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Resumo- A evolução tecnológica, principalmente na área da computação em nuvem vem
disponibilizando novas ferramentas que auxiliam no ensino aprendizagem dos alunos e
professores, oferecendo a utilização de inúmeras aplicações por meio de uma conexão de
internet. Estas aplicações geralmente são oferecidas em nuvem de máquinas virtuais ou
de contêineres. A CTIC do IFSC/SJ vem utilizando nuvem privada de contêineres na
forma de microsserviços para enxugar a infraestrutura, ter maior disponibilidade aumen-
tando a tolerância de falhas das aplicações e aumentar a escabilidade do sistema. O uso
de contêineres apresenta ser uma solução leve e rápida para a criação de laboratórios
virtuais, isto é, a criação de aplicações que possuam por exemplo softwares como MySQL,
Imunes ou Matlab para elaboração de experimentos com roteiros, disponibilizados para os
estudantes via conexão de internet. A criação destas aplicações é realizada com imagens
de contêineres, geralmente utilizando o sistema Kubernetes para a implantação e gestão
destas aplicações. Estas imagens de contêineres requerem personalização das suas confi-
gurações, logo o usuário que deseja criar uma aplicação necessita conhecer um pouco a
estrutura de contêineres, além de editar estas configurações diretamente no arquivo modo
texto da imagem do contêiner. Este trabalho propõe o estudo de contêineres e sua or-
questração pelo Kubernetes para o desenvolvimento de uma ferramenta que permita ao
usuário gerenciar aplicações para utilização em laboratórios de diversas áreas de estudo,
sem a necessidade de trabalhar diretamente com as imagens de contêineres, enviando para
um moderador que deverá verificar as configurações selecionadas antes que o laboratório
entre em produção.
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1 Introdução

A evolução tecnológica possibilitou a criação de novos recursos que podem ser explo-
rados dentro da sala de aula, mas que geralmente são utilizados para o ensino a distância
permitem aos alunos acessarem aplicações utilizados para a realização de experimentos ou
roteiros elaborados pelos professores, até participar de salas virtuais que permitem trocas
de mensagens com os professores.

Aplicações que são utilizadas por todas as idades, de simples jogos que colaboram
no desenvolvimento motor de crianças, a aplicações utilizadas comumente em cursos de
graduação, mestrado e doutorado. Estas aplicações remotas permitem a realização de
experimentos de estudo em diversas áreas como redes, programação, banco de dados, quí-
mica, física. Este laboratório pode consistir em utilizar a aplicação Imunes para a criação
de uma rede de computadores para analisar sua qualidade com diferentes protocolos, uti-
lizar a aplicação MySQL para apresentar conceitos básicos no uso de banco de dados, ou
na utilização da aplicação Quartus para descrever, simular e analisar dispositivos digitais.
O uso destas aplicações em laboratórios virtuais podem ser acessadas de qualquer local, o
aluno pode realizar de sua residência os experimentos definidos por um roteiro elaborados
pelos professores com estas aplicações.

Com a evolução na área de rede de computadores surgiu a computação em nuvem
que permitiu o fornecimento de serviços de computação como armazenamento, banco de
dados, permite a utilização de outros sistemas operacionais, atualizações das aplicações
disponibilizadas são realizadas de forma automática sem a intervenção do utilizador e
disponibiliza aplicações antes executados de forma local sendo executadas de forma re-
mota pelos usuários. A computação em nuvem se tornou uma grande aliada na área de
ensino, pois diminui o custo com a manutenção infraestrutura física nos institutos edu-
cacionais, e tornou informações e recursos acessíveis de qualquer lugar, independente do
tipo de dispositivo (smartphone, notebook), necessitando apenas de acesso à internet. Se-
gundo (ALMEIDA, 2007), a utilização das tecnologias no processo educativo proporciona
novos ambientes de ensinar e aprender diferentes dos ambientes tradicionais, e as reais
contribuições das tecnologias para a educação surgem à medida que são utilizadas como
mediadoras para a construção do conhecimento.

A virtualização impulsionou esta utilização de aplicações ou recursos através da
computação em nuvem. Ao virtualizar os recursos de hardware, vários ambientes podem
ser criados a partir de um único hardware físico (REDHAT, 2020). Isto permite que em
um único computador ou servidor seja gerado diversas máquinas virtuais, reduzindo os
custos com a aquisição e manutenção de infraestrutura, além de melhora a escabilidade.
Outro ponto é a facilidade na migração de um ambiente computacional sem a existência
de conflitos de hardware. Com o aumento no uso de aplicações em nuvem surgiu a neces-
sidade de criar aplicações baseadas em microsserviços, surgindo novas tecnologias como os
contêineres. O uso de contêineres apresenta ser uma solução leve e rápida, diferente das
máquinas virtuais que necessitam de um sistema operacional para executar aplicações, os
contêineres rodam em ambiente isolado utilizando o sistema operacional da máquina fí-
sica, independente do hardware e disponibilizando recursos básicos para o funcionamento



de uma aplicação. Para a administração destas aplicações em contêineres são utilizados os
chamados sistema de orquestração de contêineres, originalmente projetado pelo Google o
Kubernerts é um destes sistemas. Kubernets é uma ferramenta open-source utilizada para
automatizar a implantação, dimensionamento e a gestão das aplicações em contêineres.

No IFSC/SJ são disponibilizadas aplicações como o Matlab, Quartus de forma re-
mota aos alunos e professores. A Coordenadoria de Tecnologia da Informação e Comu-
nicação (CTIC) do IFSC/SJ vem utilizando nuvem privada de contêineres na forma de
microsserviços para enxugar a infraestrutura, ter maior disponibilidade aumentando a
tolerância de falhas das aplicações e aumentar a escabilidade do sistema. A CTIC recebe
solicitações dos professores para a disponibilização de aplicações e recursos via nuvem
privada aos alunos, utilizados para a elaboração dos laboratórios virtuais. Atualmente o
professor não possui acesso a uma ferramenta que auxilie na criação destas aplicações, este
processo é realizado via solicitação por e-mail, que gera uma nova tarefa na fila da CTIC,
e neste e-mail o professor necessita especificar os recursos e pacotes que serão utilizados
no laboratório virtual. Em muitas ocasiões existe a falta de informações por parte do
professor, sendo necessário novas trocas de mensagens, tornando a realização desta solici-
tação demorada. Os recursos necessários são alocados e disponibilizados aos professores,
que muitas vezes não informam o tempo de utilização, tornando necessário que a CTIC
questione após semanas se há possibilidade de liberar estes recursos para a utilização em
novas aplicações. Com a solicitação a CTIC do IFSC/SJ para disponibilizar a aplicação
solicitada manipula de forma direta as imagens dos contêineres, que consiste na criação e
edição das configurações diretamente em arquivos no estilo texto, utilizando o Kubernets
para a gestão destas imagens. Isto demanda concentração para que não seja alocada uma
quantidade maior do que necessária destes recursos, e tempo do profissional que poderia
estar empenhado em outras tarefas.

1.1 Objetivos

O principal objetivo deste trabalho é desenvolver uma ferramente que permita ao
usuário (professor, servidor) gerenciar as aplicações de diversas áreas de estudo, sem a
necessidade de realizar a solicitação por e-mail. Outros objetivos são:

• Verificar a coerência das configurações selecionadas (número de processadores, uso
de espaço em disco) e automatizando a criação das imagens de contêineres sem a
necessidade de trabalhar diretamente nestes arquivos;

• As imagens geradas serão enviadas para moderação por parte da CTIC do IFSC/SJ;

• Exigir o tempo de uso dos recursos, para que sejam liberados após este tempo.

2 Metodologia

Para o desenvolvimento do projeto, serão executadas três etapas para que a aplicação
seja desenvolvida de maneira que corresponda as necessidades dos profissionais de TI e
professores do campus do IFSC São José.



2.1 Estudo de campo e das ferramentas

Visitar o IFSC para compreender a atual manipulação na configuração destas apli-
cações com o uso containeres. Além de dedicar tempo para o estudo das ferramentas que
serão utilizadas no desenvolvimento do trabalho, containeres e sua orquestração com o
Kubernetes.

2.2 Desenvolvimento da aplicação

Período dedicado para o desenvolvimento de uma ferramenta Web que permita ge-
renciar aplicações na utilização dos laboratórios e toda a implementação da API respon-
sável pela integração entre a ferramenta de texto e o gerenciador de serviços Kubernetes.
Elaborar a moderação destas aplicações por parte do CTIC.

2.3 Implantação e testes

Etapa que a aplicação será implementada no Campus. Utilizado pelos professores e
a CTIC para que avaliações do seu comportamento e desempenho sejam feitas. O objetivo
principal é entender o quão efetiva a ferramenta pode se tornar no dia-a-dia do Instituto.

3 Resultados e Discussão

A proposta principal deste trabalho foi desenvolver uma ferramenta com moderação
que auxilie o usuário no gerenciamento das imagens dos contêineres sem operar de forma
direta nestas imagens. Com a utilização da ferramenta é esperado que facilite na criação
das aplicações com contêineres, que as imagens sejam geradas sem ação direta do usuário.
Outro item importante que deverá ser validado é que após o gerenciamento das aplicações
a ferramenta deverá enviar automaticamente as informações de acesso de rede aos alunos
selecionados pelo usuário.

4 Considerações Parciais

Na utilização de Jobs no orquestramento dos contêineres há uma grande possibili-
dade de ser eficiente para controlar o tempo de operação ou vida das aplicações criadas.
Basciamente no fim do tempo configurado os recursos alocados pelas aplicações serão
liberadas com êxito.

Um problema que este trabalho poderá enfrentar é a integração da ferramenta com
o software de moderação, devido ser uma área pouco explorada no curso. Para a finali-
zação desta etapa provavelmente será utilizada uma grande parte do tempo na leitura de
documentos e o seu desenvolvimento.
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