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APLICAÇÕES DE BANCO DE DADOS COM O USO DE TECNOLOGIAS PROPRIETÁRIAS E 
SOFTWARE LIVRE. Diego Barbosa Victoria, Glaucius D. Duarte, Luiz Fernando Tavares Meireles (Escola de 
Informática, UCPel). 
No Projeto ARCA desenvolve-se um ambiente de ensino aprendizagem que possa atuar como ferramenta 

computacional no auxílio a uma prática pedagógica diferenciada. A plataforma escolhida para o projeto foi o Active Worlds, que é 
um ambiente de realidade virtual que permite a cooperação de vários usuários. Dentro desta plataforma cada usuário é identificado 
como um Avatar, e os processos que executam diversas funções dentro do mundo são identificados por bots. Devido a 
inexistência de um sistema gerenciador de banco de dados na plataforma ActiveWorlds, tal mecanismo encontra-se em fase de 
modelagem e implementação com o uso de software livre. A visualização é feita através do navegador Active World, o qual, além 
de uma área 3D, possui uma janela para interação com páginas no formato HTML. Os dados gerais obtidos através das páginas 
HTML referentes a cada usuário são armazenados no banco de dados. Devido aos bots terem sido feitos na linguagem de 
programação C, foram utilizadas bibliotecas do Active Worlds e do MySQL para a interação dos bots com o banco de dados. 
Quando os usuários (via Avatares ou participação direta) executam alguma ação dentro do mundo, os bots monitoram esta ação e 
atualizam as informações no banco de dados. A base pode servir como um log para futuras análises. As informações que são 
armazenadas na base, são visualizadas via browser pois as páginas que estão no servidor são feitas em HTML/JavaScript e PHP. 
A integração de uma solução proprietária (plataforma Active Worlds) com tecnologias baseadas em software livre, executadas em 
ambientes operacionais heterogêneos (Windows e Linux), caracteriza um dos resultados obtidos no contexto do Projeto ARCA. 
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