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Sumario

Descrevemos as abordagens passiva e ativa utilizadas para ensino de algoritmos
e estruturas de dados com recursos de animac~oes gra cas. Introduzimos uma nova
abordagem construtiva e descrevemos o ambiente Astral projetado para explorar seus
benefcios. Nesta abordagem, alem do estudante ter acesso a aplicativos exemplos
providos de animaco~es gra cas que ilustram o funcionamento de algoritmos, ele tambem
realiza suas proprias animac~oes durante o processo de implementac~ao da estrutura
e dos algoritmos de maneira simpli cada mas com visualizac~ao gra ca notavel e
resultados sensivelmente positivos na aprendizagem. A experi^encia de uso deste
ambiente tem mostrado grandes vantagens no ensino de disciplinas de graduac~ao na
area de computaca~o.

1 Introduc~ao

Diversos sistemas para implementac~ao de animac~oes de algoritmos e de estruturas de dados
foram produzidos deste o trabalho pioneiro de Brown [3, 4], como por exemplo, [7, 15, 1].
Varios destes sistemas exploram muito bem a pontencialidade do uso de visualizac~oes gra cas
das operac~oes realizadas nas estruturas de dados como ferramenta de ensino. O uso de
movimento em tempo real, cores e sons enriquecem ainda mais o poder de comunicac~ao [6].
De fato, algumas experi^encias positivas ja foram relatadas na literatura [10] e [13],
principalmente com o uso de sistemas que utilizam a abordagem ativa (veja sec~ao 2) na
qual o aprendiz interage com as animac~oes na criac~ao de inst^ancias testes.
Por outro lado, a ^enfase na qualidade da animac~ao gra ca para enriquecer a abordagem
ativa da maioria dos sistemas levou-os a um grau de complexidade que impede seu uso para
ns de criac~ao de animac~oes pelos proprios aprendizes. Deste modo, sua utilizac~ao se limita
a interac~ao, ainda que ativa, com as animac~oes pre-implementadas.


Pesquisa desenvolvida com suporte nanceiro parcial do CNPq, Faep, Fapesp, e RHAE.

1

Do mesmo modo que a experimentac~ao durante a operac~ao das animac~oes enriquece o
aprendizado mais do que a mera observac~ao passiva delas, e de se esperar que, com um
sistema onde a propria implementac~ao das animac~oes gra cas e facilitada a ponto de poder
ser realizada pelo estudante, a absorc~ao do funcionamento dos algoritmos seja ainda mais
intensa.
Com o objetivo de prover um tal sistema, desenvolvemos um ambiente para a arquitetura
Macintosh utilizando a plataforma de programac~ao Think Pascal produzida pela Symantec
Corp. <http://www.symantec.com/>.
Este artigo traz na sec~ao 2 uma breve descric~ao das principais abordagens ao uso de
animac~oes de algoritmos no ensino. Na sec~ao 3 s~ao citados varios dos projetos mais relevantes
na area. Descrevemos na sec~ao 4 o ambiente que desenvolvemos, detalhando sua arquitetura
e apresentando alguns exemplos. Finalmente, na sec~ao 5 s~ao colocadas algumas conclus~oes
sobre os benefcios deste ambiente, tendo em vista a nossa experi^encia com seu uso no ensino
de disciplinas de estruturas de dados.

2 Abordagens

Em livros textos e aulas convencionais, de modo a faciliar o aprendizado de algoritmos
utilizam-se mecanismos que v~ao alem da descric~ao em (pseudo) linguagem de programac~ao,
como ilustrac~oes.
Por outro lado, o excesso destas mesmas ilustrac~oes quando vistas estaticamente
contribuem muito pouco para aumentar a compreens~ao dos algoritmos dado que alem das
informac~oes depictadas ha grande comunicac~ao implcita na correlac~ao entre elas. Esta
correlac~ao pode ser mostrada atraves da animac~ao gra ca das imagens, dando ganho
consideravel de comunicac~ao de informac~ao.
Em [3], M. Brown introduziu a ideia de ambientes dedicados a construc~ao de animac~ao
gra ca computadorizada como ferramenta para ensino em computac~ao como ja e tambem
aplicado com sucesso em outras areas, como qumica, anatomia e simulac~ao de circuitos.
Um primeiro uso de animac~ao de algoritmos e dado quando se assiste a um lme [11] ou
a execuc~ao de uma sequ^encia pre-programada de eventos [3]. Essa abordagem e denominada
passiva, pois o usuario se comporta como mero espectador e ela e util para a complementac~ao
de livros-texto e aulas.
Uma limitac~ao clara, no entanto, esta no fato de o usuario n~ao poder testar novos
conjuntos de dados e ter que car limitado aos conjuntos a ele fornecidos. Para suprir
esta restric~ao, alguns sistemas [7, 15, 1] introduziram facilidades para que seus usuarios
pudessem fazer as suas proprias experi^encias, direcionando o andamento do algoritmo. Tal
abordagem e denominada ativa.
Resultados positivos para o uso desta abordagem foram relatados por Lawrence et al em
[13] em experi^encia realizada com o ambiente polka. Estes resultados con rmam que a
abordagem ativa e mais poderosa, pois tem-se uma participac~ao maior por parte do usuario.
Diante da oportunidade de associar o ensino teorico de algoritmos e estruturas de dados
com uma disciplina de laboratorio de software, decidimos veri car se o acrescimo de um
nvel adicional de participac~ao do aprendiz no processo de animac~ao resultaria em ganho
na aprendizagem. Nossa tentativa visou incorporar a fase de implementac~ao realizada pelos
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estudantes algumas chamadas a rotinas gra cas de alto nvel para visualizac~ao tanto das
estruturas de dados quanto das atuac~oes dos algoritmos implementados para manipulac~ao
delas. Para viabilizar esta tarefa fez-se necessaria a implementac~ao de um ambiente de
programac~ao de animac~oes em uma plataforma adequada e amigavel. Criamos, para
implementar esta nova abordagem, denominada construtiva, o ambiente Astral descrito na
sec~ao 4 com o qual mesmo o estudante iniciante pode realizar animac~oes gra cas so sticadas
com um mnimo de esforco.
Este ambiente foi utilizado em laboratorio de software durante tr^es semestres (2/94, 1/95,
2/95) com resultados muito positivos a aprendizagem, como descrevemos na sec~ao 5.

3 Projetos Relacionados

Nesta sec~ao s~ao citados alguns trabalhos que in uenciaram positivamente o projeto e
desenvolvimento do ambiente Astral. N~ao houve pretens~ao alguma aqui de fazer uma resenha
exaustiva de todos os trabalhos relacionados.
Balsa (Brown ALgorithm Simulator and Animator) [3] foi desenvolvido na Brown
University no incio dos anos 80 e seu intuito era o de servir como um laboratorio de
experimentac~ao com representac~oes din^amicas de algoritmos em tempo real. Seu sucessor,
Balsa-II introduziu uma interface mais amigavel e uma maneira homog^enea para a execuc~ao
e interac~oes com animac~oes, trabalhando sobre a plataforma Macintosh e com a linguagem
Pascal.
No incio dos anos 90, surgiu o projeto Zeus <http://www.research.digital.com/SRC/
zeus/home.html> de M. Brown [7, 5, 8, 9] cujas contribui
c~oes incluiram uma proposta de
separac~ao entre algoritmo e visualizadores, colocando interfaces bem de nidas entre eles; o
suporte a construc~ao de programas de grande porte, orientados a objetos e a utilizac~ao da
linguagem Modula 3. Em Zeus multiplos algoritmos podem ser executados concorrentemente,
facilitando a analise de diferencas e similaridades entre varios algoritmos.
O projeto ZADA <http://ls4-www.informatik.uni-dortmund.de/RVS/zada.html>
desenvolvido na University of Dortmund implementou algoritmos distribudos utilizando o
ambiente Zeus.
XTango <http://www.cc.gatech.edu/gvu/softviz/algoanim/xtango.html> [15] e
um sistema de animac~ao de algoritmos de proposito generico que permite a construc~ao
de animac~oes em tempo real. O objetivo principal e prover facilidades para os usuarios
que ir~ao construir as suas animac~oes, fornecendo uma interface de alto nvel. Utiliza
a linguagem C e opera sobre plataformas Unix e X11 Window Systems. Polka
<http://www.cc.gatech.edu/gvu/softviz/parviz /polka.html> e sucessor de Xtango
e foi projetado para dar suporte ao desenvolvimento de animac~oes concorrentes, de maneira
a facilitar a exibic~ao de algoritmos paralelos.
O projeto AnmA [1] foi desenvolvido na Unicamp por R. Amorim e P. de Rezende e seu
principal objetivo e a produc~ao sistematica de animac~oes em C++ dentro de um ambiente de
estac~oes de trabalho Unix. As experi^encias obtidas atraves da implementac~ao desse projeto
foram de grande valia para a implementac~ao do Astral.
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4 Astral

O projeto do ambiente Astral <http://www.dcc.unicamp.br/~rezende/astral> visou
atender as necessidades de preparac~ao de diversos exerccios de implementac~ao de estruturas
de dados utilizando animac~oes gra cas, de modo homog^eneo sob uma interface consistente.
A partir das caractersticas basicas do ambiente e de sua biblioteca de suporte, foram
produzidos diversos destes exerccios que deram origem a primeira experi^encia de que temos
conhecimento da aplicac~ao da abordagem construtiva no ensino de estruturas de dados | o
uso de mecanismos de animac~ao para auxiliar na implementac~ao de algoritmos pelos proprios
estudantes.
O ambiente Astral foi desenvolvido para arquitetura Macintosh [2], sobre Mac/OS v. 7.5.
Um ponto positivo desta escolha e relacionado as facilidades oferecidas por esta plataforma
para a implementac~ao de aplicativos gra cos, com mecanismos simples para gerenciamento
de janelas, menus, assim como para o desenho e manipulac~ao de objetos gra cos. Alem
disso, o fato de a interface oferecida ao usuario nal ser extremamente amigavel (e portanto
excelente para pessoas com pouca experi^encia) faz o Astral ter grande apelo a esse publico.
A linguagem escolhida para implementac~ao foi Pascal que e adequada ao ensino de
programac~ao basica devido a sua simplicidade, veri cac~ao forte de tipos e mecanismos para
estruturac~ao e modularizac~ao. O processo de animac~ao foi feito utilizando-se func~oes e
procedimentos, sem alterac~oes a linguagem ou utilizac~ao de pre-processadores.
Em um nvel acima do sistema operacional, temos uma camada que agrupa rotinas de
interesse geral para a construc~ao de animac~oes que obedecam ao nosso modelo, denominada
camada basica. Fazem parte desta camada o encapsulamento de topicos como manipulac~ao
de janelas de texto, a visualizac~ao e a comunicac~ao com o usuario da aplicac~ao assim como
o tratamento de eventos e o gerenciamento de objetos gra cos.
Para cada animac~ao e construda uma camada espec ca que contem o codigo referente a
visualizac~ao da estrutura de dados que se pretende animar. Ao usuario do ambiente cabera
escrever o seu algoritmo fazendo uso das interfaces oferecidas pelo conjunto de camadas que
est~ao em nveis inferiores, como ilustra a gura 1.
Código do Usuário
Camada Específica
Camada Básica
Mac/OS

Figura 1: Arquitetura basica do ambiente
As interfaces oferecidas ao usuario do ambiente s~ao escolhidas de maneira a formar,
para cada animac~ao, um conjunto minimal e padronizado, n~ao sobrecarregando a tarefa do
aprendizado de sua utilizac~ao. E consequ^encia deste requisito que a qualidade da animac~ao
nal, em termos de detalhes dos passos exibidos, e func~ao da criatividade do programador
da camada espec ca que deve maximizar o conteudo sem^antico da informac~ao mostrada
gra camente, sem estender o numero de chamadas gra cas. Para ilustrar o poder que pode
ter um tal conjunto minimal de chamadas gra cas, a gura 4, na sec~ao 4.2, mostra que uma
4

unica chamada a func~ao DrawTree e su ciente para a animac~ao das alterac~oes de uma arvore
AVL devidas a uma inserc~ao, incluindo os efeitos de rotac~ao.

Gerenciador
de
Eventos

Menus

Objetos
Gráficos
Gerenciador
de
Janelas Gráficas

Janelas
de
Texto

Camada Básica

Janelas
de
Comunicação

Menus
Específicos

Camada Específica
Código do Usuário
Estrutura de Dados

Opções
de
Execução

Visualizadores
Algoritmo1

R

Algoritmo2
Algoritmo4

R

Algoritmo3
Algoritmo n

W

Estrutura de Dados

Figura 2: Arquitetura detalhada do ambiente

4.1 Arquitetura

A gura 2 ilustra de maneira mais detalhada o conteudo de cada uma das camadas e os
principais relacionamentos entre elas e mostra, de maneira resumida, o uxo de execuc~ao
de uma animac~ao. O usuario que a executa gera eventos, como selec~ao de itens de menu
ou entrada de dados, que s~ao ltrados pelo gerenciador de eventos. A maior parte destes
eventos s~ao tratados na camada basica e s~ao transparentes para os demais programadores.
Eventos espec cos para uma animac~ao, como a selec~ao de um item de menu indicando
um pedido de execuc~ao de um algoritmo e passado para a camada espec ca, que ira ativar o
codigo do usuario. E este quem ira se encarregar de fazer as alterac~oes devidas na estrutura
de dados e chamar as rotinas adequadas dos visualizadores. A cada vez que um visualizador
e acionado, ele veri ca o estado da estrutura de dados e re ete as alterac~oes feitas de maneira
suave (veja um exemplo na gura 4).

4.2 Utilizaca~o do Ambiente

A nalidade de cada uma das animac~oes, ou exerccios, e que o usuario entenda o seu objetivo,
consiga acompanhar os passos necessarios para alcanca-lo e seja capaz de fazer sua propria
implementac~ao de cada algoritmo. Para isto, alem dos elementos do ambiente propriamente
dito contamos com uma camada de apoio, ilustrada na gura 3. Tal camada e fundamental
para o sucesso do processo de aprendizado e pode complementar aulas expositorias.
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Algoritmo1
Algoritmo2

Descrição:
• Teoria
• Objetivo
• Interface

Aplicativo
Exemplo

THINK Pascal ™
Ambiente de
Programação

Algoritmo3
Algoritmo n

Algoritmo4

Esqueleto
do Módulo
do Usuário

Estrutura de Dados

Especificação
da Estrutura
de Dados

Arquivos
de Dados
de Teste

Figura 3: Camada de Apoio
Para a compreens~ao dos objetivos e fornecido um arquivo texto explicativo e um
aplicativo-exemplo sobre o qual o usuario pode explorar o comportamento dos algoritmos
com conjuntos de dados sugeridos ou proprios (participac~ao ativa).
Para a fase implementac~ao contamos com o ambiente de programac~ao Think Pascal [17],
desenvolvido pela Symantec Corporation. Este contem um editor de texto que realiza
veri cac~ao de erros sintaticos em tempo de digitac~ao assim como indentac~ao automatica.
Alem disso, seu ambiente de depurac~ao e bastante completo, permitindo a execuc~ao passo a
passo, o estabelecimento de breakpoints (interrupc~ao da execuc~ao em pontos espec cos do
codigo), de watchpoints (interrupc~ao da execuc~ao quando determinada posic~ao de memoria
e alterada) e depurac~ao a nvel de programa fonte, dentre outras facilidades.

3

Figura 4: Animac~ao de uma inserc~ao em arvore AVL
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Tal ambiente de ne uma aplicac~ao como sendo um project formado por varios modulos.
Desta forma, e entregue ao estudante um projeto que inclui um arquivo contendo a
especi cac~ao da estrutura de dados e um modelo do modulo do usuario que consiste apenas
de um esqueleto das operac~oes que ele deve completar.
Alem disso, a camada de apoio conta com um arquivo texto que contem as interfaces
das rotinas de visualizac~ao que s~ao usadas para a realizac~ao das animac~oes pelo estudante.
Podem ainda ser fornecidos arquivos de dados especiais para teste, como por exemplo um
conjunto de elementos a serem inseridos em uma arvore AVL, causando rotac~oes em serie.

4.3 Vantagens da abordagem construtiva

Dentre as vantagens da abordagem construtiva est~ao mecanismos para facilitar o processo
de abstrac~ao, o fato de a animac~ao re etir o codigo implementado pelo aprendiz e as varias
facilidades para a detecc~ao visual de erros. Com isso, esta-se incentivando o processo de
compreens~ao e de auto-correc~ao.
O uso de chamadas as rotinas gra cas pelo usuario desde as etapas iniciais de sua
implementac~ao se mostra uma excelente ferramenta de depurac~ao. (Veja gura 4.) A
informac~ao visual acelera os processos de entendimento e desenvolvimento.

4.4 Exemplos de Animaco~es Implementadas

Esta sec~ao e dedicada a apresentac~ao de guras retiradas de algumas das animac~oes
implementadas por estudantes utilizando conjuntos minimais de func~oes gra cas providas
pela biblioteca do ambiente Astral. Por limitac~oes de espaco, ser~ao colocadas apenas algumas
imagens e uma breve explicac~ao para cada um dos topicos apresentados.

(a)

(b)
Figura 5: Ordenac~ao

(a)
Figura 6: Hashing

(b)

Iniciando com algoritmos de ordenac~ao, podemos ver na gura 5(a) o QuickSort, cujo
comportamento recursivo pode ser observado atraves da disposic~ao dos elementos, que est~ao
separados em grupos que v~ao se aproximando progressivamente da diagonal da janela. O
segundo algoritmo, gura 5(b), ilustra o MergeSort cujo comportamento e exibido em tr^es
fases: antes da execuc~ao do algoritmo, com alguns grupos ja ordenados e prontos para a
realizac~ao de uma etapa de conquista do algoritmo e ao termino da execuc~ao, com todos os
elementos ordenados.
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Na gura 6, temos uma amostra de um algoritmo de hashing utilizando encadeamento
externo. Note que s~ao utilizados dois tipos de visualizadores: um para mostrar em detalhes o
conteudo das entradas na tabela e o outro reduzido, destinado exibir o grau de espalhamento
da tabela.

(a)

(b)

(a)

(b)

Figura 8: A rvores B

Figura 7: Alinhamentos

A gura 7 mostra uma aplicac~ao do paradigma de programac~ao din^amica, cuja motivac~ao
veio da area de biologia computacional (determinac~ao de alinhamento de cadeias de DNA).
A estrutura de dados e, portanto, trivial, mas este problema ilustra o preenchimento da
informac~ao de modo din^amico: o preenchimento da primeira linha e primeira coluna e
imediato, enquanto o calculo do valor dos demais elementos e baseado no valor ja determinado
de seus elementos vizinhos, como ressalta a gura 7(a). Dado que a matriz esta completa,
e possvel determinar a partir dela varios alinhamentos. Na gura 7(b) est~ao marcados os
alinhamentos superior e inferior.
Por m, a gura 7(b) mostra uma arvore B antes e depois da inclus~ao de um elemento
(g) que causa a explos~ao da raiz e consequentemente o aumento da altura da arvore.
Estes exemplos mostram a diversidade de exerccios que podem ser construdos
baseando-se nas facilidades do ambiente Astral de modo que o estudante possa se bene ciar
da sua propria implementac~ao de animac~oes gra cas como mecanismo de aprendizagem.
A construc~ao das camadas espec cas a cada um destes exerccios e simpli cada devido a
camada basica do ambiente que fatora todo o gerenciamento de eventos e processamento de
mais baixo nvel para fora da camada espec ca.

5 Conclus~oes

Foi descrito o ambiente Astral para auxlio ao entendimento e implementac~ao de algoritmos
utilizando-se animac~oes gra cas. Este ambiente permite a explorac~ao dos tr^es tipos de
abordagem citadas: passiva | atraves da utilizac~ao de ferramentas de gravac~ao de eventos;
ativa | atraves dos aplicativos-exemplo, e construtiva | atraves de interfaces minimais e
padronizadas para implementac~ao de animac~oes.
Embora sem a aplicac~ao de um metodo sistematico de analise de resultados quantitativos
de aprendizado, depois de utilizarmos o Astral dentro de disciplinas de laboratorio de software
para ensino de estruturas de dados ao longo de um ano e meio, ministradas por tr^es docentes,
tivemos oportunidade de veri car uma sensvel melhoria de desempenho dos estudantes
comparando-se com semestres anteriores, onde os laboratorios de software utilizavam
programac~ao tradicional (sem animac~ao). Este desempenho destacado foi observado tanto
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nas avaliac~oes durante a propria disciplina, quanto tambem vem sendo observado neste
momento (um ano mais tarde) quando os estudantes est~ao cursando uma disciplina de projeto
e analise de algoritmos. A sua xac~ao das noc~oes de algoritmos em estruturas de dados, de
paradigmas de projeto de algoritmos e de analise de e ci^encia se percebe muito mais solida
que a de estudantes de semestres passados.
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95-15 NP-Hardness Results for Tension-Free Layout, C. F. X. de Mendonca N., P. Eades,
C. L. Lucchesi, J. Meidanis
95-16 Agentes Replicantes e Algoritmos de Eco, Marcos J. C. Euzebio
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Nogueira de Lucena, Hans Kurt E. Liesenberg
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Carvalho
95-23 Calculo de la Estructura de un Texto en un Sistema de Procesamiento de
Lenguaje Natural, Horacio Saggion and Ariadne Carvalho
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Jacques Wainer
95-27 Work ow Modeling, Paulo Barthelmess and Jacques Wainer
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96-03 Cartas Nauticas Eletr^onicas: Operaco~es e Estruturas de Dados, Cleomar M.
Marques de Oliveira e Neucimar J. Leite
96-04 On the edge-colouring of split graphs, Celina M. H. de Figueiredo, Jo~ao Meidanis and
Celia Picinin de Mello
96-05 Estudo Comparativo de Metodos para Avaliaca~o de Interfaces HomemComputador, S'lvio Chan e Heloisa Vieira da Rocha
96-06 User Interface Issues in Geographic Information Systems, Juliano Lopes de Oliveira
and Claudia Bauzer Medeiros
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96-09 Sequential and Parallel Experimental Results with Bipartite Matching Algorithms, Jo~ao Carlos Setubal
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96-11 Network Design for the Provision of Distributed Home Theatre Services, Nelson
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do Nascimento, C. F. X. de Mendonca N., P. S. de Souza
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