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RESUMO 

 

 Com o objetivo de auxiliar adolescentes no aprendizado de raciocínio e pensamento lógico 

foi pensado no desenvolvimento de um software no qual abstraísse a interação de um brinquedo 

utilizado para ensino de lógica e mostrasse o algoritmo feito pelo usuário neste brinquedo em um 

diagrama dentro do software no intuito de auxiliar o ensino e aprendizado de raciocínio lógico. O 

brinquedo de  ensino de lógica escolhido foi o Topobo pois o mesmo ganhou prêmios de o 

brinquedo robótico mais divertido’ e se mostrou eficiente em ensinar conceitos de física e lógica a 

crianças de 5 anos. O diagrama escolhido foi o diagrama de atividades porque o mesmo possui um 

padrão fácil e intuitivo de ser aprendido e possui ferramentas para execução de atividades em 

paralelo, conceito utilizado pelo Topobo. 

 O Topobo é o primeiro brinquedo de construção do mundo com memória cinética, com a 

capacidade de gravação e reprodução de movimento físico. O Topobo tem a possibilidade de 

encaixar suas peças, onde o mesmo possui peças passivas (estáticas) e peças ativas (robóticas), estas 

ultimas são capazes de gravar  e reproduzir o movimento feito nelas através de um botão.  

 O diagrama de atividades é um diagrama especificado pela Linguagem de Modelagem 

Unificada (UML) e descreve o fluxo de um requisito do sistema. O diagrama de atividades possui 

um ponto de início, representado por um circulo branco, um ponto de fim, representado por um 

ponto preto, e entres estes dois existem vários ‘balões‘ nos quais são chamados de atividades e são 

representados por uma forma oval. 

 

Palavras-chave: Topobo, UML, Diagrama de atividade, Netbeans platform, Java, Educação, 

Aprendizado, Raciocínio Lógico, Lógica de Programação. 
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ABSTRACT 

 

 Aiming to assist teens in learning reasoning and logical thinking was thought to develop a 

software in which abstraísse the interaction of a toy used for teaching logic and show the algorithm 

made by the user in this toy in a diagram in the software in order to assist the teaching and learning 

of logical reasoning. The toy teaching logic was chosen because the Topobo even won awards for 

the robotic toy more fun 'and proved effective in teaching concepts of physics and logic to 5 year 

olds. The diagram was chosen activity diagram because it has a standard easy and intuitive to be 

learned and has tools for executing tasks in parallel, a concept used by Topobo. 

The Topobo is the first toy building world's kinetics with memory, with the capability of 

recording and reproducing physical movement. The Topobo has the ability to fit parts, where he has 

pieces passive (static) and active parts (robotic), these last are able to record and playback motion 

made them using a button. 

The activity diagram is a diagram specified by the Unified Modeling Language (UML) and 

describes the flow of a system requirement. The activity diagram has a starting point, represented 

by a white circle, a point of order, represented by a black dot, and among these there are two 

different 'balloons' in what are called activities and are represented by an oval. 

 

Keywords: Topobo, UML, Activity diagram, Netbeans platform, Java, Education, Learning, 

Logical reasoning, Logic Programming. 
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1. INTRODUÇÃO 

 Segundo Irving Copi: ‘A lógica é uma ciência do raciocínio‘, pois a sua ideia está vinculado 

ao raciocínio correto e incorreto no qual depende da estrutura dos argumentos envolvidos.  Isto é a 

lógica estuda as formas ou estruturas do pensamento, estabelecendo relações formais ente as 

proposições. Uma proposição é um conjunto de palavras ou símbolos que demonstram um 

pensamento de sentido completo, as proposições podem assumir valores falsos ou verdadeiros pois 

expressam a realidade.  

 Na lógica existem três tipos de raciocínio lógico: dedução, indução e abdução. A dedução é 

quando se determina a conclusão de um problema utilizando a sua premissa para isto. A indução é 

quando se é aprendido a regra seguindo diversos exemplos de conclusões que seguem a premissa. A 

abdução é quando é utilizado a conclusão e a regra para defender que a premissa explicaria a 

conclusão. 

 O Topobo foi construído para estimular e ensinar raciocínio lógico para crianças e 

adolescentes, onde para isto o Topobo usa memória cinética para prover a gravação e reprodução de 

movimentos feitos. Um problema que isto acarreta é que estes movimentos são gravados na 

memória da peça ativa do Topobo, ou seja, se a peça for desligada ou se for gravado outros 

movimentos os movimentos anteriores será excluídos. Além disto o usuário pode esquecer ou não 

entender a lógica utilizada por quem programou aqueles movimentos fazendo com que o 

aprendizado e entendimento de movimentos feitos por outros usuários. A partir disto foi pensado 

em um software no qual se comunique com o Topobo e represente graficamente a lógica utilizada 

para gravar/reproduzir os movimentos através de um diagrama da tecnologia da informação. 

Levando isto em conta foi confeccionado um software no qual o usuário tem a opção de criar um 

diagrama de atividades onde cada atividade é vinculada a um comando do Topobo, após isto o 

usuário por exportar os comandos do Topobo contidos neste diagrama para um arquivo texto. O 

contrário também acontece, onde o usuário importa um arquivo texto no qual contem os comandos 

do Topobo e o software se encarrega de criar o diagrama de atividades a partir disto.  

 O objetivo deste software será de auxiliar o processo de ensino de lógica adotado pelo 

Topobo, onde o usuário terá as suas soluções e lógicas gravadas em arquivo texto ou XML para que 

sejam estudados, melhorados e utilizados futuramente. Além disto o software tem como objetivo 

abranger o maior número possível de usuários para que tanto o Topobo quando o software sejam 

largamente utilizados para o ensino e aprendizado de raciocínio lógico. 
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2. TOPOBO 

O Topobo (vide http://www.topobo.com) é um brinquedo utilizado por crianças de 5 anos no 

qual ganhou prêmios de ’brinquedo robótico mais divertido‘ e tem provado ser eficiente no ensino 

de conceitos de física e lógica para crianças. Ele foi criado por Hayes Raffle e Amanda Parkes no 

laboratório de mídias do instituto de tecnologia de Massachussetts (MTI media lab, vide 

http://www.media.mit.edu). 

O nome Topobo é derivado das palavras topology, botanical, e robot , o qual se constitui em 

um sistema de modelagem em 3D que permite ser configurado de diferentes formas e programado 

para fisicamente se mover.  A capacidade de representação 3D do Topobo permite que o aluno 

contextualize e crie objetos relacionados com a sua percepção.	  

 O Topobo é composto de 10 dez blocos primitivos básicos os  quais se conectam em 

diversas orientações. Nove destas primitivas são chamadas “passivas” pois formam ligações 

estáticas, sendo que quatro das formas geométricas ocorrem em duas escalas. A décima primitiva 

denominada “ativa”, é constituída de um motor associado a componentes  eletrônicos constituindo 

uma tecnologia embarcada. Quando estas peças são unidas, criam uma rede peer-to-peer 

descentralizada. 

 

FIGURA 1 – Conjunto de primitivas ativas e passivas que formam o Topobo 
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 Na Figura 1 são mostradas as diversas partes do Topobo. No centro encontra-se a primitiva 

ativa (motor) e ao seu redor os blocos passivos (estáticos), que combinados formam várias 

estruturas. O componente ativo constituído do motor principal e de circuitos elétricos que se 

encarregam da distribuição de energia, memória, processamento e da comunicação multicanal 

serial, é construído dentro de um invólucro plástico de alta resistência e possui um único botão 

responsável pela programação. Ambas as peças ativas e passivas são interligadas através da técnica 

mecânica de  plugues, semelhante aquela utilizada pelo Lego (http://powerfunctions.lego.com). 

 

 

FIGURA 2 – Conjunto de peças passivas e algumas ligações possíveis. 

 

 Além dos componentes passivos com função meramente estrutural, o Topobo apresenta  o 

conceito de memória cinética associada aos componentes ativos, a qual, por meio de um botão 

liga/desliga, permite que a manipulação de tais juntas possam ser registradas. O usuário pode 

programar manualmente a movimentação de uma junta através do uso da movimentação de tal tipo 

de junta, que armazenará o movimento realizado.  Todos os movimentos associados às peças ativas 
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podem ser registrados. Para isso o Topobo disponibiliza uma interface de registro (botões de 

liga/desliga) capaz de gravar e reproduzir movimentos manualmente executados. 

 Atualmente o Topobo possui suporte a 8 peças ativas interligadas mas não possui 

funcionalidade em seu firmware para que haja comunicação entre os motores, assim para 

sincronizarmos os diversos motores devemos utilizar o tempo de rotação de cada um, por exemplo 

se o motor 1 demora um segundo para ir de X a Y e quando o motor 1 chegar na metade do 

caminho o motor 2 deve ir de X a Y em um segundo, devemos iniciar a rotação do motor 2 quando 

o motor 1 estiver com meio segundo de execução. 

 

 

FIGURA 3 – Ilustração da peça ativa e seu funcionamento. 

 

 O Topobo pode ser adquirido na loja virtual do site (http://secure.topobo.com) ou no Topobo 

Korea (http://www.topobo.co.kr), o preço  do mesmo varia de $100 a $200 dólares. Além das peças 

do Topobo é possível comprar outros acessórios e ferramentas para o mesmo. 
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3. DIAGRAMA DE ATIVIDADES 

O diagrama de atividades é um diagrama definido pela Linguagem de Modelagem Unificada 

(UML), e representa as atividades definidas dentro dos processamentos de um sistema. O diagrama 

de atividades é composto de um ponto inicial e outro ponto final no qual representam o ponto de 

partida e fim do processamento, respectivamente. Entre o ponto inicial e final existem atividades, 

nas quais possuem uma descrição do que as mesmas representam, estas atividades são executadas 

em ordem partindo do ponto de partida até o ponto de fim, vide Figura 3.  

 

 
FIGURA 4 – Imagem ilustrativa sobre o diagrama de atividades. 

 

 No software desenvolvido cada diagrama de atividades possui uma descrição e um 

comando, no qual contém uma lista de comandos suportados pelo Topobo para o usuário escolher 

comando dentro os vários disponíveis e listados. Além disto cada atividade possuirá um ícone de 

acordo com a categoria do comando escolhido, caso a categoria seja operacional será uma chave 
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inglesa, caso rotacional será uma engrenagem e caso seja de debugging será um inseto. 

 A escolha de utilizar o diagrama de atividades não foi feita a esma. Primeiramente foi 

escolhido o diagrama de Chapin para representar os comandos do Topobo no software, mas o 

mesmo é utilizado para representar algoritmos de programação, como o Topobo não possui 

estruturas de decisão, interação e exceção, o diagrama de Chapin foi descartado. O diagrama de 

sequência foi escolhido como sucessor do diagrama de atividades mas este mesmo não se adequava 

aos processos paralelos das peças ativas do Topobo, além disto o diagrama de atividade é um pouco 

complexo de se entender. Então decidiu-se por utilizar o diagrama de atividades, como este possui 

processos paralelos e é de fácil entendimento a decisão de usá-lo foi feita. 
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4. SISTEMA DE PROGRAMAÇÃO POR SEQUÊNCIA 

 O sistema de programação por sequência (S2PS) foi confeccionado utilizando o Topobo e o 

diagrama de atividades. O mesmo começou porque o Topobo não possui nenhum tipo de 

representação gráfica em forma de software, além disto o Topobo não possui a funcionalidade de 

salvar os movimentos feitos, umas vez que os mesmos foram regravadas ou a peça ativa foi 

desligada todos os movimentos são perdidos. A partir destas desvantagens foi pensado em um 

software no qual se comunique com o Topobo e tenha a opção de salvar, editar e excluir uma lista 

de instruções feita utilizando o Topobo. Após isto foi feito uma pesquisa sobre o Topobo e viu-se 

que o mesmo é utilizado para a educação de noções lógicas e motoras para  crianças e adolecentes, 

levando isto em conta se propos aumentar o software para que o mesmo possa dar suporta ao ensino 

através da abstração gráfica da lógica utilizada pelo usuário para os movimentos das peças do 

Topobo. 

 

4.1 Pesquisa 

 O processo de pesquisa se deu em torno do Topobo e da escolha de algo para abstrair 

graficamente as funcionalidades do mesmo.  

 O Topobo é constituido de dez peças, sendo nove delas passivas e uma delas ativa. Esta peça 

ativa possui um conceito de memória cinética, através de um botão a mesma tem capacidade de 

gravar e reproduzir movimentos feitos com ela. Esta peça contém um firmware no qual tem a 

possibilidade de se comunicar com um computador através de uma ligação USB, esta ligação é feita 

através de um driver desenvolvido pelo próprio criador para este fim. Este driver funciona por linha 

de comando, onde nos conectamos em uma peça ativa e podemos mandar códigos hexadecimais 

para a mesma. Estes códigos são listados no código fonte do driver em Python que utilizamos para 

fazer a conexão, apesar de existirem muitos códigos alguns não funcionam pois, provavelmente, 

será para uma futura atualização do firmware do Topobo, um exemplo de código não funcional é a 

comunicação entre duas ou mais peças ativas. 

 O diagrama de atividades foi escolhido por ser visualmente mais intuitivo e por possuir 

paralelismo, esta funcionalidade é utilizada para manter as peças ativas do Topobo em execução de 

forma sincronizada. Apesar do diagrama de atividades possuir funcionalidades de decisão e 

interação os mesmo não serão utilizados, pois o Topobo não oferece suporte para estes mecanismos. 
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Levando isto em conta foi  personalizado o diagrama de atividades afim de deixa-lo mais atrativo a 

crianças e adolecentes e mais intuitivos para que não seja gasto muito tempo em treinamento e 

ensino da ferramenta.	  

	  

4.2 Desenvolvimento 

 O processo de desenvolvimento se iniciou após ter sido estudado o Netbeans Platform, 

tecnologia utilizada pelo projeto. O Netbeans Platform é um framework no qual foi utilizada para 

desenvolver o Netbeans IDE, este framework contem muitas funcionalidades existentes no 

Netbeans IDE, como módulos, atualizações, plugins, editores e propriedades. No inicio po Netbeans 

Platform se mostrou dificil e nada intuitivo de ser aprendido, mas ao longo do tempo e de muitos 

estudos foi possível desenvolver o software sem muitos problemas. Apesar da documentação do 

Netbeans Platform ser bem completa e com muitos exemplos o mesmo peca na abordagem de 

tópicos avançados e padrões de desenvolvimento. 

 Foi criado um único módulo no qual contém a tela de diagrama de atividades, a escolhe de 

um único módulo foi tomada porque as funcionalidades são todas em torno do diagrama de 

atividades e o software possui somente uma tela. A tela principal do sistema foi dividida em três 

paineis, vide Figura 5: O primeiro para as ações do software, no qual contém todos os botões das 

interações do diagrama de atividades, vide Figura 6; O segundo para a visualização do diagrama de 

atividades e seleção da atividade a ser alterada ou excluida, cada atividade possui um icone 

diferente de acordo com a categoria selecionada, vide Figura 7; O terceiro possui os campos de uma 

atividade, como descrição, categoria, comando e valor. 
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FIGURA 5 – Tela principal do S2PS.	  

 

 
FIGURA 6 – Lista de ações suportadas pelo S2PS. 
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FIGURA 7 – Lista dos ícones das atividades utilizadas pelo S2PS. 

 

 O próximo passo do desenvolvimento foi mapear a lista de comandos suportados pelo 

Topobo, no qual foi ignorado os comandos que não funcionam atualmente, para um enumeration 

contendo o valor hexadecimal do comando, a categoria que o comando pertence e a descrição do 

mesmo. Após mapeado todos os comandos foi testado no driver em Python os comandos mapeados 

para ver aqueles que eram desnecessário no contexto do software e aqueles que eram essenciais. Ao 

final deste teste foi obtido a lista de comandos do Topobo no qual o sistema suporta, vide Figura 8. 

Apesar desta lista ser pequena a mesma pode ser facilmente incrementada ao adicionar um comando 

no enumaration contido no código fonte do sistema. 
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FIGURA 8 – Lista dos comandos do Topobo suportados pelo S2PS. 

 

 No final do desenvolvimento foi implementada a funcionalidade de salvar e abrir o diagrama 

de atividades feito no software em um arquivo XML, vide Figura 9, isto foi feito para que o 

diagrama retenha não só os comandos do Topobo mas também a descrição das atividades. O 

arquivo XML foi confeccionado utilizando o JAXB, onde o elemento root do XML é o 

activityDiagram no qual encapsula as atividades. Cada atividade, representadas pela tag activity, 

possui uma variável descrição e contém um comando, representado pela tag command, no qual 

possui uma variável valor e uma variável descrição e este comando contém uma categoria, 

representado pela tag category, no qual possui uma variável valor e uma variável descrição. 
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FIGURA 9 – Arquivo XML da opção de salvar do S2PS. 

4.3 Integração com o Topobo 

 Inicialmente a integração com o Topobo seria feita de forma direta, onde ao ligar a peça 

ativa do Topobo ao software o mesmo iria criar uma rede de comunicação entre o software e o 

Topobo no qual seria utilizado ao final da criação do diagrama de atividades, através de um botão 
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no qual enviaria um fluxo de dados hexadecimais via USB para o Topobo. Esta comunicação não 

foi possível de ser feita pois levaria mais tempo do que o disponivel e teríamos que entender o 

driver escrito na linguagem de programação Python, desenvolvido pelo criador do Topobo, e 

reescreve-lo dentro do software dando suporte a todos os sistemas operacionais, já que o Java tem 

este suporte. 

 Deparados com o problema de como interagir com o Topobo foi pensado e implementado a 

ideia de exportar os comandos contido no diagrama de atividades em um arquivo texto para que 

pudessemos utiliza-lo para testar esta saída utilizando o driver em Python existente. Feito isto foi 

implementado a funcionalidade de exportar e importar um arquivo texto contendo os comandos do 

Topobo separados por quebra de linha para que possa ser feita a integração com o Topobo através 

do driver em Python existente. A exportação varre o diagrama de atividades e coloca o comando de 

cada atividade em uma linha de um arquivo texto, seguinto a ordem das atividades. A importação 

varre este arquivo texto e cria o diagrama de atividades de acordo com os comandos hexadecimais 

do arquivo e seguindo a ordem dos mesmos, vide Figura 10 para visualizar um exemplo do arquivo 

texto. 

 

 
FIGURA 10 – Arquivo de texto gerado pela exportação do S2PS. 
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5. OBJETIVOS 

 O Objetivo geral deste trabalho é desenvolver um sistema que permita a abstração dos dados 

lidos de uma peça ativa do Topobo através de um diagrama de atividades, este sistema será 

utilizado na educação e aprendizado de adolescentes. Os usuários irão desenvolver seus raciocínios 

lógico ao utilizarem o Topobo para programar os movimentos da peça ativa e depois visualizar a 

lógica feita, através do diagrama de atividades, para conferir se a mesma está de acordo com o que 

foi pensado afim de otimiza-la ou corrigi-la. O inverso deste processo também pode ser feito, onde 

os usuários irão desenvolver seus raciocínios lógico através do diagrama de atividades e depois 

exportarão os comandos do Topobo afim de reproduzi-los no brinquedo.  

Esta abstração fará com que o ensino e aprendizado de raciocínio lógico possa ser fluente e 

divertido, já que será utilizado o Topobo como hardware de aprendizado e o S2PS como software 

de visualização e testes de raciocínio lógico.  

Além do objetivo principal tem-se objetivos específicos no qual o software pretende atender. 

Dentre os objetivos específicos, pretendesse: 

 

• Importar os comandos gerados pelo Topobo afim de criar o diagrama de atividades com a 

lógica utilizada para a movimentação da peça ativa; 

• Exportar os comandos específicos do Topobo através do diagrama de atividades afim de que 

possamos testar a saída do diagrama no hardware do Topobo; 

• Formalizar a visualização dos dados da peça ativa através do diagrama de atividade, o qual é 

utilizado para representar o fluxo das atividades de interação entre o usuário e o programa; 

• Fazer com que o diagrama de atividades seja intuitivo e visualmente atrativo para que 

crianças e adolescentes tenham interesse de utiliza-lo e que possam aprender a lógica 

utilizada na movimentação das peças do Topobo através do diagrama. 

 

 Tem-se por exemplo um código de programação ou um arquivo com as instruções 

desejadas, e gere um gráfico de  visualização destas instruções, onde este gráfico seja legível ao 

olhos de qualquer pessoa, por exemplo o diagrama de atividades.  

O trabalho de conclusão de curso tem como foco de desenvolvimento um software no qual é 

capaz de ler um arquivo texto com os códigos suportados pelo Topobo, sendo que cada código deve 

ser separado por uma quebra de linha. A geração deste arquivo pode ser feita através do software 
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desenvolvido ou pelo driver do Topobo, desenvolvido na linguagem Python pelo criador do 

Topobo. Após a importação do arquivo com as instruções será feita a geração do diagrama de 

atividades para que possamos mostrar a qualquer pessoa a lógica das instruções que foram 

utilizadas para fazer os movimentos do Topobo. O software contém uma lista de comandos 

suportados pelo Topobo no qual é listado para o usuário escolher um comando dentro os 

disponíveis para cada atividade adicionada no diagrama de atividades. 
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6. ESPECIFICAÇÃO DOS REQUISITOS 

6.1 Método de especificação de requisitos  

 O método de levantamento de requisitos utilizado no projeto Topobo foi a entrevista e 

observação. Na entrevista foi discutido com o professor orientador as formas de funcionamento do 

Topobo onde chegou-se a um primeiro levantamento dos requisitos do sistema. 

 A observação do equipamento em funcionamento permitiu uma clareza maior dos desafios 

a serem superados, uma vez que o equipamento é carente em documentação. Porém pela observação 

pode-se ter ideia de como integrar código x interface a fim de viabilizar a proposta. 

 

6.2 Requisitos funcionais  

6.2.1 Edição da interface do diagrama de atividades 

 O sistema disponibiliza uma interface de criação para o diagrama de atividades através de 

componentes disponibilizados pelo software. Estes componentes são manuseados através de botões 

onde os componentes são inseridos e se encaixam formando o diagrama de atividades. Após ser 

inserido uma atividade no diagrama o usuário tem a opção de digitar uma descrição e escolher 

dentre as opções possíveis o comando desejado. 

 

6.2.2 Exportar instruções de um diagrama para um arquivo específico 

 A fim de manter uma compatibilidade com outros sistemas, o sistema contém a opção de 

exportar as instruções contidas no diagrama de atividades para um arquivo texto, no qual contém 

somente as intruções do Topobo, cada comando é separado por uma quebra de linha. Essa 

exportação pode ser usada para dar carga em outros sistemas, pois foi criada refletindo as instruções 

do Topobo criadas no diagrama de atividades, respeitando a ordem das mesmas. 
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6.2.3 Importação instruções de um arquivo específico para um diagrama 

 O sistema possui a opção de importar um arquivo texto contendo os comandos suportados 

pelo Topobo, cada comando deve estar separado por quebra de linha. Esta importação irá obedecer 

as instruções contidas no arquivo e a ordem das mesmas recriando o diagrama de atividades no 

sistema de acordo com estas instruções na ordem que as mesmas estão no arquivo importado. 

 

6.2.4 Salvar, alterar e excluir um diagrama 

 O sistema possui a funcionalidade de salvar, alterar e excluir um diagrama de atividades, 

onde o mesmo é salvo em um local escolhido pelo usuário do sistema operacional. O arquivo 

gravado segue os padrões XML no qual contém todas as estruturas do diagrama com suas 

instruções em ordem sequencial. 

 

6.3 Requisitos não funcionais  

6.3.1 Conexão via hardware com o Topobo 

 A conexão com o dispositivo do Topobo é feita através da porta serial universal (USB) 

utilizando uma API da linguagem Java ou C/C++, no qual se encarregará de fazer esta conexão com 

o mecanismo do Topobo. Esta API será encarregada pelo transporte do fluxo de dados em 

hexadecimal ou binário enviado pelo software para o Topobo, a perda de pacotes ou 

indisponibilidade/erro na conexão será de responsabilidade da API utilizada. 

 

6.3.2 Software para abrir o arquivo exportado 

 O arquivo exportado pelo software pode ser aberto por outros softwares desde que os 

mesmos consigam ler as instruções dos comandos do Topobo. O software de terceiro será de 

escolha do usuário, mas deverá ter suporte para ler um arquivo texto com os comandos suportados 

pelo Topobo e separados por um quebra de linha. O projeto S2PS não dará suporte a nenhum destes 

softwares de terceiros utilizados pelo usuário. 
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6.3.3 Interação do sistema com o Topobo 

 A interação com o Topobo é feita através do arquivo texto exportado pelo software, onde 

este arquivo contém os comandos suportados pelo Topobo separados por quebra de linha. O 

Topobo possui um driver para ele mesmo, feito pelo criador do Topobo utilizando a linguagem de 

programação Python, no qual tem o suporte a estes comandos contidos no arquivo texto. Este driver 

é utilizado como meio de comunicação com o Topobo. 
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7. METODOLOGIA DE DESENVOLVIMENTO  

 A metodologia de desenvolvimento escolhida foi o desenvolvimento incremental, pois o 

software é pequeno mas exige muita pesquisa e estudo. O software foi divido em componentes onde 

os mesmos foram enviados para o orientador dar o seu aceite do componentes enviados. Os 

componentes do software Topobo são divididos em: 

 

• Criação e edição do diagrama de atividade. 

• Exportação do diagrama de atividades para um arquivo texto. 

• Importação de um arquivo texto para um diagrama de atividades. 

• Mapeamento dos comandos específicos do Topobo; 

• Salvar e abrir o diagrama de atividades em um arquivo XML em disco. 

• Testar a saída do software no dirver em Python para a comunicação com o Topobo. 

 

As entregas foram feitas na forma de pacotes, onde foi enviado o instalador do software para 

o orientador validar e dar o aceite da entrega em questão. Ao final de todas as entregas foi avaliado 

a possibilidade de incrementar e adicionar novas funcionalidades ao software, onde o mesmo, em 

projetos futuros, poderá aumentar de tamanho e ganhar novas funcionalidades pendente apenas do 

tempo disponível e do interesse de outras pessoas. 

 Ao final de todas as entregas foi feita uma reunião com o orientador e as pessoas 

interessadas no projeto onde foi discutido sobre o que pode ser adicionado ou alterado para projetos 

futuros. Estes projetos futuros poderão ser seguidos por outras pessoas ou serem usadas em uma 

possível extensão ou contrato sobre o software. Isto serve de base para saber a satisfação dos 

usuários e o que pode ser feito para que os mesmos se interessem e usem o software. O item 7 deste 

texto descreve em detalhes o resultado desta reunião e as melhorias/alterações propostas. 
  



25 

 

 

8. MODELAGEM DO SISTEMA 

8.1 Descrição dos casos de uso 

8.1.1 Caso de uso de envio/recebimento de fluxo de dados 

 Este caso de uso descreve as funcionalidades de envio e recebimento de fluxo de dados 

através de um arquivo de texto com os comandos ou uma conexão USB  com o Topobo ou estrutura 

similar. Os dados serão transmitidos e recebidos em formato em hexadecimal ou binário, vide figura 

3, sendo cada comando a ser enviado/recebido pelo Topobo separados por uma quebra de linha. 

 

8.1.2 Caso de uso de exportar/importar arquivos Java/XML 

 Este caso de uso descreve as funcionalidades de exportar e importar arquivos no padrão 

XML, onde será possível transformar o diagrama de atividades criado em um arquivo no padrão 

XML. O arquivo conterá as instruções na ordem que estão no diagrama de atividades e serão 

colocados dentro de um bloco de código utilizando os padrões XML, vide figura 4. 

 

8.1.3 Caso de uso de incluir/alterar/remover diagramas de atividades 

 Este caso de uso descreve as funcionalidades de incluir, alterar e remover os diagramas de 

atividades criados na aplicação, vide figura 5. O usuário irá criar um diagrama de atividade e o 

mesmo poderá salvar, alterar e remover os diagramas no disco rígido utilizando as funcionalidades 

do sistema operacional para escolha do local, leitura e gravação de arquivos, vide figura 6. 
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8.2 Diagrama de casos de uso 

 
FIGURA 11 – Caso de uso para salvar o diagrama de atividades em disco. 
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FIGURA 12 - Caso de uso de exportar/importar arquivos texto. 
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FIGURA 13 - Caso de uso de incluir/alterar e remover atividades no diagrama. 
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8.3 Diagrama de classes  

 

FiGURA 14 – Diagrama de classes do software. 
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9. TECNOLOGIAS UTILIZADAS  

 As tecnologias escolhidas para serem utilizadas no projeto Chapobo e o porque de utiliza-las 

seguem abaixo: 

 

• A linguagem de programação escolhida foi o Java, no qual será dado enfoque na API Swing. 

A escolha destas tecnologias se dá em função do software ser desktop e destas tecnologias 

serem as maiores e mais consolidadas no mercado. Além disto foi escolhido o Netbeans 

Platform como API e ferramenta para a distribuição e gerenciamento dos módulos do 

sistema, esta escolha foi dada pois esta API é bem completa e provê ferramentas para 

controle de versão, paletas de desenho, propriedades de componentes e facilidade na geração 

de instaladores para os diversos sistemas operacionais. 

• O diagrama a ser utilizado no projeto será o diagrama de atividade, onde o mesmo será 

desenvolvido utilizando Canvas e SWT. Estas tecnologias foram escolhidas perante a 

confecção e personalização do diagrama de atividades para utilização no software. O 

diagrama de atividades consiste de um ponto de partida e um ponto de fim, onde entre os 

mesmos temos várias atividades interligadas nas quais são executadas em ordem do ponto 

de partida até o ponto final. 

• A exportação e importação do diagrama de atividades foi feita utilizando JAXB, no qual é 

uma API de anotação. Anotamos a classe que queremos utilizar e o JAXB, utilizando o seu 

Marsheler, transforma os dados desta classes em um texto nos padrões XML. Após isto é 

utilizado o Apache Commons IO para facilitar a gravação e leitura de arquivos utilizando o 

Java IO. 

• O versionamento utilizado no projeto foi o SVN, para que possamos acessar o código de 

qualquer lugar que contenha internet e utilizarmos o versionamento dos códigos enviados 

para que se acontece qualquer erro ou bug no sistema temos um ponto de referencia para 

voltarmos a um estado antigo e funcional do sistema. 

• Em último mas não menos importante temos a IDE Netbeans, utilizada para desenvolver 

todo o projeto, e o plug-in UML, no qual foi utilizado para gerar os diagramas de atividade e 

caso de uso do software. Como o código foi desenvolvido antes de ser feito a documentação 

UML do sistema, foi utilizada a engenharia reversa para gerar os mesmos. 
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10. ATIVIDADES FUTURAS E MELHORIAS 

A versão final do projeto não significa que o mesmo esteja pronto, pois o mesmo possui 

algumas restrições e possíveis melhorias para o maior aproveitamento do potencial do Topobo. 

Abaixo segue algumas ideias de melhorias e atividades futuras para serem desenvolvidas no 

software utilizando o mesmo como base: 

 

• Refazer o diagrama de atividades para que o mesmo suporte mais de uma peça ativo do 

Topobo, isto vai demandar bastante tempo e raciocínio pois o Topobo não tem como saber 

onde cada peça está e nem fazer com que uma se comunique com a outra. Uma possível 

solução seria esperar ou implementar um novo firmware do Topobo para que estas 

funcionalidades estejam presentes. 

• Implementar uma realidade virtual do Topobo, onde todas as peças e funcionalidades do 

Topobo fossem transpostas para um software no qual o usuário possa utilizar sem a 

necessidade do hardware, para que a saída da exportação do software possa ser testada em 

outro meio do que utilizando o arquivo texto com os comandos do Topobo e o driver em 

Python. Isto nos beneficiará pois o Topobo é um brinquedo caro, não se encontra a venda no 

Brasil e poucas pessoas tem acesso ao mesmo atualmente. 

• Implementar a conexão direta com o Topobo, pois a mesma só foi implementada  utilizando 

o arquivo da exportação e o dirver em Python para que o Topobo reproduza as instruções 

contidas no mesmo. 
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11. CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 A abstração da leitura e gravação dos dados do Topobo é de extrema importância pois temos 

uma interface amigável e de fácil manuseio fazendo com que este software e o Topobo possam ser 

adotados para o ensino de questões lógicas e de algoritmos para crianças e adolescentes. Com a 

criação do software será possível abstrair a interação com o Topobo para que as informações não 

sejam informadas manualmente ou por comandos hexadecimais e sim pelo software através de um 

diagrama de atividade. 

 Após o fim do projeto podemos perceber que a abstração de interações com sistema e 

hardwares são de extrema importância pois nos possibilitam ter um melhor entendimento, como 

usuários, do que está ocorrendo dentro do raciocínio do software/hardware. O Topobo, sendo um 

projeto do Massachussetts Institute of Technology (MIT),  possui poucos softwares de 

comunicação/abstração para o mesmo, mas o interesse pelo Topobo e o potencial do mesmo traz 

novos olhos, melhorias e sistemas para que possamos desfrutar de todo o potencial do mesmo. 
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