens é possível, desde que haja um compilador que possa ser 

lançado usando a  linha  de  comandos.  A escalabilidade  é  conseguida  devido  ao  facto  de  a 

compilação de um trabalho ser feito recorrendo a processos externos através do lançamento de  

um novo processo usando a shell.

4.1.2 Automatização da execução

O processo de automatização da execução segue um conjunto de mecanismos semelhantes 

ao  descrito  no  ponto  anterior,  recorrendo  aos  módulos  explorer e  execute também 

implementados em python.

Estes mecanismos que estão representados pelos pontos da figura 4.3, que são os seguintes:

1. A thread execute acede ao path do trabalho a ser executado esta armazenado na 

queue execute,

2. Usando o módulo  explorer é  feita uma pesquisa no directório do trabalho que 

devolve o executável do trabalho compilado posteriormente,

3. O módulo execute recebe o path do trabalho e o nome do seu executável,

4. É criado o comando  ./nome_executável (em Linux,  no caso do Windows não é 

necessário)  que é usado para  correr  a  aplicação,  através  de um novo processo 

lançado na shell. 

5. O tempo de execução da aplicação é monitorizado recorrendo ao parâmetro  “-t  

<timeout_in_seconds>” que é passado à aplicação Graphjudge.
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4.1.3 Automatização da captura dos resultados da execução

Quando um processo é executado, há uma thread, capture, que monitoriza este processo 

para efectuar a captura do output da aplicação executada. A captura é feita pelo módulo capture 

implementado em python.

O processo de automatização da captura está representado na figura 4.4,  e é  conseguida 

através da seguinte sequência de mecanismos:

1. Quando é executado um trabalho, o nome do executável e o path do trabalho são 

guardados numa lista, que é acedida pela thread Capture.

2. A captura é feita:

a) Em Linux:

i. Usando o módulo capture, é lançado através de um processo na  shell, o 

comando  “wmctrl  -l”.  O  wmctrl  devolve  uma  lista  com  o  WIND_ID 

NOME_DO_PROCESSO, de todas as janelas que se encontram activas no 

desktop. A saída  stdout deste processo é redireccionada para um  logfile 

onde fica guardada esta informação.

ii. Usando a lista de captura que contêm o nome do processo executado, faz-

se o parse dessa logfile, e é adquirido o WIND_ID da janela de output da 

aplicação.  Para  capturar  a  imagem  do  output da  aplicação  é  lançado 

através  de  um  outro  processo  na  shell o  comando  “import  -window 

<WIND_ID>  <path_do_destino/nome_imagem.gif>” que  faz  parte  da 

aplicação ImageMagick [Img11].

b) Em Windows:

i. Usando a aplicação  Minicap [Min11]  que é lançado através de um novo 

processo, e recebe como parâmetros o nome da janela à capturar e o path 

onde será guardado o ficheiro de imagem.

A captura é escalável em termos do tipo de aplicação a ser usado desde que possa ser 

usado através  da  linha  de  comandos.  O sistema permite  o  uso  de  quaisquer  programas  de 

captura  nos diversos ambientes, que recorram  a parâmetros como o número do processo,  o 

identificador da janela, ou mesmo o uso do nome do executável.
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4.2 Protocolo de comunicação

Como descrito na secção 3.2, foi criado um protocolo de comunicação que faz a passagem 

de dados entre a interface e o  core da aplicação. As submissões de trabalhos efectuadas na 

interface são guardadas automaticamente na máquina servidor. 

A passagem destes projectos à máquina virtual é feita usando o protocolo de comunicação 

SCP (Secure Copy). Para automatizar a compilação e execução do trabalho que já se encontra 

na  máquina  virtual  é  feita  uma chamada  à  aplicação  Graphjudge  usando  o  protocolo  SSH 

(Secure Shell).

Os resultados da compilação e execução de um trabalho são passados para a máquina  

servidora usando o mesmo protocolo SCP. Posteriormente os resultados são inseridos na base  

de dados da interface onde pode ser feita a visualização dos mesmos.

4.3 Interface 

Para auxiliar o acesso e teste ao sistema, foi criada uma interface web que permite aos  

autores do sistema ter acesso aos casos de uso descritos no capítulo 3.

A interface permite aos docentes não só verificar os resultados dos trabalhos submetidos 

pelos alunos, como gerir  turmas, grupos e projectos.

Cada grupo tem acesso a uma conta de utilizador onde pode consultar e  obter  material 

referente aos projectos a serem desenvolvidos, e submeter e verificar as suas soluções durante o  

processo de desenvolvimento dos trabalhos.
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Figura 4.4: Processo de automatização da captura dos resultados da execução da aplicação 

Graphjudge
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Esta  interface  tem  o  objectivo  de  dar  mais  escalabilidade  e  usabilidade  ao  sistema,  

colocando as suas funcionalidades ao dispôr dos utilizadores através da Internet de forma a que 

a ferramenta seja acedida dentro e fora do ambiente académico.

Como referido anteriormente, a interface foi implementada usando a framework django, do 

python. 

Esta escolha deve-se ao facto de ser uma  framework de fácil  utilização, e que permite 

rapidamente criar uma interface web e integrá-la com o backend do sistema. 

O django permite a especificação de um local físico onde são guardados os ficheiros das 

submissões, ficando apenas hospedado na base de dados (ver figura 4.5) o path destes ficheiros.

Desde o momento em que uma submissão é hospedada localmente na máquina servidor, a 

passagem deste para a máquina virtual fica simplificada, bastando usar SCP com o path_origem 

na máquina servidor e  path_destino na máquina virtual, eliminando quaisquer tipo de acessos a 

base de dados.

39

Figura 4.5: Base de dados usado pela interface do sistema
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5 Resultados

Este capítulo apresenta a avaliação dos resultados obtidos na passagem da concepção do 

sistema  para  a  implementação  do  protótipo,  que  foi  implementado  e  testado  usando  um 

computador dos laboratórios do Departamento de Engenharia Informática (DEI) na Faculdade 

de Engenharia da Universidade do Porto (FEUP). O ambiente de teste usado foi um computador 

que funciona como servidor, onde está hospedada a base de dados em MYSQL, e que corre o 

servidor  de  testes  do  django para  suportar  a  interface.  Nesta  mesma  máquina  foram 

configuradas máquinas virtuais,  usando o VirtualBox, com os sistemas operativos Ubuntu e 

Windows, onde foi instalada a aplicação Graphjudge.

É feita uma descrição das funcionalidades implementadas, seguida dos resultados obtidos.

5.1 Funcionalidades implementadas

Esta  secção  apresenta  de  forma  detalhada  todas  as  funcionalidades  suportadas  pelo 

protótipo como descritos na especificação no capítulo 3.1.

5.1.1 Gestão de grupos

Como  demonstrado  na  tabela  5.1  foram  implementadas praticamente  todas  as 

funcionalidades para a gestão de grupos excepto a edição de grupos. A mais importante era a 

funcionalidade de criação de grupos que está relacionada com as submissões (ver base de dados 

na figura 4.5).
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Tabela 5.1: Implementação do pacote “Gestão de grupos”

Funcionalidade Prioridade Implementado? 

Criar grupo Elevada Sim 

Editar grupo Baixa Não 

Listar grupos Média Sim

Ver detalhes de grupo Média Sim

5.1.2 Gestão de projectos

À semelhança da gestão de grupos a única funcionalidade não implementada é a edição de 

projectos. A tabela 5.2 demonstra os resultados atingidos na implementação do pacote Gestão 

de projectos.

Tabela 5.2: Implementação do pacote “Gestão de projectos”

Funcionalidade Prioridade Implementado? 

Criar projecto Elevada Sim 

Editar projecto Baixa Não 

Listar projectos Elevada Sim 

Ver detalhes de projecto Elevada Sim 

5.1.3 Submissão de trabalhos

Estando directamente ligado com a verificação de trabalhos, este pacote tinha prioridade 

elevada na implementação. Os resultados estão na tabela 5.3.

Tabela 5.3: Implementação do pacote “Submissão de trabalhos”

Funcionalidade Prioridade Implementado? 

Submeter trabalho Elevada Sim

Descarregar  estrutura  base  de 

projecto
Elevada Sim 

Ver resultados da submissão Elevada Sim 
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5.1.4 Gestão de submissões

Este é um dos pacotes de prioridade elevada porque engloba todas as funcionalidades dos 

docentes  que  lhes  permite  gerir  as  submissões.  Os  resultados  da  implementação  estão 

apresentados na tabela 5.4.

Tabela 5.4: Implementação do pacote “Gestão de submissões”

Funcionalidade Prioridade Implementado? 

Listar submissões Elevada Sim 

Pesquisar submissões Média Sim 

Ver detalhes de submissão Elevada Sim 

Ver resultados da verificação Elevada Sim 

5.1.5 Verificação de trabalhos

Constituída  pelas  funcionalidades  executadas  pelo  core do  sistema,  a  aplicação 

Graphjudge, é o pacote principal do sistema. Todas as funcionalidades foram implementadas e 

os resultados estão apresentados na tabela 5.5.

Tabela 5.5: Implementação do pacote “Verificação de trabalhos”

Funcionalidade Prioridade Implementado? 

Compilar trabalho Elevada Sim 

Executar trabalho Elevada Sim 

Capturar resultados da 

compilação 
Elevada Sim 

Capturar resultados da 

execução para imagem
Elevada Sim 

5.2 Demonstração do protótipo

Nesta secção encontram-se algumas imagens do protótipo implementado, que servem de 

demonstração dos resultados obtidos.

Algumas das figuras são da interface web que ilustram as funcionalidades implementadas e 

o resultado da integração com a aplicação Graphjudge (da figura 5.1 à figura 5.9) .

As  outras  figuras  ilustram  o  funcionamento  do  backend do  protótipo,  a  aplicação 

Graphjudge.

43



Resultados

44

Figura 5.1: Formulário de autenticação da interface web GraphjudgeWeb

Figura 5.3: Menu de funcionalidades da interface dos docentes do GraphjudgeWeb

Figura 5.2: Menu de funcionalidades da interface dos grupos do GraphjudgeWeb
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Figura 5.4: Interface de detalhes de um projecto do GraphjudgeWeb 

Figura 5.5: Detalhes de uma submissão numa conta de grupo do GraphjudgeWeb
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Figura 5.6: Interface para submissão de um trabalho de um grupo do GraphjudgeWeb

Figura 5.7: Interface de detalhes de uma submissão na conta de um docente do 

GraphjudgeWeb
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Figura 5.8: Menu de ajuda da aplicação de verificação de trabalhos Graphjudge

Figura 5.9: Demonstração da verificação automática da compilação da aplicação Graphjudge
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Figura 5.10: Demonstração da verificação automática da execução da aplicação Graphjudge

Figura 5.11: Outra demonstração da verificação automática da execução da aplicação 

Graphjudge
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5.3 Resumo 

O protótipo implementa 17 dos 19 casos de uso descritos na especificação, que abrangem 

todos os casos de prioridade elevada e média, ficando por implementar apenas dois casos de uso 

de baixa prioridade.

A integração da interface foi feita sem ter  sido necessário qualquer tipo de ajustes no  

backend do sistema que foi implementado anteriormente.

O  backend, a aplicação Graphjudge, faz a verificação no momento da submissão de um 

trabalho,  recorrendo  a  opção  “-p  <path  do  directório  do  trabalho>”  que  possibilita  a 

verificação de apenas um trabalho.  Mas na implementação, ela suporta a verificação de um 

grupo de trabalhos, usando a opção “-f <path do directório que contém os trabalhos>”.

A aplicação opera em três modos distintos, especificados pelo parâmetro “-m <modo>”, 

que pode ser o modo compile, execute ou both, que faz a execução dos dois primeiros modos de 

forma sequencial.

A  opção  de  captura  especificada  pelo  parâmetro  “-c  <modo  de  captura>”, foi 

implementada para fazer captura para imagem e vídeo, estando esta última por implementar.

A  interface  foi  implementada  para  possibilitar  a  submissão  de  trabalhos  para  serem 

verificados  pelo  backend,  usando  uma  interface  que  acrescentasse  ao  sistema  uma  boa 

usabilidade e portabilidade. Devido à simplicidade da ferramenta foi possível expandir as suas 

funcionalidades para suportar a gestão dos cursos, para os quais a ferramenta está direccionada, 

permitindo gerir turmas, grupos de trabalho e projectos a serem propostos pelos docentes.
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6 Conclusões e Trabalho Futuro

O objectivo desta dissertação era a criação de um sistema para apoiar a submissão e a  

avaliação de trabalhos académicos com uma componente gráfica nos cursos do MIEIC da FEUP 

relacionados com computação gráfica.

Este  sistema  tem  como  objectivo  ajudar  os  docentes  na  avaliação  dos  trabalhos  de 

computação gráfica, reduzindo o longo tempo de realização desta tarefa. Também irá auxiliar os 

alunos a  melhorarem as  suas  soluções  podendo estas  ser  verificadas  durante o processo de  

desenvolvimento. O sistema contém uma componente independente, a aplicação Graphjudge 

que futuramente poderá ser integrada com outras plataformas de ensino, como o Moodle.

Os objectivos atingidos foram possíveis seguindo os seguintes procedimentos no estudo 

realizado:

• Foi  feito  o  levantamento  do  estado  da  arte  de  vários  sistemas  em  áreas 

relacionadas,  como  sistemas  CBA  e  CBL,  com  o  intuído  de  entender  as 

funcionalidades suportadas por estes e  as metodologias usadas na concepção.

• Foi  feito  um  levantamento  dos  casos  de  estudo  com  base  em  alguns  cursos 

leccionados no MIEIC na área de computação gráfica.

• Foi feita a concepção do sistema com base nestes casos de estudo, e aprofundada 

pelos  aspectos  dos  diversos  sistemas  analisados  no  estado  da  arte.  As 

funcionalidades englobadas pela especificação tiveram como base estes requisitos, 

bem como o modelo de arquitectura usado.

• Depois de completada a concepção foi implementado um sistema protótipo que 

contempla as principais funcionalidades identificadas. A implementação começou 

com o desenvolvimento da aplicação Graphjudge,  responsável  pela verificação, 

que serve de pilar e representa os objectivos máximos deste estudo. Para garantir  

máximo aproveitamento do core do sistema foi implementado um protótipo para 

uma  aplicação com  interface web que comunica com  o Graphjudge usando os 

protocolos de comunicação SSH e SCP.
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Conclusões e Trabalho Futuro

• Por  último  os  resultados  atingidos  no  projecto  foram  avaliados.  Todas  as 

funcionalidades de prioridade elevada foram atingidas, ficando por implementar 

apenas duas de baixa prioridade. A captura da execução para vídeo que melhor se 

enquadra em alguns casos de estudo, onde existe animação de objectos é um extra 

que ficou por implementar. Mas a implementação actual foi feita de forma que seja  

possível estender o sistema para suportar estas funcionalidades no futuro.  

No decorrer deste trabalho surgiram várias ideias interessantes de explorar, mas que não  

foram possíveis  de  implementar  no  âmbito  da  tese.  Algumas  delas  seriam interessantes  de 

explorar no futuro, nomeadamente:

• Captura dos resultados da execução para vídeo de forma automatizada.

• Introdução  de  casos  de  teste  a  serem usados  na  execução  dos  trabalhos  para 

verificação. Os testes serão feitos recorrendo a linha de comandos no momento da 

execução, ou como alternativa usando VNC (Virtual Network Computing) para 

controlar a execução e testar as funcionalidades da aplicação.

• Outro aspecto que poderá ser considerado no futuro é a integração do  core  do 

sistema com outras interfaces, como o Moodle  que é umas das plataformas mais 

usadas actualmente pelas instituições académicas na área de e-learning.

• Criação de um sistema de avaliação (parcial) baseado nos resultados gerados pelo 

sistema. Como se trata da avaliação de trabalhos com uma componente gráfica tem 

que ser criado um mecanismo que tenha como base este tipo de informação para 

gerar  uma  classificação  dos  resultados  gerados.  Desta  forma  pode  ser  que  no 

futuro  seja possível  criar um sistema de reconhecimento de imagens baseado em 

redes neuronais, que use certos padrões de imagem para classificar os resultados 

obtidos.  Este  reconhecimento  seria  feito  treinando  a  rede  com  resultados 

fornecidos pelos docentes adquiridos na execução de um projecto padrão em cada 

um dos projectos propostos aos alunos.
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Anexo A: Demonstrações do protótipo

Este anexo contém mais algumas figuras dos protótipos implementados, nomeadamente o 

protótipo da interface intitulado GraphjudgeWeb e o protótipo da aplicação Graphjudge para 

verificação automática dos trabalhos.
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Figura A.2: Interface do GraphjudgeWeb para listar os projectos propostos pelos docentes

Figura A.1: Interface do GraphjudgeWeb para listar as submissões de um grupo
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Demonstrações do protótipo
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Figura A.4: Interface do GraphjudgeWeb que mostra os detalhes (elementos) de um grupo

Figura A.5: Interface do GraphjudgeWeb que mostra os detalhes (grupos) de uma turma

Figura A.3: Interface do GraphjudgeWeb para listar submissões na conta de docente


