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Moodle - Webconferência
O Moodle é uma plataforma de aprendizagem a distância desenvolvida para ajudar os
educadores a criar cursos online, de alta qualidade e com muitos recursos. Ele foi e continua sendo
desenvolvido continuamente por uma comunidade de programadores em todo o mundo.
 
A Educação a Distância (EAD) vem atingindo um número cada vez maior de interessados, e um dos fatores pela 
escolha
de um curso a distância é o fato de não ter que estar fisicamente presente. O contato entre professor e aluno se dá 
principalmente por tecnologias advindas da internet. 



Moodle - Webconferência
A web conferência é uma das ferramentas mais completas, além de possibilitar usar vídeo entre os participantes,
podemos usar simultaneamente voz, chat, apresentação de slides, Whiteboard (quadro branco) e envio de
arquivos. A web conferência pode ocorrer tanto através de uma aplicação específica instalada em cada um
dos computadores participantes, quanto através de uma aplicação web que executa dentro do Navegador
bastando digitar o endereço do site onde será a web conferência.

Este projeto tem como objetivo a aplicação de uma ferramenta de web conferência no ambiente moodle,
através de uma funcionalidade de inserção de blocos de código HTML nativa do ambiente. Esta ferramenta
deve ser integrada na página principal do moodle e que sua utilização seja independente de outros websites
ou softwares. Objetivos secundários incluem: estudar a linguagem utilizada nos aplicativos do moodle para
a necessidade de projetos futuros e envolver professores e tutores para o aprendizado das ferramentas
utilizadas no sistema de web-conferência e do moodle.



Moodle - Webconferência
Em maio de 2011, a W3C comeou a trabalhar numa API chamada WebRTC (Web Real-Time Communication), que 
permite o compartilhamento de arquivos e chamadas em voz e vídeo diretamente do navegador, sem necessidade de 
instalar plugins. Meses se passaram e o projeto evoluiu: hoje, Google e Mozilla demonstraram o WebRTC funcionando 
perfeitamente entre os dois navegadores.

Com o PeerConnection do WebRTC, Chrome e Firefox agora podem se comunicar entre si sem o uso de plugins, 
graças aos engenheiros do Google e da Mozilla, que trabalharam juntos para garantir a compatibilidade da tecnologia 
entre os dois navegadores. Segundo o Google, a novidade traz “voz nítida e clara, vídeo em alta definição (HD) e 
baixa latência de comunicação para o navegador”.

http://blog.chromium.org/2013/02/hello-firefox-this-is-chrome-calling.html
https://hacks.mozilla.org/2013/02/hello-chrome-its-firefox-calling/


Moodle - Webconferência
A comunicação é feita com o uso de várias tecnologias, como os codecs Opus e VP8 para áudio e vídeo, e o protocolo 
DTLS-SRTP para criptografia de dados.

Como o WebRTC está integrado ao navegador, o usuário não terá problemas com plugins instáveis ou com falhas de 
segurança, tudo pode ser feito com JavaScript e HTML5. Dependendo da criatividade dos desenvolvedores, também 
não precisaremos mais instalar aplicativos de VoIP para fazer chamadas entre dois PCs no futuro. E o WebRTC não 
serve apenas para áudio e vídeo; também será possível compartilhar arquivos sem depender de um servidor.



Moodle - Webconferência
Aqui um exemplo da utilização da funcionalidade no ambiente do Moodle:



Moodle - Webconferência
Como o desenvolvimento do projeto estava em andamento juntamente com o desenvolvimento da API, não foi 
possível terminar a construção do script para ter uma total funcionalidade da aplicação.

Durante a pesquisa do projeto foram utilizadas as APIs: 

● WebRTC PeerConnection

https://www.webrtc-experiment.com/docs/WebRTC-PeerConnection.html

● WebRTC MultiConnection

http://www.rtcmulticonnection.org/docs/getting-started/
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