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abstract. This paper introduces a collaborative requirements elicitation tool, called Nodipo,
which aims to ill the gap of some areas where free software is not or is too little available. Based on
Web 2.0 and on researches that focus on the enduser participation on software design and requirements elicitation, the tool s structure is made of elements that make possible the interaction and
collaboration between endusers and other stakeholders, so that they are able to share knowledge
about the application domain and elicit requirements with certain formalization degree.
resumo. Este artigo apresenta a ferramenta de levantamento colaborativo de requisitos Nodipo, com a qual se objetiva suprir áreas de aplicação na sociedade em que o software
livre é ausente ou pouco presente. Baseada na Web 2.0 e em estudos que levam em conta a
participação de usuários-inais no processo de elicitação de requisitos e na modelagem de software, a estrutura da ferramenta possui elementos que viabilizam a interação e a colaboração
entre os próprios usuários-inais e os demais participantes, de forma que os mesmos possam
compartilhar conhecimento sobre o domínio da aplicação e elicitar requisitos com um nível
mínimo de formalização.

1. eStrutura do artIgo
Neste artigo serão a–ordadas a”gumas das teorias que fundamentam a ferramenta apresentada, tais —omo a Engenharia So—ia” de Requisitos, a Mode”agem So—ioté—ni—a de Software e
a mode”agem —ontínua inerente às —omunidades de Software Livre. Em seguida, é exp”anado o
—ontexto em que a proposta do Nodipo surgiu e é deta”hada a proposta, a qua” é —omp”ementada por uma des—rição do pro—esso de ”evantamento de requisitos pensado pe”os idea”izadores
da ferramenta. Por im, são apresentadas as —on—”usões e indi—ado o dire—ionamento de tra–a”hos futuros do tema em questão.

2. engenharIa SoCIaL de reQuISItoS e modeLagem SoCIotéCnICa
de SoftWare
Hammouda et al. (2008 apud LOHMANN et a”., 2009) deinem a Engenharia So—ia” de
Requisitos —omo a ap”i—ação de pro—essos, métodos e ferramentas que possi–i”item a —riação, o
geren—iamento, a imp”antação e o uso de software por —omunidades em am–ientes online.

Dentro da —on—epção de que softwares de apoio à Engenharia de Requisitos deveriam
de Requisitos, Lohmann et al. (2009) ressa”tam que o grande su—esso atua” de ap”i—ações web
fo—adas em —omunidades deve estimu”ar a agregação das fun—iona”idades —o”a–orativas dessas ap”i—ações em am–iente de Engenharia de Requisitos. Tam–ém ape”idadas —omo software
so—ia”, essas ap”i—ações web fo—adas em —omunidades possuem diversas —ara—terísti—as (HIPPNER, 2006 apud LOHMANN et al. 2009), tais —omo simp”i—idade, —o”a–oração ági”, auto-organização, feedback so—ia” e fo—o em usuários e em —omunidades.
Essas —ara—terísti—as, —onforme Lohmann et al. (2009), são fundamentais nos sistemas
para Engenharia de Requisitos que dão suporte à Engenharia So—ia” de Requisitos. Ainda segundo esse autor, a ap”i—ação dos —on—eitos de software so—ia” em uma ap”i—ação web pode
en—orajar stakeholders não-—onven—ionais a parti—ipar do pro—esso de mode”agem de software.
A igura 1 i”ustra os —onjuntos de softwares —itados e suas interseções, indi—ando a área onde
se situa a ferramenta Nodipo.

figura 1: Interseção entre categorias de software

S—a——hi (2004), por sua vez, a”erta que a parti—ipação de usuários não-treinados na mode”agem de software pode ser frustrante. Contudo, o autor apontava —omo tendên—ia na área
as té—ni—as de parti—ipação —ontínua dos usuários, o que tange in—”usive às —ara—terísti—as da
mode”agem de software —ontínua prati—ada pe”as —omunidades de FLOSS estudadas por Gasser
et al. (dez. 2003), apresentada adiante.
Em re”ação à Mode”agem So—ioté—ni—a de Software, segundo S—a——hi (2004), e”a está
intimamente ”igada à parti—ipação direta dos usuários-inais no pro—esso de mode”agem de
sistemas. Esse tipo de a–ordagem distingue-se dos métodos de mode”agem da Engenharia de
Software tradi—iona”, que dão maior ênfase às atividades e responsa–i”idades dos engenheiros
de software, os quais uti”izam ferramentas (—omputa—ionais) de mode”agem e notações para
o–ter e forma”izar os resu”tados deste tipo de pro—esso.

3. a modeLagem ContÍnua Inerente àS ComunIdadeS de fLoSS
No sentido de entender a dinâmi—a de desenvo”vimento de FLOSS, o estudo de Gasser
et al. (2003) ”evantou a”gumas tendên—ias, re”ativas a esse tipo de desenvo”vimento, que são
—ontrárias às práti—as —onven—ionais de desenvo”vimento de software para sistemas de grande
porte. São e”as:
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•

As espe—ii—ações das fun—iona”idades, da usa–i”idade e da estrutura do software
não são —onhe—idas quando de sua mode”agem e desenvo”vimento. Ao invés disso, artefatos —apturam e rastreiam —ontinuamente as preferên—ias dos usuários
das —omunidades, o que forma um —i—”o permanente de inovação. Espe—ii—ações
formais ou pro—essos de mode”agem formais quase nun—a são en—ontrados. O próprio —ódigo-fonte possui, em —omentários, diversos traços de dis—ussões e de–ates,
—onstituindo, assim, uma espé—ie de espe—ii—ação.

•

Os requisitos são e”i—itados, ana”isados, espe—ii—ados, va”idados e geren—iados através do que se pode —hamar de um —onjunto de informa”ismos de desenvo”vimento
de software (SCACCHI, fev. 2002), no ”ugar de pro—essos e espe—ii—ações formais.
Esse —onjunto é —onstituído de ferramentas de —omparti”hamento de —onhe—imento
semi-estruturadas e re”ativamente informais, representações e práti—as.

A”ém disso, o autor —onsidera ser surpreendente o fato de o pro—esso de mode”agem de
FLOSS ”igar diversos pro—essos interativos, —ontínuos, a–ertos e —o”etivos
mente tornar-se —aóti—o

o que poderia fa—i”-

e ter —omo resu”tado programas ei—ientes, estáveis e úteis.

Portanto, ao —ompreender-se a mode”agem —ontínua de projetos de software ”ivre que
deine Gasser et al. (2003), vê-se que as —omunidades de software ”ivre de maneira gera” não
rea”izam as tarefas de ”evantamento, aná”ise e espe—ii—ação de requisitos —omo a Engenharia
de Requisitos apresenta. Mas rea”izam, sim, ”evantamento e espe—ii—ação —ontínuos, —o”etiva
e —o”a–orativamente.

4. eSCaSSez de SoftWareS LIvreS em determInadaS áreaS
Segundo Savi e De Lu——a (2007), o software ”ivre tem presença –astante signii—ativa em a”guns
setores, nos quais novas opções de software surgem a todo o momento. Por outro ”ado, em
outras áreas a presença de opções ”ivres é mais es—assa e até inexistente.
Considerando a taxonomia de —ategorias de software proposta pe”os autores, os mesmos airmam que a disponi–i”idade está —”aramente nas —ategorias de software –ási—o e de
infraestrutura, no setor de ferramentas para desenvo”vimento de software e em outros setores
espe—íi—os —omo —omuni—ação e ferramentas –ási—as de produtividade. So–re exemp”os em
outras áreas, Savi e De Lu——a (2007) airmam que existem, mas iso”adamente e a partir de
esforços espe—íi—os, e em nada —omparáveis à presença na —ategoria de softwares –ási—o e de
infraestrutura, por exemp”o.
De uma forma gera”, por parte da —omunidade de desenvo”vedores de softwares ”ivres,
existe maior interesse em fazer parte de projetos de software –ási—o ou de softwares —om grande visi–i”idade

dos quais esses desenvo”vedores tam–ém são usuários , tais —omo editores

de texto e navegadores [SAVI; DE LUCCA, 2007]. A visão de S—a——hi (2002) —o”a–ora —om essa
—onstatação, pois entende que os projetos de software ”ivre gera”mente —ontam —om usuários
que tam–ém são desenvo”vedores dos mesmos softwares e, por isso, —onhe—em –em os requisitos, as dii—u”dades, os re—ursos ausentes e os roadmaps dos mesmos e passam a imp”ementar
as fun—iona”idades que desejam, pessoa” ou —o”etivamente, nos programas.
Do outro ”ado, os softwares ap”i—ativos são muito espe—íi—os. Os autores airmam que
a —omunidade de desenvo”vedores de software ”ivre não —onhe—em sui—ientemente os requisitos, as demandas e regras de negó—io para poder —ontri–uir de forma signii—ativa [SAVI; DE
LUCCA, 2007].
Portanto, em um domínio de ap”i—ação —om que os desenvo”vedores não tenham —onta-

to e em que não há a—esso a software que possa servir de exemp”o, a ausên—ia de —onhe—imendemanda, —omo —onirma Na“awaga (2006).

5. a ProPoSta do nodIPo
Dentro do —enário em que as —omunidades de software ”ivre não parti—ipam de setores espe—íi—os e/ou não podem —o”a–orar efetivamente por des—onhe—erem os requisitos, e —onhe—ida
a natureza do pro—esso de ”evantamento de requisitos dessas —omunidades, os integrantes do
Via Digita” idea”izaram, em 2007, uma ferramenta que atuasse —omo e”o entre —omunidades
de software ”ivre e as prefeituras muni—ipais na —on—epção das fun—iona”idades de softwares
ne—essários a estas: o Nodipo.
Disso, foi mode”ada e desenvo”vida uma ferramenta —o”a–orativa em que usuários sem
experiên—ia em desenvo”vimento de software podem autonomamente expressar suas ne—essidades em re”ação a determinado sistema. O Nodipo ofere—e —ondições para des—rição de
pro—essos e demandas, ini—ia”mente uti”izando o dis—urso e —on—eitos do usuário espe—ia”ista
do domínio, que podem ser reinados iterativamente —om a parti—ipação de outros usuários e
—om a intervenção de desenvo”vedores para o es—”are—imento de dúvidas e —onstrução de um
níve” mínimo de forma”ização.
Baseado na web, o Nodipo possui forte viés de —o”a–oração assín—rona

seguindo ten-

dên—ias da We– 2.0 , de modo a via–i”izar a interação da —omunidade de usuários espe—ia”istas, —onhe—edores do domínio de ap”i—ação, geograi—amente distantes. Por meio de fun—iona”idades de —o”a–oração e —ooperação

—omo de–ates, rankings e votações

os parti—ipantes

podem reinar suas demandas e requisitos em su—essivos —i—”os para deta”har, —onirmar, —”assii—ar, priorizar, agregar e/ou —orrigir as ne—essidades ini—ia”mente deinidas, auxi”iando na
—ompreensão do sistema desejado. Dessa forma, o Nodipo tem, em sua gênese, o —on—eito
de rede so—ia”; sendo, entretanto, uma rede de propósito espe—íi—o, fo—ada em ”evantamento
—o”a–orativo de requisitos.
Dentro de sua meta, o Via Digita” pensou os artefatos resu”tantes desse pro—esso —omo
requisitos semiformais de um novo sistema, que podem servir de –ase para o desenvo”vimento por empresas

pú–”i—as ou privadas , proissionais, estudantes, vo”untários ou quaisquer

demais interessados.

6. deSCrIção do ProCeSSo de Levantamento de reQuISItoS no
nodIPo
A mais notória função do Nodipo é atuar —omo meio integrador de diferentes parti—ipantes no
pro—esso de e”i—itação de requisitos para software ”ivre. O prin—ipa” fator que distingue esses
parti—ipantes é o níve” de —onhe—imento: tanto em desenvo”vimento de software quanto em um
domínio de ap”i—ação espe—íi—o. Portanto, os desenvo”vedores de software ”ivre e os espe—ia”istas de domínio são —onsiderados os atores prin—ipais do pro—esso de e”i—itação —om o Nodipo.
Para me”hor —ompreensão desse pro—esso de interação e de ”evantamento —o”a–orativo de
requisitos —om o Nodipo, a igura 2 e o seguinte —enário i”ustram a uti”ização ferramenta:
•

Espe—ia”istas de determinado domínio de ap”i—ação têm uma demanda por um
software que automatize os pro—essos de sua área de atuação. O primeiro pas-
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so destes espe—ia”istas é des—rever, no Nodipo, —ara—terísti—as e fun—iona”idades
que imaginam que o software deveria apresentar, —onduzidos por um questionário
—oniguráve”. A função desse questionário é o–ter a des—rição de todas as etapas
de um pro—esso organiza—iona” espe—íi—o, –em —omo dos atores e suas atuações.
A mode”agem possi–i”ita a uti”ização de diferentes a–ordagens e té—ni—as de entrevistas para a des—rição de pro—essos. No Nodipo está imp”ementado o método
Quality Sense Making.
•

Ato —ontínuo, as diversas visões e pro—essos dos diferentes espe—ia”istas —onduzem
a um de–ate so–re as —ara—terísti—as e fun—iona”idades —adastradas, in—”usive gerando a des—rição de novas —ara—terísti—as.

•

Os —i—”os de de–ate e o exer—í—io de rees—rita das des—rições as enrique—em —ontinuamente, —onduzindo a um poten—ia” —onsenso quanto às mesmas, in—”usive —om
possi–i”idades de votações.

•

A atividade avança até o momento em que os parti—ipantes —on—ordam que as
des—rições dadas às fun—iona”idades representam o que desejam.

figura 2: o processo de levantamento colaborativo de requisitos com o nodipo

O resu”tado do —enário apresentado é o —onhe—imento dos espe—ia”istas do domínio exp”i—itado e disponíve”. A parti—ipação de desenvo”vedores durante os de–ates pode ”evar a uma
—onvergên—ia mais rápida e/ou uma deinição ina” mais próxima da semânti—a da Engenharia
de Software. Já no —aso de uma interferên—ia posterior por parte de um desenvo”vedor, em que
e”e rees—reve as deinições dadas, a partir de sua —ompreensão de todo o históri—o do de–ate,
é possíve” fazer uma segunda rodada de de–ates e/ou de votações, —omo forma de va”idação
da interpretação do desenvo”vedor, transformando as des—rições em requisitos. Outro possíve”
passo su–sequente (este não —ontemp”ado pe”o Nodipo) seria a atuação de ana”istas de sistemas/engenheiros de software so–re o resu”tado para a geração de espe—ii—ações mais formais
de requisitos —om ferramentas tradi—ionais.
Dado o —enário apresentado, em resumo o Nodipo foi mode”ado de maneira que seja
possíve”:
•

Promover um meio de de–ate em re”ação a requisitos e —ara—terísti—as de sistemas,
aproximando a —omunidade FLOSS dos sistemas ap”i—ativos e de desenvo”vedores
—om espe—ia”istas de domínio;

•

O–ter informações semiformais dos espe—ia”istas do domínio de ap”i—ação, através
des—rições gerais das fun—iona”idades;

•

O–servar a satisfação dos parti—ipantes quanto à e”i—itação de determinado requisito, —om a votação de —on—ordân—ia.

7. ConCLuSão
Para pro—urar suprir a”gumas áreas de ap”i—ação em que o software ”ivre é pou—o presente foi —riada a ferramenta Nodipo, —uja mode”agem possui e”ementos —ara—terísti—os da
Engenharia So—ia” de Requisitos e de softwares so—iais. Esses e”ementos são propí—ios para
fomentar a interação entre integrantes das —omunidades FLOSS e poten—iais usuários/—”ientes,
de forma que os mesmos possam —o”a–orativamente tro—ar —onhe—imentos, des—rever os pro—essos dos sistemas e e”i—itar os requisitos ne—essários a estes.
Imaginando um —enário em que a ferramenta apresentada neste artigo é uti”izada em
amp”a es—a”a, atuando —omo referên—ia de repositório de requisitos de sistemas, seriam espe—ii—ados muitos dos softwares das áreas de ap”i—ação nas quais o FLOSS não é presente,
ofere—endo oportunidades para a atuação de proissionais e a —riação de empresas na—ionais
no desenvo”vimento, manutenção e suporte desses softwares.
A—ademi—amente fa”ando, a ferramenta pode servir —omo am–iente de ava”iação para
métodos de —o”eta de requisitos –aseados em entrevistas e para evo”ução destes métodos em
direção a uma engenharia de requisitos mais so—ia” (—onforme deinido).
Quanto a tra–a”hos futuros, pare—e fa—tíve” e interessante a adição das —ara—terísti—as
e imp”ementações semânti—as da ferramenta do projeto SoftWi“i (THE SOFTWIKI) ao Nodipo
sendo aque”e um projeto —ontemporâneo e de o–jetivos simi”ares aos apresentados neste
artigo , o que tenderia a —omp”ementá-”o, uma vez que o Nodipo não —onta —om e”ementos
semânti—os em sua estrutura.
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