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O objetivo deste trabalho foi a produção de uma plataforma de visualização dos dados
recolhidos pelo projeto de Dispositivos Open-Source em Redes de Sensores sem Fio para Análise
do Comportamento Coletivo na Aprendizagem Remota. Este projeto tem o objetivo de construir e
fazer o uso de uma rede de dispositivos que permitam a análise do comportamento individual dos
sujeitos por meio de múltiplas coletas simultâneas em uma atividade em grupo, porém realizada
remotamente. Foram construídos quatro protótipos de dispositivos vestíveis, para a coleta de
dados voluntários (botão para eventos específicos) e de dados involuntários (sinais contínuos de
biossensores), e conectados a uma Rede de Sensores Sem Fio (RSSF). Os dados da amostragem
foram armazenados e validados graficamente, através de uma plataforma antes mencionada.

A produção da plataforma de simulação foi um desafio pois a reprodução dos dados e gráficos
apresentados de forma simples e de fácil entendimento são gerados em tempo real. Os dois
gráficos escolhidos para a plataforma são: o de botão específico para eventos, o outro gráfico
mostra o valor medido no led receptor do sensor correspondente a corrente aplicada a um dos
leds emissores.

A plataforma consiste da gravação da aula no lado esquerdo, centralizado temos um seletor de
gráficos com os voluntários. Do lado esquerdo temos 2 visualizadores de gráficos, pois assim é
possível fazer a comparação entre 2 voluntários Fig.1.

Em conclusão podemos ver um futuro promissor para esta plataforma que está em construção
pois a análise de dados obtidos a partir do comportamento de diferentes voluntários no mesmo
período de tempo sobre uma situação estressante, ajuda na observação dos dados retirados dos
experimentos. O mais importante em uma Análise do comportamento coletivo na aprendizagem
remota é a normalização dos dados recebidos.
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Figura 1. Plataforma em construção

Palavras-chave: Comportamento coletivo. Plataforma de análise de dados. Dispositivos Open-source.

Apoio: Página 2 de 2


