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Introdução: Para o projeto AFRANCI Interfaces Inteligentes, em desenvolvimento
pelo Laboratório de Inteligência Computacional (LIC), foram realizadas pesquisas em
busca de novas ferramentas de edição de texto online, que atendessem às necessidades
de membros ligados a empresas, escolas e grupos e que também oferecessem
colaboração em tempo real para os membros geograficamente distantes, que
apresentassem importação e exportação de arquivos em diferentes formatos de texto,
compartilhamento somente para leitura e full-access, portabilidade e terem a
característica de serem facilmente aceitas em empresas, instituições de ensino e grupos
de pesquisa. Objetivo: O objetivo é implantar o Etherpad-Lite no Unileste para
permitir que os integrantes do LIC possam compartilhar dados e informações a fim de
gerar novas ideias, criar textos e compartilhá-los de forma rápida e eficiente através da
internet, não sendo mais dependentes de ferramentas externas para realizar essas
mesmas tarefas. Metodologia: Utilizando-se das instalações do Laboratório de
Inteligência Computacional (LIC), um computador PC foi configurado com sistema
operacional Linux Ubuntu 12.04 de 32 bits a fim de suportar a ferramenta
Etherpad-Lite para teste. Etherpad-Lite foi escolhido por ser uma ferramenta de edição
colaborativa de texto simples, gratuita, de código aberto, que possibilita, com
eficiência, a um grupo de pessoas editar, em tempo real, qualquer texto via internet. Os
métodos empregados para validar a ferramenta foram através de verificação das
características que a ferramenta oferecia e a necessidade apresentada pela pesquisa.
Resultados: Com base nos dados obtidos, foi possível validar Etherpad-Lite como a
ferramenta que preenche todas as necessidades dos integrantes do LIC. Contudo, a
tecnologia Node.js foi instalada e configurada para atingir a plenitude do software.
Node.js é uma plataforma construída sobre o mecanismo JavaScript do Google, o V8,
que permite a programadores, de forma fácil e rápida, construir servidores da Web
rápidos e escaláveis. Através do Node.js, aplicações em tempo real, como chat,
mensagens instantâneas e outras ferramentas de colaboração podem funcionar, então,
temos de configurar o Etherpad-Lite e o Node.js para que trabalhem juntos realizando
comunicação entre ambos. Conclusão: Os integrantes do LIC passaram a utilizar o
Etherpad-Lite para criar textos e compartilhar informações de uma forma padronizada
e em tempo real, substituindo em algumas situações, o uso de e-mail, por ser mais
rápido, prático e eficiente na troca de informações.
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