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1. RESUMO 

Conforme o grande crescimento de estudos na área de inteligência artificial,           

mais precisamente em deep learning, é possível realizar várias aplicações que           

possam auxiliar pessoas. Este trabalho visa auxiliar os alunos para a aprendizagem            

de linguagem de programação. Utilizando técnicas de aprendizado de máquina          

avançadas e com uma grande quantidade de dados de qualidade, pretende-se           

alcançar um resultado que possa auxiliar alunos no aprendizado da linguagem Java. 

 

2. INTRODUÇÃO 

Inteligência Artificial (IA), machine learning e deep learning estão cada vez           

mais em alta na área da tecnologia da informação. Mesmo que eles não tenham o               

mesmo significado, são termos íntimos e estão diretamente ligados. 

Uma das técnicas mais utilizadas de machine learning são as Redes Neurais            

Artificiais (RNA), que apresentam um modelo matemático baseado na estrutura          

neural de organismos inteligentes e que obtêm conhecimento através da          

experiência. Uma rede neural artificial pode ter centenas ou milhares de neurônios,            

já o cérebro de um ser humano pode ter bilhões (CARVALHO, 2009). 

Um tipo específico de RNA são as Redes Neurais Recorrentes, que podem            

ser utilizadas para previsão de séries temporais (SILVA; SPATTI; FLAUZINO, 2011). 

O problema a ser abordado por este trabalho considera que um dos            

problemas vivenciados em sala de aula, no que tange disciplinas que necessitam de             

programação de computadores, é o ensino da linguagem de programação. 

Atualmente as IDEs (Integrated Development Environments) auxiliam os        

usuários quanto à escrita do código que está sendo gerado, algum caractere que foi              

esquecido ou alguma palavra escrita de forma errada. Ao utilizar de ferramentas de             

inteligência artificial, é possível auxiliar o usuário quanto à semântica da escrita do             

código-fonte de um programa de computador. 

 

3. OBJETIVOS 

O principal objetivo deste trabalho é desenvolver uma aplicação de          

inteligência artificial que seja capaz de prever o código-fonte que o aluno vai estar              



 

desenvolvendo na linguagem Java. Baseado nessa previsão, o aluno pode observar           

uma boa solução para o seu código, aprendendo assim a melhor maneira de             

continuar desenvolvendo seu código-fonte. 

 

4. METODOLOGIA 

A arquitetura de rede neural que fará a análise do código é a LSTM              

(Long-Short Term Memory), que é um tipo de rede recorrente. Para que a mesma              

funcione corretamente é preciso que ela passe por um treinamento, onde os dados             

são analisados e a rede aprende o que ela deve realizar. 

Neste trabalho, os dados a serem utilizados fazem parte do Github Java            

Corpus, publicado por Allamanis e Sutton (2013), e que possui um total de 14.485              

projetos desenvolvidos utilizando a linguagem Java. 

A programação da rede neural foi realizada através da linguagem Python, que            

possui grandes bibliotecas para este tipo de trabalho, como o Keras, que foi utilizada              

para a criação da rede (KERAS, 2017). 

 

5. DESENVOLVIMENTO 

Antes de realizar o treinamento da rede, foi realizado um pré-processamento           

dos dados, que gerou o corpus e o deixou próprio para o processamento pela rede               

neural. Este pré-processamento gerou vários arquivos com diferentes quantidade de          

dados, para que a rede pudesse ser treinada da melhor maneira possível. 

Até o momento foram realizados vários treinamentos com uma quantidade de           

dados reduzida e com as letras transformadas para minúsculas, apenas para           

validação do conceito empregado. 

Atualmente, a rede neural está sendo treinada com uma quantidade maior de            

dados para que os resultados possam ser mais condizentes com problemas reais. 

 

6. RESULTADOS PRELIMINARES 

Como resultado principal, até o momento, a Figura 1 exibe o teste efetuado             

com um arquivo de código-fonte pequeno, neste caso, 2.573 linhas. 



 

 

Figura 1 - Resultado da rede neural treinada com poucos dados. O código 
entre aspas é a semente (código gerado por humano) e o restante foi gerado 

automaticamente pela rede neural. 
 

Os resultados da rede neural utilizando o arquivo de código java reduzido, que             

contém 2.573 linhas de código, foram promissores. Isto leva a crer que com o              

aumento do corpus de treinamento, o código gerado pela rede fará mais sentido. 
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