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107SEC (Instituto Na—iona” de Ciên—ia e Te—no”ogia em Sistemas Em–ar—ados Críti—os) [INCT-SEC, 
2009], —om sede no Instituto de Ciên—ias Matemáti—as e de Computação da Universidade de 
São Pau”o (ICMC/USP) e que agrega atua”mente mais de 250 pesquisadores oriundos de nove 
universidades e de sete empresas. Dessa forma, o–serva-se que o INCT-SEC, e até mesmo 
diversos outros projetos de pesquisa, podem, muitas vezes, ter —omo —ara—terísti—a a distri-
–uição geográi—a dos pesquisadores. Ou seja, o–serva-se que a —omunidade —ientíi—a tem-se 
arti—u”ado de maneira que as pesquisas sejam —onduzidas —onjuntamente por pesquisadores 
perten—entes a diferentes e diversas instituições. Com isso, o–serva-se tam–ém a ne—essidade 
da proposição e disponi–i”ização de me—anismos que possi–i”item e fa—i”item a —o”a–oração e a 
tro—a de informação entre pesquisadores, tanto aque”es perten—entes ao projeto quanto aque-
”es que tenham interesse nas ”inhas de pesquisa investigadas no projeto.

Assim, o prin—ipa” o–jetivo deste tra–a”ho é apresentar uma rede de —o”a–oração dispo-
ni–i”izada por meio de um porta” we– e que tenha a possi–i”idade de agregar —onhe—imento e 
a tro—a de informações de —aráter —ientíi—o entre pesquisadores. Espe—ii—amente, essa rede, 
—hamada de RIPSEC (Rede de Inovação e Prospe—ção em Sistemas Em–ar—ados Críti—os)1, foi 
desenvo”vida no —ontexto do INCT-SEC e, portanto, possi–i”itando a —o”a–oração de pesquisa-
dores ”igados às pesquisas em Sistemas Em–ar—ados Críti—os (SEC). Va”e desta—ar tam–ém que 
essa rede foi —on—e–ida inteiramente –aseada na i”osoia de software ”ivre [FSF, 2010], visando 
seu uso futuro em outras áreas de pesquisa.

O restante do artigo está organizado da seguinte forma: na Seção 2 é apresentado o 
—ontexto em que se insere este tra–a”ho; na Seção 3 é apresentada a RIPSEC; na Seção 4 é feita 
uma –reve dis—ussão so–re as expe—tativas e ”imitações da RIPSEC; por im, na Seção 5 são 
apresentadas as —on—”usões e os tra–a”hos futuros.

Visando à tro—a de informação e disseminação de —onhe—imento, atua”mente en—ontram-se 
”argamente disseminadas as —omunidades virtuais que possi–i”itam o esta–e”e—imento de re-
”ações entre pessoas num espaço virtua” por meio, prin—ipa”mente, da Internet. O–serva-se 
que essas —omunidades têm-se poten—ia”izado em função da dispersão geográi—a de seus 
mem–ros, a possi–i”idade de —o”a–oração, de —ooperação e de aprendizado. Como exemp”os 
dessas —omunidades, podem-se —itar aque”as —riadas por meio de redes de re”a—ionamento. 
Contudo, o–serva-se que essas gera”mente não possuem moderação ou hierarquização de usu-
ários, não sendo, muitas vezes, o–jetivo dessas —omunidades terem a”guma moderação. A”ém 
disso, outras importantes —omunidades podem ser identii—adas, tais —omo aque”as que são 
esta–e”e—idas em torno do desenvo”vimento de softwares ”ivres, tais —omo Apa—he2. Contudo, 
quando se trata de —onteúdos —ientíi—os, no qua” o rigor é ponto —have, —omunidades so– essas 
perspe—tivas não são as mais indi—adas.

Em outra perspe—tiva, pode-se en—ontrar a RIPA3 (Rede de Inovação e Prospe—ção para 
o Agronegó—io), um porta” que —onstitui um am–iente —o”a–orativo desenvo”vido numa par—eria 
entre a IEA/USP4 (Instituto de Estudos Avançados da Universidade de São Pau”o) e a Em–rapa5 e 

1 http://143.107.231.105/drupal
2 http://www.apache.org/
3 http://www.ripa.com.br/
4 http://www.sc.usp.br/ieasc/
5 http://www.embrapa.br/
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resumo. A disponibilização de informações e compartilhamento de conhecimentos, 
inclusive de cunho cientíico, por meio da Internet têm-se tornado extremamente relevan-

tes para a sociedade atual. Assim, o principal objetivo deste artigo é apresentar a RIPSEC 
(Rede de Inovação e Prospecção em Sistemas Embarcados Críticos), uma rede de colabo-

ração disponibilizada por meio de um portal web, cujo código fonte é livre, e que visa agre-

gar informações sobre pesquisas, desenvolvimento e uso de Sistemas Embarcados Críticos 
(SEC). Essa rede é uma das contribuições do INCT-SEC, um projeto de pesquisa que visa 
principalmente elevar o nível de conhecimento, competência e qualidade no Brasil sobre o 
desenvolvimento de SEC.

abstract. The information dissemination and knowledge exchange, including those 
related to scientiic one, through Internet have become extremelly relevant to the current 
society. Thus, the main objective of this paper is to present RIPSEC (Rede de Inovação e 
Prospecção em Sistemas Embarcados Críticos), a collaborative net available by a web portal 
(that is open source) and that aggregates information related to researches, development, 
and use of Critical Embedded Systems (CES). This net is a contribution of the INCTSEC, a 
research project that aims at improving the level of knowledge, competence, and quality of 
CES development in Brazil.

1. Introdução

Atua”mente, a disseminação de informações e o —omparti”hamento de —onhe—imento têm sido 
—omo nun—a –enei—iados pe”a Internet. Nesse —ontexto, uma diversidade de redes so—iais e de 
—o”a–oração têm-se formado, agregando diferentes pessoas e instituições, independentemente 
de suas ”o—a”izações geográi—as.

No to—ante à —omunidade —ientíi—a, a Internet tem tam–ém impa—tado fortemente e 
—ontri–uído diretamente para a tro—a e disseminação de informações, prin—ipa”mente de —a-
ráter —ientíi—o, —ontri–uindo de fato para o forta”e—imento de novas áreas de pesquisa, –em 
—omo para o amadure—imento e —onso”idação de áreas e grupos de pesquisa das universidades, 
—entros de pesquisa e mesmo da indústria. A”ém disso, a Internet é um veí—u”o fundamenta” 
para o esta–e”e—imento e forta”e—imento da —o”a–oração entre grupos de pesquisas no Brasi” e 
tam–ém no exterior. Nesse —ontexto, têm-se inúmeros projetos de pesquisa, sendo —onduzidos 
por pesquisadores distri–uídos em diferentes instituições. Como exemp”o, pode-se —itar o INCT-
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107SEC (Instituto Na—iona” de Ciên—ia e Te—no”ogia em Sistemas Em–ar—ados Críti—os) [INCT-SEC, 
2009], —om sede no Instituto de Ciên—ias Matemáti—as e de Computação da Universidade de 
São Pau”o (ICMC/USP) e que agrega atua”mente mais de 250 pesquisadores oriundos de nove 
universidades e de sete empresas. Dessa forma, o–serva-se que o INCT-SEC, e até mesmo 
diversos outros projetos de pesquisa, podem, muitas vezes, ter —omo —ara—terísti—a a distri-
–uição geográi—a dos pesquisadores. Ou seja, o–serva-se que a —omunidade —ientíi—a tem-se 
arti—u”ado de maneira que as pesquisas sejam —onduzidas —onjuntamente por pesquisadores 
perten—entes a diferentes e diversas instituições. Com isso, o–serva-se tam–ém a ne—essidade 
da proposição e disponi–i”ização de me—anismos que possi–i”item e fa—i”item a —o”a–oração e a 
tro—a de informação entre pesquisadores, tanto aque”es perten—entes ao projeto quanto aque-
”es que tenham interesse nas ”inhas de pesquisa investigadas no projeto.

Assim, o prin—ipa” o–jetivo deste tra–a”ho é apresentar uma rede de —o”a–oração dispo-
ni–i”izada por meio de um porta” we– e que tenha a possi–i”idade de agregar —onhe—imento e 
a tro—a de informações de —aráter —ientíi—o entre pesquisadores. Espe—ii—amente, essa rede, 
—hamada de RIPSEC (Rede de Inovação e Prospe—ção em Sistemas Em–ar—ados Críti—os)1, foi 
desenvo”vida no —ontexto do INCT-SEC e, portanto, possi–i”itando a —o”a–oração de pesquisa-
dores ”igados às pesquisas em Sistemas Em–ar—ados Críti—os (SEC). Va”e desta—ar tam–ém que 
essa rede foi —on—e–ida inteiramente –aseada na i”osoia de software ”ivre [FSF, 2010], visando 
seu uso futuro em outras áreas de pesquisa.

O restante do artigo está organizado da seguinte forma: na Seção 2 é apresentado o 
—ontexto em que se insere este tra–a”ho; na Seção 3 é apresentada a RIPSEC; na Seção 4 é feita 
uma –reve dis—ussão so–re as expe—tativas e ”imitações da RIPSEC; por im, na Seção 5 são 
apresentadas as —on—”usões e os tra–a”hos futuros.

2. ConteXto

Visando à tro—a de informação e disseminação de —onhe—imento, atua”mente en—ontram-se 
”argamente disseminadas as —omunidades virtuais que possi–i”itam o esta–e”e—imento de re-
”ações entre pessoas num espaço virtua” por meio, prin—ipa”mente, da Internet. O–serva-se 
que essas —omunidades têm-se poten—ia”izado em função da dispersão geográi—a de seus 
mem–ros, a possi–i”idade de —o”a–oração, de —ooperação e de aprendizado. Como exemp”os 
dessas —omunidades, podem-se —itar aque”as —riadas por meio de redes de re”a—ionamento. 
Contudo, o–serva-se que essas gera”mente não possuem moderação ou hierarquização de usu-
ários, não sendo, muitas vezes, o–jetivo dessas —omunidades terem a”guma moderação. A”ém 
disso, outras importantes —omunidades podem ser identii—adas, tais —omo aque”as que são 
esta–e”e—idas em torno do desenvo”vimento de softwares ”ivres, tais —omo Apa—he2. Contudo, 
quando se trata de —onteúdos —ientíi—os, no qua” o rigor é ponto —have, —omunidades so– essas 
perspe—tivas não são as mais indi—adas.

Em outra perspe—tiva, pode-se en—ontrar a RIPA3 (Rede de Inovação e Prospe—ção para 
o Agronegó—io), um porta” que —onstitui um am–iente —o”a–orativo desenvo”vido numa par—eria 
entre a IEA/USP4 (Instituto de Estudos Avançados da Universidade de São Pau”o) e a Em–rapa5 e 

1 http://143.107.231.105/drupal
2 http://www.apache.org/
3 http://www.ripa.com.br/
4 http://www.sc.usp.br/ieasc/
5 http://www.embrapa.br/
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A disponibilização de informações e compartilhamento de conhecimentos, 
inclusive de cunho cientíico, por meio da Internet têm-se tornado extremamente relevan
tes para a sociedade atual. Assim, o principal objetivo deste artigo é apresentar a RIPSEC 
(Rede de Inovação e Prospecção em Sistemas Embarcados Críticos), uma rede de colabo
ração disponibilizada por meio de um portal web, cujo código fonte é livre, e que visa agre
gar informações sobre pesquisas, desenvolvimento e uso de Sistemas Embarcados Críticos 
(SEC). Essa rede é uma das contribuições do INCT-SEC, um projeto de pesquisa que visa 
principalmente elevar o nível de conhecimento, competência e qualidade no Brasil sobre o 

The information dissemination and knowledge exchange, including those 
related to scientiic one, through Internet have become extremelly relevant to the current 
society. Thus, the main objective of this paper is to present RIPSEC (Rede de Inovação e 
Prospecção em Sistemas Embarcados Críticos), a collaborative net available by a web portal 
(that is open source) and that aggregates information related to researches, development, 
and use of Critical Embedded Systems (CES). This net is a contribution of the INCTSEC, a 
research project that aims at improving the level of knowledge, competence, and quality of 
CES development in Brazil.

Atua”mente, a disseminação de informações e o —omparti”hamento de —onhe—imento têm sido 
—omo nun—a –enei—iados pe”a Internet. Nesse —ontexto, uma diversidade de redes so—iais e de 
—o”a–oração têm-se formado, agregando diferentes pessoas e instituições, independentemente 
de suas ”o—a”izações geográi—as.

No to—ante à —omunidade —ientíi—a, a Internet tem tam–ém impa—tado fortemente e 
—ontri–uído diretamente para a tro—a e disseminação de informações, prin—ipa”mente de —a-
ráter —ientíi—o, —ontri–uindo de fato para o forta”e—imento de novas áreas de pesquisa, –em 
—omo para o amadure—imento e —onso”idação de áreas e grupos de pesquisa das universidades, 
—entros de pesquisa e mesmo da indústria. A”ém disso, a Internet é um veí—u”o fundamenta” 
para o esta–e”e—imento e forta”e—imento da —o”a–oração entre grupos de pesquisas no Brasi” e 
tam–ém no exterior. Nesse —ontexto, têm-se inúmeros projetos de pesquisa, sendo —onduzidos 
por pesquisadores distri–uídos em diferentes instituições. Como exemp”o, pode-se —itar o INCT-
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109—om atua”izações —onstantes e, um ponto importante, possuir uma —omunidade ativa de 
desenvo”vedores. Esse CMS forne—e diversas ferramentas para a —riação de um porta” we–. 
Forne—e tam–ém suporte aos Sistemas de Geren—iamento de Ban—o de Dados (SGBD), tais 
—omo o MySQL8, que foi adotado —omo SGBD da RIPSEC, por ser tam–ém ”argamente dis-
seminado entre a —omunidade de desenvo”vimento we–. Por ser um porta” we–, há a ne—es-
sidade de um servidor we–. Assim, dentre as diversas opções de servidores we– ava”iados, 
foi es—o”hido o Apa—he, uma vez que é —onsiderado um servidor estáve” e —oniáve”, a”ém de 
ofere—er —onstantes atua”izações pe”a sua —omunidade de desenvo”vedores.

A identii—ação das fun—iona”idades, –em —omo o da RIPSEC, foi rea”izada por 
meio de reuniões —om a parti—ipação de diversos mem–ros pesquisadores do INCT-SEC, –em 
—omo um jorna”ista que tem a espe—íi—a função de postar —onteúdos por meio da RIPSEC. 
Va”e tam–ém desta—ar que o desenvo”vimento foi rea”izado de forma in—rementa”, ou seja, à 
medida que os requisitos surgiam, esses eram imp”ementados. Essa a–ordagem de desen-
vo”vimento teve –ons resu”tados e pare—e ser adequada para o desenvo”vimento de portais 
we–, pe”o menos aque”es —om as —ara—terísti—as apresentadas pe”a RIPSEC. O desenvo”vi-
mento foi rea”izado em um período de quatro meses, a—ompanhado de reuniões semanais 
e —om a parti—ipação de uma pesquisadora —oordenadora do porta”, um desenvo”vedor, um 
jorna”ista e mem–ros do INCT-SEC que atuaram —omo usuários do porta”.

Na Figura 1 é mostrada a página prin—ipa” da RIPSEC. Va”e desta—ar que as opções do 
menu, desta—adas à esquerda, foram resu”tado de uma dis—ussão aprofundada so–re quais 
fun—iona”idades deveriam estar disponíveis em um porta” —om essa ina”idade. Dessa forma, 
por meio do porta”, podem-se disponi–i”izar, entre outros, notí—ias, pu–”i—ações, eventos e 
outras informações diretamente re”a—ionadas aos SEC. Na Figura 2, é mostrada em mais 
deta”hes, as possi–i”idades desse . A”ém disso, o porta” possi–i”ita ”ivre a—esso aos 
—onteúdos so–re SEC à —omunidade, possi–i”itando in—”usive aos interessados —adastro no 
porta”, o que possi–i”ita o mapeamento da distri–uição geográi—a de pessoas interessadas 
em níve” na—iona” e até interna—iona”.

Para mapear essa distri–uição, está sendo uti”izada a Árvore Hiper–ó”i—a9, uma fer-
ramenta ”ivre que tem por ina”idade exi–ir de maneira interativa, por meio de grafos, o 
re”a—ionamento entre os integrantes da RIPSEC —adastrados no porta”. O porta” tam–ém 
disponi–i”iza informações so–re os re”a—ionamentos dos integrantes da rede por meio do 
S—riptLattes10 [Mena-Cha”—o, 2009]. Essa ferramenta, tam–ém um software ”ivre, possi–i-
”ita, dentre outras fun—iona”idades, a extração e —ompi”ação de produções –i–”iográi—as, 
produções té—ni—as, orientações de a”unos, –em —omo a geração do grafo de —o”a–orações 
para os integrantes da rede que estejam —adastrados na p”ataforma Lattes11. A —ritério de 
i”ustração, na Figura 3 é mostrado o grafo de —o”a–oração dos integrantes da RIPSEC. Os 
nós do grafo —orrespondem a —ada pesquisador e as ”igações, a indi—ação das pu–”i—ações 
que o—orreram em —onjunto. Com a disponi–i”ização da Árvore Hiper–ó”i—a e o grafo de —o-
”a–oração gerado pe”o S—riptLattes, a ideia é ter uma visão dos pesquisadores e integrantes 
envo”vidos e interessados na área de SEC.

8 http://www.mysql.com/
9 http://christ.bouthier.free.fr/
10 http://scriptlattes.sourceforge.net/
11 http://lattes.cnpq.br/

que o–jetiva maximizar a —ana”ização de —onhe—imento tá—ito e exp”í—ito das organizações e es-
timu”ar as ações integradas entre instituições do governo, do setor produtivo e do ter—eiro setor 
re”a—ionados ao Agronegó—io. Apesar de sua re”evân—ia, no to—ante ao porta” em si, o–serva-se 
que esse não é —ara—terizado —omo software ”ivre, pois seu —ódigo não está disponíve” para a 
—omunidade.

Desta—a-se tam–ém que este tra–a”ho está sendo desenvo”vido no —ontexto do INCT-
SEC, um projeto inan—iado pe”o CNPq, FAPESP e pe”o Ministério da Ciên—ia e Te—no”ogia e 
que tem —omo prin—ipa” o–jetivo e”evar o níve” de —onhe—imento, —ompetên—ia e qua”idade 
no país no to—ante ao desenvo”vimento de SEC, in—”uindo veí—u”os autônomos móveis e 
ro–ôs móveis. Essas te—no”ogias têm grande importân—ia para apoiar o desenvo”vimento 
de áreas estratégi—as do país, —omo a do meio am–iente, a de segurança e defesa e a de 
agri—u”tura. O INCT-SEC possui um porta”6 para o re”a—ionamento de seus mem–ros pesqui-
sadores, visando à organização do andamento do projeto; —ontudo, não é o–jetivo desse 
porta” estender-se à —omunidade —omo um todo.

3. deSenvoLvImento da rIPSeC

A RIPSEC foi —on—e–ida motivada pe”a fa”ta de me—anismos que pudessem tratar de —onte-
údos —ientíi—os, mais espe—ii—amente, —onteúdos ”igados às pesquisas em SEC. Desta—a-se 
que a ideia de um porta” we– para prospe—ção de —onhe—imento —om possi–i”idade de re”a-
—ionamento entre os usuários é inédita no —ontexto de SEC. 

É importante ressa”tar que existem projetos simi”ares ao apresentado neste tra–a-
”ho, tais —omo o próprio porta” do INCT-SEC. No entanto, o —onteúdo en—ontrado nesses 
portais é espe—íi—o para uma determinada par—e”a da —omunidade (muitas vezes, somente 
aos mem–ros pesquisadores do projeto em si). Assim, —om o desenvo”vimento da RIPSEC, 
espera-se a disseminação de —onhe—imento para toda a —omunidade não restringindo so-
mente aos mem–ros pesquisadores de um dado projeto de pesquisa.

A”ém de via–i”izar a disseminação e agregação de informações para a —omunidade 
em gera”, o projeto RIPSEC tem a ini—iativa de disponi–i”izar seu —ódigo fonte —omo software 
”ivre, so– ”i—ença GPL (General Public License) [FSF, 1999], o que possi–i”ita ser modii—ado 
e reuti”izado em outras áreas de —onhe—imento. Ainda seguindo a i”osoia de software ”ivre, 
todo o desenvo”vimento do porta” é –aseado em ferramentas e te—no”ogias ”ivres, que é uma 
práti—a —omum no desenvo”vimento de softwares ”ivres.

3.1. tecnologias utilizadas

Por ser um porta” no qua” o requisito prin—ipa” é a atua”ização —onstante de —onteú-
dos, optou-se pe”a uti”ização de um Content Management System (CMS) [Do—Forge, 2010], 
o que fa—i”ita as —ustomização e disponi–i”ização de —onteúdos. Diversos CMS ”ivres foram 
ava”iados, sendo es—o”hido o Drupa”7, por esse estar sendo ”argamente uti”izado e —ontar 
—om uma diversidade de materia” de apoio, o que pode ser apontado —omo um ponto posi-
tivo em um projeto de software ”ivre. A”ém disso, o Drupa” é —onsiderado um CMS estáve”, 

6 http://www.inct-sec.org/
7 http://drupal.org/
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109—om atua”izações —onstantes e, um ponto importante, possuir uma —omunidade ativa de 
desenvo”vedores. Esse CMS forne—e diversas ferramentas para a —riação de um porta” we–. 
Forne—e tam–ém suporte aos Sistemas de Geren—iamento de Ban—o de Dados (SGBD), tais 
—omo o MySQL8, que foi adotado —omo SGBD da RIPSEC, por ser tam–ém ”argamente dis-
seminado entre a —omunidade de desenvo”vimento we–. Por ser um porta” we–, há a ne—es-
sidade de um servidor we–. Assim, dentre as diversas opções de servidores we– ava”iados, 
foi es—o”hido o Apa—he, uma vez que é —onsiderado um servidor estáve” e —oniáve”, a”ém de 
ofere—er —onstantes atua”izações pe”a sua —omunidade de desenvo”vedores.

3.2. funcionalidades da rIPSeC

A identii—ação das fun—iona”idades, –em —omo o layout da RIPSEC, foi rea”izada por 
meio de reuniões —om a parti—ipação de diversos mem–ros pesquisadores do INCT-SEC, –em 
—omo um jorna”ista que tem a espe—íi—a função de postar —onteúdos por meio da RIPSEC. 
Va”e tam–ém desta—ar que o desenvo”vimento foi rea”izado de forma in—rementa”, ou seja, à 
medida que os requisitos surgiam, esses eram imp”ementados. Essa a–ordagem de desen-
vo”vimento teve –ons resu”tados e pare—e ser adequada para o desenvo”vimento de portais 
we–, pe”o menos aque”es —om as —ara—terísti—as apresentadas pe”a RIPSEC. O desenvo”vi-
mento foi rea”izado em um período de quatro meses, a—ompanhado de reuniões semanais 
e —om a parti—ipação de uma pesquisadora —oordenadora do porta”, um desenvo”vedor, um 
jorna”ista e mem–ros do INCT-SEC que atuaram —omo usuários do porta”.

Na Figura 1 é mostrada a página prin—ipa” da RIPSEC. Va”e desta—ar que as opções do 
menu, desta—adas à esquerda, foram resu”tado de uma dis—ussão aprofundada so–re quais 
fun—iona”idades deveriam estar disponíveis em um porta” —om essa ina”idade. Dessa forma, 
por meio do porta”, podem-se disponi–i”izar, entre outros, notí—ias, pu–”i—ações, eventos e 
outras informações diretamente re”a—ionadas aos SEC. Na Figura 2, é mostrada em mais 
deta”hes, as possi–i”idades desse menu. A”ém disso, o porta” possi–i”ita ”ivre a—esso aos 
—onteúdos so–re SEC à —omunidade, possi–i”itando in—”usive aos interessados —adastro no 
porta”, o que possi–i”ita o mapeamento da distri–uição geográi—a de pessoas interessadas 
em níve” na—iona” e até interna—iona”.

Para mapear essa distri–uição, está sendo uti”izada a Árvore Hiper–ó”i—a9, uma fer-
ramenta ”ivre que tem por ina”idade exi–ir de maneira interativa, por meio de grafos, o 
re”a—ionamento entre os integrantes da RIPSEC —adastrados no porta”. O porta” tam–ém 
disponi–i”iza informações so–re os re”a—ionamentos dos integrantes da rede por meio do 
S—riptLattes10 [Mena-Cha”—o, 2009]. Essa ferramenta, tam–ém um software ”ivre, possi–i-
”ita, dentre outras fun—iona”idades, a extração e —ompi”ação de produções –i–”iográi—as, 
produções té—ni—as, orientações de a”unos, –em —omo a geração do grafo de —o”a–orações 
para os integrantes da rede que estejam —adastrados na p”ataforma Lattes11. A —ritério de 
i”ustração, na Figura 3 é mostrado o grafo de —o”a–oração dos integrantes da RIPSEC. Os 
nós do grafo —orrespondem a —ada pesquisador e as ”igações, a indi—ação das pu–”i—ações 
que o—orreram em —onjunto. Com a disponi–i”ização da Árvore Hiper–ó”i—a e o grafo de —o-
”a–oração gerado pe”o S—riptLattes, a ideia é ter uma visão dos pesquisadores e integrantes 
envo”vidos e interessados na área de SEC.

8 http://www.mysql.com/
9 http://christ.bouthier.free.fr/
10 http://scriptlattes.sourceforge.net/
11 http://lattes.cnpq.br/

que o–jetiva maximizar a —ana”ização de —onhe—imento tá—ito e exp”í—ito das organizações e es-
timu”ar as ações integradas entre instituições do governo, do setor produtivo e do ter—eiro setor 
re”a—ionados ao Agronegó—io. Apesar de sua re”evân—ia, no to—ante ao porta” em si, o–serva-se 
que esse não é —ara—terizado —omo software ”ivre, pois seu —ódigo não está disponíve” para a 
—omunidade.

Desta—a-se tam–ém que este tra–a”ho está sendo desenvo”vido no —ontexto do INCT-
SEC, um projeto inan—iado pe”o CNPq, FAPESP e pe”o Ministério da Ciên—ia e Te—no”ogia e 
que tem —omo prin—ipa” o–jetivo e”evar o níve” de —onhe—imento, —ompetên—ia e qua”idade 
no país no to—ante ao desenvo”vimento de SEC, in—”uindo veí—u”os autônomos móveis e 
ro–ôs móveis. Essas te—no”ogias têm grande importân—ia para apoiar o desenvo”vimento 
de áreas estratégi—as do país, —omo a do meio am–iente, a de segurança e defesa e a de 
agri—u”tura. O INCT-SEC possui um porta”6 para o re”a—ionamento de seus mem–ros pesqui-
sadores, visando à organização do andamento do projeto; —ontudo, não é o–jetivo desse 
porta” estender-se à —omunidade —omo um todo.

A RIPSEC foi —on—e–ida motivada pe”a fa”ta de me—anismos que pudessem tratar de —onte-
údos —ientíi—os, mais espe—ii—amente, —onteúdos ”igados às pesquisas em SEC. Desta—a-se 
que a ideia de um porta” we– para prospe—ção de —onhe—imento —om possi–i”idade de re”a-
—ionamento entre os usuários é inédita no —ontexto de SEC. 

É importante ressa”tar que existem projetos simi”ares ao apresentado neste tra–a-
”ho, tais —omo o próprio porta” do INCT-SEC. No entanto, o —onteúdo en—ontrado nesses 
portais é espe—íi—o para uma determinada par—e”a da —omunidade (muitas vezes, somente 
aos mem–ros pesquisadores do projeto em si). Assim, —om o desenvo”vimento da RIPSEC, 
espera-se a disseminação de —onhe—imento para toda a —omunidade não restringindo so-
mente aos mem–ros pesquisadores de um dado projeto de pesquisa.

A”ém de via–i”izar a disseminação e agregação de informações para a —omunidade 
em gera”, o projeto RIPSEC tem a ini—iativa de disponi–i”izar seu —ódigo fonte —omo software 
”ivre, so– ”i—ença GPL (General Public License) [FSF, 1999], o que possi–i”ita ser modii—ado 
e reuti”izado em outras áreas de —onhe—imento. Ainda seguindo a i”osoia de software ”ivre, 
todo o desenvo”vimento do porta” é –aseado em ferramentas e te—no”ogias ”ivres, que é uma 
práti—a —omum no desenvo”vimento de softwares ”ivres.

Por ser um porta” no qua” o requisito prin—ipa” é a atua”ização —onstante de —onteú-
dos, optou-se pe”a uti”ização de um Content Management System (CMS) [Do—Forge, 2010], 
o que fa—i”ita as —ustomização e disponi–i”ização de —onteúdos. Diversos CMS ”ivres foram 
ava”iados, sendo es—o”hido o Drupa”7, por esse estar sendo ”argamente uti”izado e —ontar 
—om uma diversidade de materia” de apoio, o que pode ser apontado —omo um ponto posi-
tivo em um projeto de software ”ivre. A”ém disso, o Drupa” é —onsiderado um CMS estáve”, 

6 http://www.inct-sec.org/
7 http://drupal.org/
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Atua”mente, a RIPSEC en—ontra-se em fase ina” de imp”ementação e já está disponi–i”izada 
para a —omunidade em gera”. Uma vez que houve um estudo minu—ioso so–re o —onteúdo a ser 
disponi–i”izado por esse porta”, espera-se que e”e venha a atender a todas as ne—essidades de 
uma —omunidade virtua” que possa se formar e que queira —omparti”har —onhe—imento so–re as 
pesquisas, desenvo”vimento e uti”ização de SEC.

Quanto às ”imitações, há ainda a ne—essidade de uma investigação mais deta”hada 
so–re o impa—to da RIPSEC para a —omunidade de interessados no tema em questão. Há tam-
–ém a ne—essidade de uti”izar esse porta” em outros —ontextos, ou seja, em outras áreas de 
pesquisa, para o–servar a via–i”idade e fa—i”idade de reuso do —ódigo fonte dessa rede, que é 
disponi–i”izada —omo software ”ivre.

A prin—ipa” —ontri–uição deste tra–a”ho foi apresentar o porta” RIPSEC que visa a via–i”izar e 
fa—i”itar a tro—a de informações e —onhe—imento no domínio de SEC a toda a —omunidade in-
teressada no tema, in—”usive pesquisadores, a”unos de graduação e mesmo a”unos do ensino 
médio. Por uti”izar somente te—no”ogias ”ivres em seu desenvo”vimento, –em —omo por ser um 
software ”ivre, a RIPSEC poderá —ontri–uir e fa—i”itar a rep”i—ação dessa experiên—ia em outras 
áreas de —onhe—imento.

Como tra–a”hos futuros, pretende-se —onduzir estudos de modo a o–servar o impa—to 
da RIPSEC quanto ao seu uso e seu o–jetivo, –em —omo o seu reuso e —oniguração para outros 
—ontextos, mostrando sua re”evân—ia e —ontri–uição para a —omunidade de software ”ivre —om 
um porta” we– ”ivre.

Os autores gostariam de agrade—er ao CNPq e à FAPESP pe”o inan—iamento ao INCT-
SEC (pro—essos 573963/2008-8 e 08/57870-9) e aos mem–ros do INCT-SEC que auxi”iaram na 
—on—epção da RIPSEC.

[Do—Forge, 2010] Do—Forge, Content Management System. Disponíve” em: <http://do—forge.
—om/wi“i/Content_management_system> A—esso em: 31.05.2010.

[FSF, 1999] Free Software Foundation, GNU Genera” Pu–”i— Li—en—e, In: Open Sour—es: Voi—es 
from Open Sour—e Revo”ution. Beijing, 1999, v.1, p. 258 262.

[FSF, 2010] Free Software Foundation, The Free Software Deinition. Disponíve” em: <http://
www.gnu.org/phi”osophy/free-sw.htm”> A—esso em: 31.05.2010.

[INCT-SEC, 2009] Instituto Na—iona” de Ciên—ia e Te—no”ogia em Sistemas Em–ar—ados Críti—os. Institu-
to de Ciên—ias Matemáti—as e de Computação - ICMC/USP, São Car”os, SP. 2009-2014. (Projeto de 
pesquisa inan—iado pe”o CNPq e FAPESP e —oordenado pe”o Prof. Dr. José Car”os Ma”donado).

[Mena-Cha”—o, 2009] Mena-Cha”—o, J. P. And Cesar Junior, R. M.; S—riptLattes: an open-sour—e 
“now”edge extra—tion system from the Lattes p”atform, Journa” of the Brazi”ian Computer 
So—iety, V. 15, N. 4, Dezem–ro, 2009.

figura 1: Página principal da rIPSeC

figura 2: funcionalidades disponíveis na rIPSeC

figura 3: mapa de relacionamento dos pesquisadores com base em suas publicações
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1114. Breve dISCuSSão

Atua”mente, a RIPSEC en—ontra-se em fase ina” de imp”ementação e já está disponi–i”izada 
para a —omunidade em gera”. Uma vez que houve um estudo minu—ioso so–re o —onteúdo a ser 
disponi–i”izado por esse porta”, espera-se que e”e venha a atender a todas as ne—essidades de 
uma —omunidade virtua” que possa se formar e que queira —omparti”har —onhe—imento so–re as 
pesquisas, desenvo”vimento e uti”ização de SEC.

Quanto às ”imitações, há ainda a ne—essidade de uma investigação mais deta”hada 
so–re o impa—to da RIPSEC para a —omunidade de interessados no tema em questão. Há tam-
–ém a ne—essidade de uti”izar esse porta” em outros —ontextos, ou seja, em outras áreas de 
pesquisa, para o–servar a via–i”idade e fa—i”idade de reuso do —ódigo fonte dessa rede, que é 
disponi–i”izada —omo software ”ivre.

5. ConCLuSão

A prin—ipa” —ontri–uição deste tra–a”ho foi apresentar o porta” RIPSEC que visa a via–i”izar e 
fa—i”itar a tro—a de informações e —onhe—imento no domínio de SEC a toda a —omunidade in-
teressada no tema, in—”usive pesquisadores, a”unos de graduação e mesmo a”unos do ensino 
médio. Por uti”izar somente te—no”ogias ”ivres em seu desenvo”vimento, –em —omo por ser um 
software ”ivre, a RIPSEC poderá —ontri–uir e fa—i”itar a rep”i—ação dessa experiên—ia em outras 
áreas de —onhe—imento.

Como tra–a”hos futuros, pretende-se —onduzir estudos de modo a o–servar o impa—to 
da RIPSEC quanto ao seu uso e seu o–jetivo, –em —omo o seu reuso e —oniguração para outros 
—ontextos, mostrando sua re”evân—ia e —ontri–uição para a —omunidade de software ”ivre —om 
um porta” we– ”ivre.
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