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RESUMO

Em sua primeira versão, o CodeBench possibilitava a submissão de códigos já desenvolvidos

em ferramentas  ou editores  de códigos  externos  ao sistema.  Por  mais  que essa forma supra  as

necessidades  básicas  do sistema,  com ela  não é  possível  coletar  dados durante a  resolução dos

exercícios. Assim, é perceptível a necessidade de criar um Ambiente de Desenvolvimento Integrado

(IDE) para o sistema do CodeBench de forma que tal coleta possa ser realizada e que seja agradável

aos usuários, para incentivá-los a utilizar o ambiente. Para demonstrar uma possível utilização dos

dados coletados durante o processo de codificação da resolução de uma questão, foi feito um estudo

de  caso  no  qual  foi  desenvolvido  um  método  de  classificação  automática  de  exercícios  de

programação, conforme seus níveis de dificuldade. Apesar dos resultados não muito satisfatórios do

classificador obtido,  a utilidade do  IDE  foi validada,  já que os dados armazenados pelo mesmo

passaram a possibilitar, além do teste de classificação realizado neste projeto, a realização de novas

pesquisas.
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1. INTRODUÇÃO

O CodeBench (codebench.icomp.ufam.edu.br) é um sistema online de correção automática de

códigos-fonte, desenvolvido para dar suporte a professores e alunos das cadeiras iniciais de cursos

de programação. Através dele, os professores podem disponibilizar exercícios de programação para

seus alunos, que por sua vez podem desenvolver soluções para tais exercícios e submetê-las através

da interface do sistema. Uma vez que um aluno submete uma solução para um dado exercício, o

sistema informa instantaneamente ao aluno se sua solução está correta ou incorreta.

O  CodeBench possui um banco de questões contendo mais de 900 exercícios distintos, os

quais podem ser organizados em listas pelos professores, que as direciona para seus alunos. Em sua

primeira  versão,  o  CodeBench possibilitava  a  submissão  de  códigos  já  desenvolvidos  em

ferramentas  ou  editores  de  códigos  externos  ao  sistema.  Essa abordagem,  apesar  de  atender  as

necessidades  básicas  do  sistema,  não  permite  uma  análise  aprofundada  sobre  o  processo  de

aprendizagem dos alunos, pois não viabiliza a coleta de dados dos usuários durante a resolução dos

exercícios. 

Este  projeto  visa  então  criar  um  Ambiente  de  Desenvolvimento  Integrado  (IDE)  para  o

sistema do  CodeBench,  de  forma que os  alunos possam codificar  a  solução de seus  exercícios

através da própria interface do sistema. Além disso, o projeto também visa criar um sistema de log

capaz de armazenar, de forma inteiramente anônima, informações sobre o processo de codificação

dos  alunos.  As  evidências  obtidas  a  partir  dos  logs  poderão  ser  utilizadas  em  diversas  outras

pesquisas, como a identificação de alunos com dificuldade de resolver exercícios, ou a classificação

automática do nível de dificuldade que uma questão possui. Uma vez que o IDE estiver incorporado

a esse sistema, os alunos poderão usar a própria interface do CodeBench para desenvolver soluções

para  exercícios  disponibilizados  pelos  professores,  e  então  os  dados  mencionados  poderão  ser

coletados e armazenados.

Como estudo de caso sobre o uso dessas informações de log, será desenvolvido um método de

classificação automática de exercícios de programação, conforme seus níveis de dificuldade. Para

possibilitar  esta classificação automática,  pretende-se extrair,  dos dados obtidos através do IDE,

evidências correspondentes ao comportamento dos alunos durante o processo de codificação.



UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAZONAS
RELATÓRIO FINAL PIBIC/PAIC 2015-2016

2. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA

Para  facilitar  o  desenvolvimento  e  a  integração  de  um  IDE  no  sistema  CodeBench,  foi

realizada uma pesquisa na literatura científica e em projetos open source sobre editores de códigos

capazes de rodar em navegadores da Web. Nessa pesquisa, o único trabalho de destaque encontrado

foi  o  projeto  open  sorce CodeMirror.  Esse  editor  de  texto  suporta  mais  de  100 linguagens  de

programação,  incluindo  todas  as  utilizadas  atualmente  no  CodeBench,  bem como  aditivos  que

implementam funcionalidades de edição mais avançadas. O CodeMirror permite o uso das seguintes

funcionalidades:  auto-completação  de  código,  busca  e  substituição,  indentação,  salvamento

automático,  Realce de Sintaxe e edição em tela cheia.  Além das funcionalidades  relacionadas  à

experiência  do  usuário,  o  CodeMirror também  dispõe  de  uma  Interface  de  Programação  de

Aplicativos,  ou  API (Application  Programming Interface),  que  possibilita  a  implementação  dos

módulos de coleta dos dados gerados durante o processo de codificação realizado pelos usuários.

Desta forma, dada a qualidade desse software de código aberto, sua extensa documentação, e sua

grande  base  de  usuários,  optamos  por  usar  o  CodeMirror como  ponto  de  partida  para  o

desenvolvimento do Ambiente Integrado de Desenvolvimento do sistema CodeBench. 

Além do desenvolvimento da IDE e do sistema de logs, este projeto também visa desenvolver

um método de classificação de questões de acordo com seu nível de dificuldade. De acordo com

(Han, 2001; Kamber, 2001), a classificação é o processo de encontrar um modelo ou função que

descreve e distingue classes de dados ou conceitos, a fim de ser capaz de usar o modelo para prever

a classe de um objeto cuja classe é ainda desconhecida. 

Em (FWA, 2015), propõe-se uma forma de detectar a frustração de um aluno no processo de

codificação  de um exercício  através  da combinação  de duas  técnicas,  pertencentes  ao ramo da

estatística  e aprendizado de máquina,  denominadas  Regressão Logística e  Análise  de Regressão

LASSO (least absolute shrinkage and selection operator).  A primeira  mede a relação entre uma

variável categórica dependente e uma ou mais variáveis independentes, ao estimar probabilidades

utilizando uma função logística. A segunda é um método de análise de regressão que executa tanto a

seleção de variável quanto a regularização, a fim de melhorar a precisão da previsão e a facilidade

de interpretação do modelo estatístico que ele produz. Algumas evidências analisadas pelo autor 
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(definidas como Aggregated Keystroke Features) são semelhantes às escolhidas para este projeto,

como a frequência das teclas (e combinações) backspace, delete, ctrl + c, bem como o intervalo de

tempo entre eventos de digitação. 

 Considerando o contexto de um Ambiente de Tutoria Inteligente, ou ITS (Intelligent Tutoring

System),  é  proposta  por  (GÜNEL,  2009;  ASLIYAN,  2009)  uma  tabela  cujos  elementos  são

mapeados para números, os quais representam as relações de hierarquia entre conceitos abrangidos

pelas  questões  (na  pesquisa,  os  conceitos  estão  relacionados  a  tipos  de  números,  como primo,

inteiros,  complexos  e  etc.).  Tal  tabela  é  combinada com uma Equação Diferencial  que permite

calcular e recalcular a dificuldade de uma questão, utilizando elementos da tabela de conceitos e

quantidade de vezes que a questão tratada foi respondida de forma tanto incorreta quanto correta.

Em (Schapire) são citados vários métodos de classificação, como por exemplo Árvores de

Decisão,  Boosting,  Máquinas de Vetores de Suporte (Support Vector Machines),  Redes Neurais,

Algoritmo  do  Vizinho  mais  Próximo,  Naive  Bayes (baseados  na  teoria  Bayesiana),  Bagging,

Florestas Aleatórias, dentre outros. Também são citados alguns problemas de classificação, como

categorização  de  texto,  detecção  de  fraudes,  reconhecimento  óptico  de  caracteres,  visão

computacional  (detecção  facial),  processamento  de linguagem natural,  segmentação  de mercado

(prever se um cliente irá reagir a uma propaganda), bioinformática (classificação de proteínas de

acordo com suas funções).

Para este projeto, escolhemos utilizar as Máquinas de Vetores de Suporte, ou SVM (Support

Vector Machines). Algumas das características do  SVM  que tornam seu uso atrativo são (Smola,

1999): boa capacidade de generalização; convexidade da função objetivo, pois a aplicação do SVM

implica na otimização de uma função quadrática, que possui apenas um mínimo global. Esta é uma

vantagem sobre, por exemplo, as Redes Neurais Artificiais, em que há presença de mínimos locais

na função objetivo a ser minimizada; teoria bem definida, já que o SVM possui uma base teórica

muito bem estabelecida dentro da Matemática e Estatística.
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3. MÉTODOS UTILIZADOS

Foram seguidas estas etapas para que os objetivos estabelecidos neste projeto fossem 

alcançados:

 Definição  das  features que  deverão  estar  presentes  no  IDE,  como  autocompletion,

search/replace, dentre outras.

 Levantamento das tecnologias de IDE para web e de métodos de classificação de dificuldade

de questões com base em evidências vindas dos usuários.

 Desenvolvimento do IDE e sua integração com a plataforma CodeBench.

 Definir que dados serão coletados e armazenados pelo IDE, bem como o formato, podendo

ser por exemplo um arquivo log de texto, tabelas no banco de dados do sistema, dentre outros.

 Levantamento  de  evidências  e  estudo  das  mesmas  com  propósito  de  filtrar  quais  têm

implicância no nível de dificuldade de uma questão, para utilizar na classificação.

 Programação dos módulos de coleta das evidências no IDE, para que os dados possam ser

obtidos e armazenados.

 Realização da coleta das evidências em turmas de programação iniciadas após a execução da

etapa anterior.

 Construção de uma base de treino e de testes a partir de questões previamente classificadas

de acordo com suas dificuldades.

 Implementar a extração das evidências levantadas dos dados armazenados pelo IDE.

 Definir a estratégia de cálculo da dificuldade das questões a partir do estudo das evidências

coletadas. 

 Classificação das questões do banco de exercícios utilizando a estratégia definida na etapa

anterior.

 Elaboração do relatório final para a apresentação dos resultados da pesquisa ao esclarecer a

validade do IDE criado e demonstrar um estudo de caso do problema de classificação do nível de

dificuldade de uma questão.
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1. RESULTADOS E DISCUSSÕES

Utilizando a API disponibilizada pelo CodeMirror, foi possível incorporar ao IDE um editor

com várias  features que são de grande utilidade para processo de codificação do aluno, como as

mencionadas na Revisão Bibliográfica. 

Além delas, há outras funcionalidades em um menu acima do editor que também têm caráter

facilitador. Todas elas podem ser ativadas com atalhos do teclado. Algumas delas são: renomear

arquivo;  indentar  e  remover  indentação;  desfazer  e  refazer  uma  alteração;  realizar  buscas  e

substituições; testar o código ou submetê-lo; gerenciar arquivos. Abaixo do editor, há duas abas,

sendo a primeira uma simulação de um Console através do qual o aluno pode realizar entrada de

dados para seu programa, e verificar as saídas que seu programa produz. Uma visualização geral do

IDE está presente na Figura 1.

Figura 1 - Ambiente de Desenvolvimento Integrado implementado (IDE) no CodeBench.

A segunda aba é uma simulação de um Shell, através do qual o aluno pode executar alguns

comandos básicos, por exemplo, como o de listar os diretórios e arquivos no diretório atual, criação

de arquivos, movimentação entre os diretórios, como mostrado na Figura 2.
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Figura 2 - Simulação de Shell presente no IDE.

Uma  funcionalidade  já  mencionada  que  é  importante  ressaltar,  é  a  do  Gerenciador  de

Arquivos.  Os  comandos  executados  no  Shell,  presentes  na  Figura  2,  criaram  um  diretório

denominado “modulos” e um arquivo chamado “modulo1.py”. Ao abrir o Gerenciador de Arquivos,

é possível manipular os diretórios e arquivos criados através do Shell, bem como enviar arquivos

presentes no computador do aluno, como demonstra a Figura 3.

Figura 3 - Gerenciador de Arquivos presente no IDE.

Como mencionado na seção de Revisão Bibliográfica,  o  CodeMirror  possui uma  API que

possibilitou  a  implementação  dos  módulos  de  coleta  dos  dados  gerados  durante  o  processo  de

codificação realizado pelos alunos. Escolhemos armazenar os dados formatados para texto em um

log para cada questão resolvida por um aluno. Em cada linha de texto do log há os seguintes dados: 

 Data,  hora,  minutos,  segundos  e  milissegundos  em que  o  evento  registrado  na  linha

ocorreu; 

 Eventos disparados pelo editor de texto do  IDE enquanto o aluno está codificando.  É

registrado, por exemplo, uma mudança qualquer que ocorreu no conteúdo do editor; 
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 Informações  relacionados  ao  evento  que  foi  disparado  e  registrado.  No caso  de  uma

mudança,  há a informação de qual linha e coluna partiu a mudança para qual linha e

coluna chegou, o que foi mudado, o que foi adicionado ou removido, dentre outros.

Esses dados podem melhor visualizados em uma parte de um log gerado presente na  Error:

Reference source not found.

Figura 4 - Trecho de um arquivo de log gerado pela IDE.

Conhecendo como os dados estão organizados dentro dos logs, e em consequência do fato de

eles seguirem o padrão Data-Evento-Informações, foi possível implementar um analisador (parser)

dos textos armazenados nos logs utilizando uma expressão regular. Segundo (Jargas, 2001), uma

expressão  regular  é  um método  formal  de  se  especificar  um padrão  de  texto,  cujos  principais

objetivos  são realizar  buscas,  substituições  e  validações.  É possível  também dividir  o texto em

grupos que seguem padrões distintos. A Figura 5 mostra a divisão do texto de uma linha de um log

em grupos através de uma expressão regular.
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Fonte: Captura de tela realizada no site www.regexr.com

Figura 5 - Demonstração da separação em grupos de uma linha de texto em um log.

Neste  projeto,  os  dados  fornecidos  pela  coleta  de  evidências  provindas  do  processo  de

codificação realizado pelo aluno foram tratados como o conjunto de características que descreve

diferentes níveis de dificuldade. 

Escolhemos trabalhar com as seguintes evidências:  número de erros de lógica (submissões

recusadas); número de vezes que as teclas delete e backspace são pressionadas (cada); o tempo total

de codificação; número de vezes que a combinações ctrl + v foi pressionada; número de vezes que o

aluno para de digitar e retorna depois de determinado intervalo de tempo (pois ao fazer isso, ele

provavelmente está pensando o que fazer em seguinte). Os intervalos são de trinta segundos, um

minuto, e cinco minutos.

Com a organização dos dados obtida através do analisador  implementado com expressões

regulares,  foi  possível  extrair  as  evidências  mencionadas  necessárias  para  realizar  os  testes  de

classificação do nível de dificuldade de questões de programação. 

Para realizar esse teste de classificação, como dito anteriormente,  escolhemos utilizar uma

técnica de Aprendizado de Máquina, ou AM, denominada Máquina de Vetores de Suporte, ou SVM

(Support Vector Machine), com uma variante Multiclasse.

Em (Lorena,  2007;  de  Carvalho,  2007)  define-se  que  as  técnicas  de  AM empregam  um

princípio de inferência denominado indução, através do qual conclusões genéricas são obtidas a

partir de um conjunto particular de exemplos. O aprendizado indutivo pode ser dividido em dois

tipos  principais:  supervisionado  e  não-supervisionado.  Também  é  dito  que  no  aprendizado

supervisionado tem-se a figura de um “professor” externo, o qual  apresenta o conhecimento do
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ambiente por conjuntos de exemplos na forma: entradas e saída desejada,  e assim algoritmo de

aprendizado extrai a representação do conhecimento a partir desses exemplos. 

No  IDE implementado  e  incorporado  ao  CodeBench,  o  aluno  fornece  a  classificação  de

dificuldade da questão que está resolvendo. Assim, é possível associar as evidências extraídas de um

log (entradas)  à  uma  dificuldade  dada  pelo  aluno  (saída  desejada),  caracterizando  assim  um

aprendizado supervisionado.

O SVM é um classificador linear não-probabilístico que define uma fronteira linear a partir de

dados linearmente separáveis, separando-os por meio de um hiperplano. Um dado é visto como um

ponto em um espaço de p dimensões, enquanto o hiperplano que os separa possui (p – 1) dimensões.

Além do núcleo linear, há também um núcleo baseado em Funções de Base Radial, ou RBF

(Radial Basis Function), no qual a separação dos dados ocorre de forma curvilínea.  A diferença

entre os núcleos pode ser melhor observada na Figura 6, que demonstra a separação de dados de duas

dimensões apenas (pontos marrons e azuis).

Fonte: Script de exemplo de utilização do SVM do módulo Scikit-Learn para Python

Figura 6 - Separação de dados utilizando o núcleo linear e RBF no classificador SVM.

Para este projeto, utilizamos o módulo de  SVM Multiclasse presente em uma biblioteca de

Aprendizado  de  Máquina  para  Python  chamada  Scikit-Learn.  Segundo  as  orientações  dessa

biblioteca, presentes nos guias de sua API (Pedregosa et al., 2011), os algoritmos de SVM não são

invariantes com a escala dos dados, então é altamente recomendado que os dados estejam na mesma

escala. Essa normalização de escala é efetuada através de um pré-processamento (feito antes de

iniciar  o  aprendizado).  Para  tal,  utilizamos  um  algoritmo  de  scaling (normalização)  também

presente  na  biblioteca  do  Scikit-Learn. Um exemplo  que  mostra  os  dados  antes  e  após  o  pré-

processamento está presente na Figura 7.
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Figura 7 - Valores das Evidências de um log antes e após o pré-processamento 

Ao analisar os logs coletados, detectamos que alguns usuários estavam produzindo o código

em editores externos ao sistema do CodeBench, colando o conteúdo no editor do  IDE, realizando

apenas mais algumas ações  e então submetendo a solução.  Isso fez com que alguns dos dados

coletados fossem inválidos para a classificação, pois os logs desses casos ficaram pequenos demais

(pois  há  apenas  um  evento  de  “cola”  de  conteúdo  e  alguns  outros  dados  registrados)  e  não

correspondentes  ao  código  produzido  e  às  dificuldades  das  questões.  No  entanto,  também

detectamos que esse comportamento era menos frequente nas questões codificadas na linguagem

Python. Portanto, os dados utilizados nos testes de classificação correspondem aos logs de questões

codificadas utilizando a linguagem Python. 

Os testes de classificação foram divididos em duas seções,  com 500 e 1000 instâncias de

evidências extraídas dos  logs, respectivamente. Em cada seção, os classificadores gerados foram

testados com grupos de 200 e 300 instâncias (questões) já classificadas pelos alunos, e disjuntos dos

grupos de 500 e 1000 instâncias para treino. Em cada execução de classificação, todas as instâncias

de todos os grupos mencionados foram ordenadas aleatoriamente. Os resultados (taxa de acerto dos

classificadores) estão presentes na Figura 8.

Figura 8 – Taxas de acerto obtidas pelos classificadores em 2 seções de testes
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Para  esse  caso  analisado  nesta  pesquisa  os  resultados  não  foram  satisfatórios.  Os

classificadores não conseguiram efetuar a classificação corretamente em mais que a metade dos

conjuntos de instâncias. No entanto, há conceitos mais aprofundados na teoria de Aprendizado de

Máquina e  Máquinas  de Vetores  de Suporte  que,  ao  pesquisados e  observados  na concepção e

execução de uma nova abordagem, poderão auxiliar na obtenção de melhores resultados. 

Alguns desses conceitos estão presentes em (Lorena, 2007; de Carvalho, 2007), sendo eles a

Teoria de Aprendizado Estatístico, que estabelece condições matemáticas que auxiliam na escolha

de um classificador  particular;  Margens rígidas e margens suaves de  SVM;  Núcleos Sigmoidais,

Polinomiais e núcleos customizados, dentre outros. Além do SVM, existem muitas outras técnicas de

Aprendizado de Máquina a serem exploradas, como por exemplo as que se baseiam na teoria de

Bayes, Redes Neurais, ou J48 (baseado em árvores de decisão).
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1. CONCLUSÃO

Com base nas referências apontadas nesta pesquisa, é possível inferir que teclas pressionadas

e  alguns  outros  fatores  (como o  intervalo  de  tempo  entre  os  eventos  de  digitação)  podem ser

utilizados  como evidências  em uma estratégia  que mede as  dificuldades  de um aluno ao tentar

solucionar uma questão de programação.

Podem existir evidências que estão relacionadas tanto com a dificuldade ou frustração de um

aluno no processo de codificação, por exemplo, quanto com a dificuldade de uma questão. Então,

escolher cautelosamente como tratar cada tipo de evidências em suas análises tem uma implicância

direta na eficácia da pesquisa que está sendo realizada.

Ao mesmo tempo que é possível definir várias estratégias de cálculo do nível de dificuldade

de uma questão, como mencionado previamente, pode-se definir e extrair mais evidências dos logs

gerados pelo IDE, como por exemplo a velocidade de digitação média, erros de compilação, uso de

indentação, média diária de tempo de uso do sistema. Assim, testes com diferentes estratégias e

diferentes  evidências  passaram a  poder  ser  realizados.  Além da  abordagem de  Aprendizado  de

Máquina, podem ser utilizados métodos que envolvem conceitos de grafos, estatística e matemática.

A concepção e implementação de um IDE no sistema do CodeBench deu luz à possibilidade

de realização de pesquisas dos mais variados tipos, devido ao armazenamento de informações do

processo de codificação do usuário em forma de logs que obedecem a um padrão. 
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1. CRONOGRAMA

Nº Descrição Ago

2015

Set Out Nov Dez Jan

2016

Fev Mar Abr Mai Jun Jul

1 Definição das features do
IDE

X X

2 Pesquisa por tecnologias de
IDE para web

X X

3 Pesquisa por métodos de
classificação automática

X X

4 Desenvolvimento do IDE e
integração com o sistema

X X X X X X X

5 Elaboração do Relatório
Parcial

X X

6 Definição dos dados
armazenados pelo IDE

X

7 Programação dos módulos
de coleta de evidências

X X X

8 Coleta das evidências X X X

9 Definição da estratégia de
classificação de dificuldade

X

10 Construção de uma base de
treino

X X

11 Classificação das questões
do banco de exercícios

X X

12

- Elaboração do Resumo e 
Relatório Final (atividade 
obrigatória)

- Preparação da Apresentação 
Final para o Congresso 
(atividade obrigatória)

X X
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