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RESUMO 

O desenvolvimento de sistemas computacionais de apoio ao trabalho 
cooperativo tem se apresentado como a principal solução no sentido de ajudar grupos de 
pessoas que querem trabalhar de forma cooperativa e obter resultados melhores  e de 
maneira mais rápida do que aqueles obtidos por esforço individual. 

A produção de documentos complexos como manuais  de descrição técnica de 
produtos, manuais de usuários, tutoriais, relatórios técnicos, artigos, etc., é uma tarefa 
que se insere dentro deste contexto porque exige a colaboração de vários especialistas 
que participam da pesquisa ou do desenvolvimento do produto. 

De acordo com este contexto esta dissertação apresenta o projeto de um 
ambiente de suporte à autoria cooperativa que tem a finalidade de auxiliar um grupo de 
co-autores na construção de hiperdocumento complexos, mesmo estando fisicamente 
dispersos e interagindo de forma assíncrona. O ambiente oferece um conjunto de 
serviços de suporte  tanto para a fase de planejamento quanto para a fase de execução ou 
escrita do hiperdocumento.  

Na fase de planejamento são discutidas as principais características do 
hiperdocumento que será criado, como a definição da estrutura lógica e a estrutura de 
apresentação, a atribuição das atividades entre os co-autores e a elaboração de um 
cronograma onde são detalhadas as tarefas necessárias e o tempo previsto para a 
conclusão das mesmas. Para auxiliar este planejamento são previstas ferramentas de 
apoio à realização de reuniões e à tomada de decisões e também um conjunto de 
ferramentas de apoio a criação da estrutura do hiperdocumento paralelamente com a 
atribuição das atividades de cada co-autor em relação aos elementos criados nesta 
estrutura. 

As ferramentas de apoio à fase de execução ou escrita enfatizam o 
compartilhamento de atividades e informações entre os co-autores bem como  o suporte 
às interações entre eles. Elas terão como base o editor de hiperdocumentos estruturados 
THOT (desenvolvido no centro de pesquisas INRIA/CNRS - Grenoble, Fr.) que irá 
gerenciar as funções de edição. Estas ferramentas foram projetadas e desenvolvidas a 
nível de protótipo como uma extensão a este editor o que possibilitará seu uso de forma 
compartilhada por um grupo de co-autores. 

 São apresentados nesta dissertação: i) o ambiente definido através de uma 
especificação informal sobre as funcionalidades previstas e, ii) características sobre a 
implementação de um protótipo deste ambiente.  

PALAVRAS CHAVES: 1.CSCW. 2.Groupware. 3.Autoria Cooperativa. 4.Projeto 
Cooperativo. 5.Hiperdocumentos. 6.Editores Distribuídos 
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TITLE: “Designing a Supporting Environment for Cooperative 
Authoring of hyperdocuments”  

ABSTRACT 

The development of computer supported cooperative work has been used as the 
main solution to help groups of people that want to work in a cooperative environment  
and to obtain better and faster results than  those attained by individual effort. 

The production of complex documents, as technical description guides of 
products, users manuals, tutorials, technical reports, papers, and so on, is a task that is 
inserted in this context, because it requires the collaboration of several specialists that 
work in the reserach and development of the product. 

According to this context this dissertation presents the design of an 
environment to support cooperative authoring to help a group of  co-authors to build a 
hyperdocument,  even though they are physically dispersed  and interacting in  an 
assyncronous mode. This environment offers a collection of services to support as the 
planning phase as the hyperdocument execution or writing phase. 

In the planning phase are discussed the main characteristics of the 
hyperdocument that will be produced like definition of the logical and presentation 
structures, the attribuition of activities among co-authors and the elaboration of a 
schedulling where are detailed the necessaries tasks and the foressened time to conclude 
them. To help this planning are foressen meetings support tools, decision support tools 
and also a set of tools to support hyperdocument structure criation together with the 
activities attributions of each co-authors in relation with the elements created in this 
structure. 

The execution or writing phase support tools emphatize the sharing of activities 
and informations among the co-authors as the support to their interactions. These tools 
will be based on the THOT structured hyperdocuments editor (developed at 
INRIA/CNRS research center - Grenoble, FR.) that will manager the editions functions. 
These tools were projected and designed in a prototype level as extensions to this editor 
which will allow its use in a shared manner for a group of co-authors. 

It is presented in this dissertation: i) the environment definided by an informal 
specification about the foressen functionalities, and; ii) the implemantion characteristics 
on a environment prototype. 

KEYWORDS: 1.CSCW. 2.Groupware. 3. Cooperative Authoring. 
4.Cooperative Project. 5.Hyperdocuments. 6.Distributed Editors. 
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1 INTRODUÇÃO 

O trabalho cooperativo onde um grupo de pessoas normalmente pertencendo a 
áreas multidisciplinares e que buscam objetivos comuns, dividem tarefas e 
responsabilidades, compartilham conhecimento e descobertas, é visto como uma das 
principais soluções para fazer frente às necessidades de gerar produtos competitivos 
com qualidade, no menor tempo possível e ainda reduzindo-se os custos de produção. 

A globalização da economia e das informações em conjunto com a abertura dos 
mercados tem aumentado a competividade de tal maneira que as empresas não podem 
mais demorar meses e até anos para lançar novos produtos sob pena de nascerem 
ultrapassados.  Por outro lado, investimentos com pesquisas e contratações de grandes 
equipes de especialistas para acelerar processos, podem alcançar custos muito elevados 
incompatíveis para uma única empresa. Mais uma vez existe a necessidade de 
cooperação como a criação de empresas virtuais. Elas nascem da aliança entre várias 
empresas que unem esforços para responder rapidamente às oportunidades de mercado 
com produtos melhores e aumento de qualidade dos serviços. 

A evolução tecnológica dos sistemas computacionais, tanto em capacidade de 
processamento como na comunicação de dados, se apresenta como uma excelente opção 
para dar suporte a estas atividades cooperativas. Dentro deste contexto, encontra-se em 
fase de grande desenvolvimento um campo de pesquisa que envolve áreas 
multidisciplinares tanto da Ciência da Computação como,  áreas das Ciências Sociais, 
chamada "CSCW - Computer-Supported Cooperative Work". 

O desenvolvimento de sistemas computacionais de suporte ao tratamento do 
trabalho cooperativo denominadas "groupwares", se apresentam como soluções para 
uma série de problemas que envolvem o trabalho cooperativo como: coordenação de 
atividades; comunicação entre grupos heterogêneos e distribuídos; planejamento e 
escalonamento de tarefas; acesso concorrente à informações; propagação das atividades, 
etc. Salas de reuniões eletrônicas e sistemas de apoio à tomada de decisões, permitem 
alcançar soluções mais adequadas em um menor espaço de tempo. Os sistemas de 
teleconferência ou reuniões a distância permitem economia de tempo e custos com 
transportes e hospedagem. Sistemas de suporte à autoria cooperativa possibilitam 
grupos de especialistas a escreverem documentos ou desenvolverem projetos, desenhos, 
etc., sem estarem fisicamente próximos porém, compartilhando o mesmo espaço de 
informações. Os correios eletrônicos e outros provedores de informações derrubaram as 
barreiras das distâncias e globalizaram as informações. 
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É um campo imenso e fértil de pesquisas que permite visualizar inúmeras 
soluções para auxiliar grupos dentro de um contexto de colaboração. Existe porém a 
necessidade de mudanças nas formas de como são desenvolvidos os sistemas 
tradicionais para adequá-los a estes novos propósitos. 

1.1  A Proposta do Trabalho 

A produção de documentos complexos como, manuais de usuário, manuais de  
descrição técnica,  tutoriais, relatórios técnicos, artigos, etc., normalmente é uma tarefa 
realizada por um grupo de técnicos especialistas ou pesquisadores que participam das 
diversas fases de desenvolvimento do produto. Os autores destes documentos, 
compartilham informações, trocam idéias e experiências, sugerem soluções, cooperando 
de diversas maneiras para alcançar seus objetivos de forma a gerar um documento de 
qualidade no menor prazo possível. 

Dentro deste contexto este trabalho apresenta o projeto de um ambiente de 
suporte à autoria cooperativa de hiperdocumentos complexos como manuais de 
produtos, manuais de usuários, tutoriais, relatórios de pesquisa, ou qualquer documento 
que possa ser escrito por um grupo de co-autores, trabalhando de forma paralela nos 
diversos segmentos que irão compô-lo, compartilhando informações e tarefas. 

O ambiente tem como base o editor  THOT [QUI 95], [QUI 95a] e [VAT 95] 
que permite a construção de hiperdocumentos estruturados de acordo com modelos de 
documentos pré-definidos por autores trabalhando de forma isolada. O editor THOT não 
foi criado dentro da filosofia dos processos de cooperação e por este motivo não possui 
serviços de suporte a estas atividades. O objetivo deste trabalho é projetar e desenvolver 
ferramentas como extensão ao THOT de forma a dar suporte às atividades mais 
importantes de um processo de autoria cooperativa com ênfase às seguintes 
funcionalidades: 

 Suporte à fase inicial de um processo cooperativo de autoria, definida 
neste trabalho como "fase de planejamento", através da integração de ferramentas de 
suporte à reuniões e apoio à tomada de decisões, criação da estrutura do 
hiperdocumento, distribuição de atividades e a elaboração de um cronograma de 
atividades. 

 Suporte à fase de execução ou escrita do hiperdocumento com 
mecanismos de edição, compartilhamento de informações, percepção de atividades, 
suporte à interações entre os co-autores e acompanhamento das atividades em relação às 
metas previstas na fase de planejamento. 

 Suporte à fase de revisão, utilizando os mecanismos de interação e de 
apoio à reuniões e à tomada de decisões. 
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1.2  Apresentação do Trabalho 

O texto do trabalho será estruturado de forma a apresentar uma introdução ao 
trabalho cooperativo com suporte pelo computador, seguindo-se da apresentação das 
características relacionadas a um ambiente de autoria cooperativa de hiperdocumentos e 
o ambiente proposto. 

De acordo com esta estrutura, o capítulo 2 irá apresentar detalhes do processo 
cooperativo e dos sistemas computacionais que dão suporte a esta atividade. 

No capítulo 3, serão apresentadas as características específicas do processo de 
autoria cooperativa, como são tratadas pelos sistemas computacionais e serão 
apresentados alguns sistemas existentes. 

As funcionalidades previstas para o ambiente de autoria cooperativa que está 
sendo proposto, serão apresentadas no capítulo 4. Neste capítulo também serão 
descritos, o modelo de cooperação e o modelo de hiperdocumento. 

 No capítulo 5, serão apresentadas a arquitetura e características de 
implementação de cada uma das funcionalidades previstas como os mecanismos da fase 
de planejamento, o acesso concorrente às informações, o compartilhamento e as formas 
de interação. Para finalizar, as conclusões e os trabalhos futuros serão apresentados no 
capítulo 6. 



2  CSCW  -  SUPORTE POR COMPUTADOR AO 
TRABALHO COOPERATIVO 

2.1  Introdução 

Devido à grande velocidade com que as tecnologias vêm evoluindo, torna-se 
difícil para um indivíduo aprender sozinho a dominá-las da mesma forma como era feito 
em diversos campos do conhecimento em um passado recente. Junta-se a este fato 
pressões  advindas dos recursos escassos, tempo reduzido e até mesmo a falta de espaço 
físico. Estas questões exigem soluções inovadoras para que o produto final possa ser 
apresentado com qualidade e dentro  dos prazos pré-estabelecidos. 

A fórmula encontrada para fazer frente a todos estes problemas é o trabalho 
cooperativo, onde um grupo de pessoas normalmente envolvendo áreas 
multidisciplinares, interagem entre si trocando informações e compartilhando 
experiências  para gerar soluções inovadoras e competitivas. 

Neste capítulo, são apresentadas as características do processo cooperativo e a 
forma como são tratadas por sistemas de computação que dão suporte a esta atividade. 

2.2  Um Breve Histórico 

Segundo [GRU 94], as pesquisas na área de CSCW tiveram início em meados 
dos anos 80 e surgiram dos trabalhos na área de Automação de Escritórios que tentavam 
integrar aplicações monousuário, como processadores de textos, planilhas eletrônicas e 
banco de dados, para auxiliar os trabalhos em grupos dentro dos departamentos. 

Os pesquisadores que trabalhavam com Automação de Escritórios notaram que 
não bastava simplesmente integrar tecnologias, mas que era necessário entender como 
as pessoas se organizavam para trabalhar em grupo e como a tecnologia afetava este 
trabalho. Este esforço em pesquisar várias áreas da ciência que afetam o comportamento 
do homem em relação ao grupo de trabalho, como psicologia, antropologia, economia, 
educação, sociologia, entre outras, fizeram nascer o termo "CSCW - Computer-
Supported Cooperative Work". 
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Em 1984, ocorreu o primeiro Workshop sobre CSCW e foi patrocinado 
pela DEC-Digital Equipament Corporation. Em 1986 aconteceu o primeiro congresso 
sobre CSCW que foi patrocinado pela ACM e onde apareceram os primeiros trabalhos 
científicos nesta área. A partir deste evento, os congressos realizam-se anualmente além 
de outras conferências que têm dedicado espaço à área de CSCW como as conferências 
sobre "HCI - Human-Computer Interaction". 

As aplicações em CSCW envolvem sistemas de vídeo conferência, autoria 
cooperativa, correio eletrônico que foi um dos primeiros "groupwares" a fazer sucesso, 
salas de reuniões eletrônicas, sistemas de suporte à decisão, sistema de coordenação, 
etc. GRUDIN [GRU 94], cita ainda outras aplicações que estão relacionadas com 
CSCW que são os sistemas CAD/CAM, os sistemas de automação industrial (CIM), 
estudo a distância e telemedicina. 

Segundo [BOR 95], a forma escolhida pelos pesquisadores para fazer 
experiências com os sistemas de CSCW é o desenvolvimento de protótipos que são 
colocados em uso para servir como plataforma de estudo e observar como as pessoas 
desempenham seu trabalho utilizando-as. Esta estratégia tem mostrado os problemas e 
permite adequar os sistemas às reais necessidades dos usuários. 

CSCW é uma área de pesquisa relativamente nova, embora já existam muitos 
sistemas que são usados comercialmente em larga escala como os Lotus Notes. 
Atualmente os pesquisadores estão discutindo a adequação das ferramentas de 
"groupware" para utilizarem os servidores WWW que estão ploriferando rapidamente 
em todos os segmentos das ciências. Exemplo disto é o Symposia [QUI 95b], que é um 
ambiente de autoria cooperativa que utiliza  os servidores WWW. 

2.3  Terminologias 

Convencionou-se usar o termo CSCW "Computer-Supported Cooperative 
Work" para os sistemas computacionais que dão suporte para que as pessoas possam 
interagir cooperativamente [BOR 95]. 

Alguns autores usam o termo CSCW para designar todas as pesquisas na área 
de trabalho cooperativo com suporte por computador, enquanto usam o termo 
"groupware"  para designar em termos de software e hardware os sistemas que são fruto 
desta pesquisa, como os sistemas de teleconferências, sistemas de suporte à decisão, 
correio eletrônico, editores de texto colaborativo, etc. [ELL 91].  

Ainda segundo [ELL 91], a meta dos "groupwares" é ajudar os grupos de 
colaboradores na comunicação, colaboração e coordenação de suas atividades. Uma 
característica importante que diferencia os "groupwares" dos sistemas multiusuários 
tradicionais como banco de dados, sistemas "time-sharing" , servidores de rede, entre 
outros, é o fato de que os "groupwares" devem dar suporte à execução de uma tarefa 
comum em um ambiente compartilhado por um grupo de pessoas, enquanto que os 
sistemas multiusuários tradicionais procuram dar a impressão que o sistema está 
dedicado exclusivamente ao usuário. Segundo [BOR 95], o papel dos sistemas 
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multiusuários é fornecer suporte aos "groupwares", para que eles sejam 
construídos provendo as funcionalidades necessárias. 

Embora não exista uma linha divisória bem definida entre os sistemas 
multiusuários tradicionais e os "groupwares", podemos definir que um "groupware"  é 
um sistema que dá suporte ao trabalho em grupo através da implementação de um 
ambiente que permite aos membros deste grupo executar uma mesma tarefa sobre um 
mesmo objeto e que todos possam perceber a presença e as atividades dos outros, 
mesmo estando geograficamente dispersos. Os mecanismos de comunicação devem 
permitir que os participantes possam trocar informações tanto técnicas quanto sociais,  
coordenar suas atividades no tempo e espaço, alcançando assim o objetivo comum. 

A percepção das atividades pode se dar em tempo real ou sem restrição de 
tempo. Na percepção  em tempo real, todos os membros do grupo que estão ativos no 
sistema percebem as atividades de um dos membros no momento que ela está 
acontecendo e neste caso, somente este membro poderá atuar sobre o objeto de 
colaboração, os outros serão observadores. Estes são os  casos de ambientes 
compartilhados ("white boards") em sistemas de suporte à reuniões ou sistema de 
suporte à decisões. A percepção das atividades na forma assíncrona, acontece depois de 
um intervalo de tempo variável que pode ser tanto controlado pelo próprio participante 
como pelo próprio sistema ou ainda, depender de características do ambiente utilizado. 

A comunicação entre os membros do grupo também pode ocorrer de forma 
síncrona e assíncrona. Na forma síncrona são usados canais de áudio, vídeo ou ainda 
mecanismos de discussão com o uso de textos curtos, semelhante ao "talk"  ou IRC-
"Internet Relay Chat". Os mecanismos de comunicação assíncrona, são as listas de 
discussões ("news"), os sistemas de correio eletrônico ("e-mail") ou ainda a elaboração 
de comentários sobre as atividades dos outros. 

A coordenação de atividades é um fator importante nos "groupwares", pois 
evita tarefas redundantes, permite cada membro do grupo gerenciar suas atividades em 
relação às atividades do grupo e mantém a sinergia, possibilitando alcançar os objetivos 
dentro dos prazos propostos. 

Outras siglas freqüentemente encontradas nesta área e que são mais restritas às 
classes de aplicações são:  GDSS ("Group Decision Support Systems") que representam 
os sistemas de apoio a tomada de decisão; EMS ("Electronic Meeting Systems"); CMC 
que significa Comunicação Mediada por Computador; CSCL ("Computer Supported 
Cooperative Learning"); EDI ("Electronic Data Interchange") e WORKFLOW que 
estão relacionadas ao controle do trabalho colaborativo (Ex: Sistemas de Automação de 
Escritório). 

A sigla HCI ("Human-Computer Interaction") está  relacionada com aspectos 
políticos, motivacionais, econômicos e sociais, relativos às interações humano-humano 
e humano-sistema dentro do processo colaborativo. 

Outros termos ou siglas que estão mais relacionadas às  aplicações mais 
específicas e fazem mais sentido dentro do contexto que está sendo apresentado serão 
destacadas na medida que forem aparecendo. 
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2.4  Características do Trabalho em Grupo 

Conforme visto na seção anterior, as pesquisas em CSCW iniciaram-se dos 
trabalhos com automação de escritório quando sentiu-se a necessidade de desenvolver 
ferramentas diferentes das existentes, que davam suporte à tarefas multiusuários mas 
não atendiam às características do trabalho em grupo. Havia também a necessidade em 
dar atenção às formas com que as pessoas se organizavam para trabalhar em grupo, o 
que envolve estudos sobre o comportamento humano face ao contexto onde ele se 
insere. 

As pesquisas passaram a se direcionar aos aspectos humanos e sociais do 
trabalho em grupo com a finalidade de projetar e desenvolver "groupwares" que dessem 
ênfase às necessidades de comunicação e coordenação das atividades do grupo. É 
importante esclarecer todos estes aspectos relativos ao trabalho em grupo como forma 
de diferenciá-los dos sistemas multiusuários tradicionais. 

2.4.1  Aspectos Humanos e Sociais do Trabalho em Grupo 

Segundo [KHO 95], nenhuma outra tecnologia tem desafiado e ameaçado as 
posições daqueles que se encontram dentro dos níveis intermediários (gerentes, 
diretores)  na estrutura hierárquica das empresas como as tecnologias de "groupware". 

A implementação de um "groupware"  dentro de uma empresa implica em dar 
mais poder aos empregados de mais baixo nível que passam a se comunicar entre si, 
trocar idéias e opiniões, tomar decisões que antes eram privativas de gerentes ou outros 
superiores hierárquicos. 

Estes fatos conduzem a um aumento da importância dos aspectos humanos e 
sociais no projeto de um "groupware" sob pena deste não obter sucesso na sua utilização 
devido a grande resistência que sofrerá por aqueles que serão mais afetados e ocupam  
posições de liderança ou possuem um certo poder decisório. 

Por outro lado, não se pode criar um modelo de cooperação e implementar 
sistemas com base neste modelo se este processo não for baseado  nas formas com que 
as pessoas se organizam para trabalhar em grupo dentro do contexto diário de trabalho. 
Um "groupware" não pode mudar radicalmente a maneira com que as pessoas 
trabalham, ele não será utilizado a contento, causando frustração em vez de ganhos na 
qualidade e produtividade.  

"A resistência às mudanças, as quais logo percebemos, era uma parte essencial na 
introdução de novas tecnologias dentro de uma composição organizacional 
estabelecida e as tensões psicológicas e organizacionais criadas por esta resistência 
eram manifestas em nós mesmos" Douglas Engelbart [ENG 88]. 
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Os desenvolvedores de "groupwares" necessitam observar como 
as pessoas normalmente se organizam para trabalhar em grupo e em cima destas 
informações, definir o modelo que será implementado. Em [POS 92] encontramos um 
conjunto de características necessárias a um sistema de suporte à autoria cooperativa de 
documentos baseado em entrevistas com pessoas que gastam grande parte do seu tempo 
escrevendo. 

Utilizar ferramentas de "groupwares"  como agentes de mudança, obrigando 
indivíduos a alterarem práticas normais de trabalho para adaptação à ferramenta, 
constitui em um sério erro [BOR 95]. 

Ainda em [BOR 95], encontramos um conjunto de requisitos que ajudarão os 
membros de um grupo trabalhar mellhor: Tarefas motivadoras; sistemas de recompensas 
que estimulem a resolução de desafios; muita interação entre os membros e promoção 
do comprometimento individual com a conclusão das tarefas do grupo; tarefas bem 
definidas que não impliquem em acúmulo de trabalho de muitos em benefícios de 
poucos, autonomia para a condução  e realização das tarefas, uma perfeita noção das 
suas atividades em relação ao desempenho do grupo;  promover a sinergia como forma 
de aumentar a qualidade e a produtividade. 

Uma das principais formas de cooperação entre um grupo é a comunicação 
para troca de informações, opiniões, sugestões, etc. Nos "groupwares" esta interação 
normalmente é realizada com recursos disponíveis na interface do sistema. A definição 
da interface do sistema torna-se assim uma fase importante no projeto de um 
"groupware".  A comunicação deve ser facilitada e conforme visto acima, não deverá 
transformar radicalmente a forma com que as pessoas se comunicam através de 
interações face-a-face. Quando a comunicação se dá exclusivamente através de textos 
curtos, existe a dificuldade dos participantes demonstrarem emoções ou enfatizar 
trechos importantes. Por outro lado em sistemas de suporte à reuniões, esta 
característica impede que um dos participantes com maior poder de eloqüência e 
persuasão domine os outros membros do grupo fazendo impor suas opiniões. O avanço 
das tecnologias, como redes de comunicação de alta velocidade e estações multimídias, 
permitirão que os participantes geograficamente distribuídos comuniquem-se entre si, 
da mesma forma como se estivessem co-localizados em uma sala interagindo de forma 
face-a-face. 

A definição da interface dos "groupwares" deve assim levar em conta todos os 
aspectos sociais e psicológicos que envolvem comunicação humana. O grande desafio 
dos desenvolvedores de "groupwares" é a adaptação ou o projeto de interfaces 
considerando as novas características do trabalho em grupo que é distinto das aplicações 
monousuário ou multiusuário convencionais. 

De acordo com o que  foi exposto, os "groupwares" não podem ser projetados e 
ter a sua utilização imposta a um grupo de empregados ou colaboradores sem levar em 
consideração questões com a organização hierárquica das empresas e o papel 
representado pelos participantes em um grupo de trabalho. A resistência a mudanças por 
parte daqueles que sentem suas posições e sua autoridade ameaçadas é um fator 
determinante na aceitação ou não do "groupware". Outro aspecto comum nas relações 
entre participantes de trabalho em grupo são os conflitos gerados por opiniões 
divergentes. Os "groupwares"  devem prover mecanismos para facilitar as discussões e 
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a resolução de conflitos como forma de manter a harmonia do grupo. O ideal é que 
eles não sejam estanques e se adaptem às características dos diferentes grupos de 
usuários. 

2.4.2  A Comunicação entre os Participantes 

A comunicação entre os participantes para troca de opiniões, sugestões, 
comentários, coordenação das atividades e interações sociais, é a forma mais eficaz de 
cooperação. Não é possível haver cooperação sem uma constante interação entre os 
participantes. 

Quando eles estão fisicamente próximos (mesmo lugar), a comunicação ocorre 
de maneira informal face-a-face e esta forma não requer mecanismos sofisticados. As 
exceções são os sistemas de suporte a reuniões que são desenvolvidos para dar apoio a 
trabalhos em grupo face-a-face e são implementados em salas de reuniões eletrônicas, 
onde os participantes apesar de estarem fisicamente próximos interagem através das 
estações que estão conectadas em rede. Estes sistemas têm a finalidade de tornar as 
reuniões mais objetivas e produtivas. A maior parte das comunicações se dá através da 
interface do sistema e não há necessidade de haver uma ordem ou uma sequência 
organizada de interações onde um participante deve esperar o outro emitir a sua opinião 
antes de emitir a sua. Como a finalidade do sistema é organizar a discussão de forma 
que uma questão é apresentada e todos emitem opiniões, isto pode ser feito de forma 
paralela e o sistema se encarrega de organizar todo o processo. Este paralelismo além de 
aumentar a produtividade, permite uma igual participação de todos, evita que um 
membro monopolize a discussão e aumenta o número de sugestões apresentadas, o que 
conduz a uma solução mais completa e de consenso. 

Quando os participantes não estão fisicamente próximos o problema se torna 
mais complexo. Se a interação ocorre de forma assíncrona, onde os participantes não 
precisam estar ativos ao mesmo tempo ("bulletin board", conferências eletrônicas, listas 
de discussões, e-mail, etc.), existe a necessidade do sistema gerenciar toda a distribuição 
e armazenamento das informações até que os destinatários façam a leitura. Este tipo de 
dicussão não exige uma solução imediata, os participantes vão trocando mensagens a 
medida que as opiniões vão aparecendo. A comunicação assíncrona entre os 
participantes de um projeto cooperativo também é utilizada para o controle da agenda e 
interações sociais. 

Um serviço de comunicação de grupos deve ser implementado com a 
finalidade de gerenciar o processo de comunicação assíncrona. Este serviço é 
responsável pela distribuição das mensagens garantindo a ordenação causal ou total na 
entrega,  com difusão confiável (tratamento de falhas) e atômica. Aos participantes deve 
ser permitido o envio tanto de mensagens de caráter privado como para o grupo todo 
sem haver necessidade de citar todos os nomes dos participantes (mensagens do tipo 
"multicast" ). Outra forma de comunicação assíncrona é realizada através de 
comentários públicos ou privados de um participante sobre o trabalho do outro. Durante 
a leitura ou a revisão de um trabalho, um participante pode apresentar o seu comentário 
que normalmente fica ligado ao corpo do texto comentado por uma ligação hipertextual. 
O autor do texto irá fazer acesso a este comentário quando desejar e poderá incorporá-lo 
ao texto ou não. 
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A comunicação síncrona ocorre quando um grupo de participantes ativos 
no sistema trocam informações como se estivessem conversando face-a-face. Esta troca 
de informações pode ocorrer através de canais de áudio ou vídeo, através de troca de 
mensagens textuais curtas (talk, IRC - "Internet Relay Chat") ou ainda através de 
"telepointers" ou multi-cursores que são usados para direcionar a atenção do grupo a 
uma região específica do texto ou do desenho que está sendo compartilhado. 

Em alguns casos dois dispositivos podem estar sendo utilizados paralelamente. 
Um telepointer é usado para destacar a região do texto enquanto que os participantes 
podem estar discutindo através do canal de áudio ou vídeo, ou através da troca de 
mensagens curtas. Os canais de áudio e vídeo exigem a utilização de recursos avançados 
de telecomunicações como redes de alto desempenho. Por outro lado, diversas pesquisas 
atestam sobre a melhoria na qualidade de comunicação quando podem ser utilizados 
canais de áudio e vídeo pois os participantes  podem se comunicar com maior riqueza 
de detalhes, transmitindo a intensidade emocional necessária para destacar trechos 
importantes [BAR 94]. Os mecanismos de "telepointers" ou multi-cursores e a troca de 
mensagens curtas são as mais utilizadas. 

Em sistemas de suporte a reuniões onde os participantes estão fisicamente 
dispersos, são usadas áreas de trabalho compartilhadas síncronas ou assíncronas 
("whiteboards") que facilitam a estruturação da discussão e a tomada de decisões. 

Com exceção das salas de reuniões eletrônicas e os sistemas de suporte à 
decisão, a maioria dos ambientes de "groupwares" são implementados utilizando-se de 
dispositivos de comunicação assíncronas, harmonizando-se assim com as formas de 
organizações dos grupos e subgrupos dentro das empresas que interagem na maioria das 
vezes de forma assíncrona ou sem restrição de tempo. 

2.4.3  A Coordenação das Atividades 

  Para um grupo alcançar um objetivo comum de forma organizada e produtiva, 
mantendo a sinergia e ainda evitando desvios e atividades contraprodutivas, existe a 
necessidade de coordenar as atividades. Segundo [NAL 90], uma boa coordenação das 
atividades é quase sempre invisível e normalmente só notamos a coordenação mais 
claramente quando ela apresenta falhas. Define-se coordenação  como o ato de trabalhar 
junto de forma harmoniosa. Quando observamos que um grupo de pessoas executa uma 
tarefa de forma rápida e precisa ou quando observamos uma máquina trabalhando de 
forma perfeita  percebemos que seus elementos estão bem coordenados.  

No trabalho em grupo a necessidade de coordenação existe devido às 
interdependências das atividades. Quando as tarefas de um participante dependem de 
alguma maneira do que o outro participante está fazendo, estes precisam coordenar suas 
atividades de modo que um não atrase o trabalho do outro. Esta necessidade aumenta 
proporcionalmente com a complexidade das tarefas e o tamanho do grupo. 

Conforme será visto na seção 2.4.4, uma das formas de coordenar as atividades 
é prover um constante retorno do que todos os participantes estão fazendo (percepção 
das atividades), de modo que os participantes possam coordenar suas atividades em 
relação ao que os outros estão fazendo ou prover uma constante percepção das 
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interdependências. Este é mais um fator que enfatiza a necessidade de uma 
constante comunicação, tanto formal como informal entre os participantes por ser este, 
um meio eficaz de coordenar suas atividades. 

A questão chave no processo de coordenação das atividades está relacionada 
com o planejamento do processo cooperativo. Sem um planejamento adequado torna-se 
impossível coordenar atividades, não existem referências, metas e prazos a serem 
cumpridos. Segundo [MAL 90], a coordenação tem início na fase de planejamento com 
a subdivisão das tarefas e as ações que precisam ser executadas para alcançar o objetivo 
geral do grupo. Depois desta divisão existe a necessidade de definir quem vai executar 
estas ações, quais os recursos que ele terá disponível, quais as informações que ele terá 
que compartilhar com o grupo e quais os prazos que ele dispõe para a conclusão. 

Se os participantes estiverem cientes de todas estas informações, torna-se 
possível a eles realizarem suas atividades e ainda saber o que os outros estão fazendo, 
possibilitando assim a coordenação de seus trabalhos em relação ao grupo como um 
todo. 

Um problema que deve ser considerado no desenvolvimento de "groupwares" é 
a tendência de generalizar situações ou impor modelos de coordenação. Cada grupo tem 
uma dinâmica de atuação. As empresas, mesmo aquelas que operam com produtos 
semelhantes possuem formas de planejamento e organizações diferenciadas. Modelos 
estanques forçam mudanças radicais de procedimentos e com certeza receberão muita 
resistência ao seu uso. Se o caso não puder ser analisado para a implementação de um 
modelo mais específico, os desenvolvedores de "groupwares" deverão prover 
mecanismos menos rígidos, mais adaptativos ou simplesmente informacionais que 
alimentem os participantes com um número grande de informações relativas as 
atividades dos outros e facilite a coordenação de suas próprias atividades. 

Algumas vezes uma interdependência pode gerar discussões entre os 
participantes. O resultado de uma atividade saiu diferente do esperado ou as 
informações escritas por um participante estão contradizendo o que o outro escreveu, ou 
ainda um participante deseja excluir um segmento do seu documento que é referenciado 
por outro. Neste caso o sistema deve possuir ferramentas para comunicação, suporte a 
reuniões e suporte a negociações de modo que os participantes possam alcançar 
resultados alternativos que agradem ambas as partes e resolvam os problemas das 
interdependências. Esta é uma forma negociada de coordenar atividades ou problemas 
não previstos. 

2.4.4  A Percepção das Atividades no Trabalho em Grupo 

Quando executamos uma atividade de forma compartilhada com um grupo de 
participantes é necessário que tenhamos uma clara percepção das atividades deste 
grupo. Esta é a melhor forma de coordenar as nossas atividades em relação a eles e 
também evitar tarefas contraprodutivas. 

A percepção das atividades é uma característica importante que difere os 
"groupwares" dos sistemas multiusuários tradicionais como banco de dados ou sistemas 
operacionais ("timesharing"). A filosofia destes sistemas tradicionais é permitir o 
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compartilhamento de recursos por um maior número de usuários possíveis, ao 
mesmo tempo que procuram dar a impressão que eles estão dedicados exclusivamente a 
eles.  

Segundo [BOR 95], a percepção é uma das questões mais importantes em 
qualquer sistema colaborativo. Dourish e Belloti [DOU 92], que apresentaram um 
estudo sobre percepção e coordenação das atividades, apontam estas características 
como sendo a questão central ao sucesso do trabalho cooperativo porque a percepção e 
o entendimento das atividades dos outros irão prover um contexto para as nossas 
atividades. 

Em tarefas que geram uma quantidade muito grande de informações com um 
grande número de participantes torna-se necessário a cada participante poder filtrar 
quais informações ele deseja receber, ou decidir quais atividades dos outros 
participantes que interferem com as suas e que ele precisa ter ciência. Os "groupwares" 
que dão suporte a estas atividades precisam ter mecanismos para facilitar a configuração 
das informações que ele deseja receber, caso contrário ele perderá muito tempo na 
pesquisa de todas informações recebidas para decidir quais são do seu interesse. 

As duas formas mais comuns de prover percepção implementadas nos 
"groupwares" são a explicitamente gerada e a passivamente colecionada e distribuída. 
Na forma explicitamente gerada, as informações não são apresentadas no espaço 
compartilhado. A medida que as alterações vão sendo efetuadas pelos participantes, o 
sistema vai armazenado, ou os próprios participantes precisam informar (modelo 
informacional) e o sistema distribui aos outros participantes em horários pré-
determinados no formato de boletins informativos ou quando o participante solicitar. 
Normalmente são apresentados em janelas separadas ou relatórios escritos. 

Na forma passivamente colecionada e distribuída as informações sobre as 
alterações vão  sendo distribuídas na medida em que forem ocorrendo e são 
apresentadas no espaço compartilhado através da mudança de cores ou outras formas de 
torná-las destacadas das demais informações. Esta forma de prover percepção é mais 
utilizada nos sistemas síncronos onde os participantes estão compartilhando a mesma 
área ou o mesmo objeto de colaboração em tempo real. 

Outro mecanismo que é bastante utilizado como forma de prover percepção das 
atividades é a atribuição de papéis. Um papel restringe a participação de cada membro a 
um conjunto pré-determinado de atividades. Isto faz com que cada participante tenha 
uma noção precisa do que os outros participantes podem fazer e também aquilo que ele 
próprio pode fazer.  

Em sistemas de escrita cooperativa com interações síncronas e interfaces 
acopladas, a percepção das atividades dos participantes é instantânea. As alterações 
efetuadas aparecem de forma idêntica em todas as janelas dos participantes ativos. Esta 
forma de prover percepção é totalmente controlada pelo sistema e evita que os 
participantes tenham o trabalho de informar os outros  sobre as alterações efetuadas. Por 
outro lado, isto pode degradar muito o desempenho do sistema pois o tráfego de 
informações na rede será muito grande e as estações terão que dedicar muito tempo de 
processamento ao controle da comunicação do grupo.  
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2.5  Classificação dos Groupwares 

Segundo  [BOR 95], existem diversas tentativas de classificação dos 
"groupwares" com a finalidade de inserí-los dentro dos contextos de trabalho em grupo 
normalmente utilizados. Em [ELL 91], os "groupwares" são classificados quantos às 
suas características espaço-temporais e quanto a sua funcionalidade. Em [GRU 94] e 
[NUN 91], são apresentadas extensões à classificação tempo/espaço considerando-se 
também a previsibilidade e o tamanho do grupo. 

2.5.1  Classificação dos Groupwares quanto aos Aspectos 
Espaciais e Temporais 

A classificação espaço-temporal sugere separar os "groupwares" em relação às 
formas de interação que podem ser em tempo real (síncronas), ou em tempos diferentes 
(assíncronas) e a  disposição geográfica dos participantes que podem estar em um 
mesmo local (face-a-face) ou geograficamente dispersos. 

Este tipo de classificação sugere quatro categorias de "groupwares" conforme 
mostrado na figura 2.1. Na primeira categoria (mesmo lugar, mesmo tempo), estão 
inseridos as reuniões face-a-face e os "groupwares" de suporte a reuniões, geração e 
organização de idéias ("brainstorming"), sistemas de apoio à decisão e sistemas de 
autoria cooperativa que permitem compartilhamento de áreas comuns e interações 
síncronas. Estes "groupwares" facilitam a condução das reuniões através da organização 
das idéias tornando estas reuniões mais interessantes e produtivas, controlam a agenda 
dos participantes, ajudam na tomada de decisões através de mecanismos de votação, etc. 

Na segunda categoria (mesmo tempo, lugares diferentes), classificam-se os 
"groupwares" que permitem interações síncronas entre participantes geograficamente 
dispersos. Dentro desta categoria estão os sistemas de teleconferência, vídeo 
conferências e "Electronic Whiteboards", que estão sendo usados por muitas empresas 
como forma de economizar tempo e dinheiro com o deslocamento de funcionários entre 
filiais ou escritórios distantes uns dos outros. 

Os "groupwares" dentro desta categoria exigem modernas tecnologias de 
comunicação para troca de grandes quantidades de informações (dados multimídia) a 
uma velocidade bastante elevada para que eles tenham a aceitação de seus usuários. 
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FIGURA 2.1 -  Classificação dos "groupwares" quanto ao tempo e 
espaço [ELL 91] 

Na categoria tempos-diferentes/mesmo-lugar, encontram-se os "groupwares" e 
outras ferramentas que tratam documentos ou informações que encontram-se 
fisicamente no mesmo lugar e que podem ser compartilhados por usuários em tempos 
não determinados. Como exemplo, estão os sistemas de gerenciamento de documentos, 
"Electronic bulletin boards", salas de reuniões  virtuais, etc. Outro exemplo deste tipo de 
"groupwares" são os quiosques [KHO 95]. Eles podem estar localizados no interior de 
uma fábrica, no pátio de uma escola e permitem aos empregados ou alunos compartilhar 
informações, trocar mensagens, consultar relatórios ou boletins, etc. 

O quadrante tempos-diferentes/mesmo lugar é extremamente importante dentro 
de algumas áreas de CSCW pois trata com a pesquisa ao acesso à informações 
compartilhadas mas que estão centralizadas em um local. As interações dentro desta 
categoria de "groupwares" são caracterizadas pela impessoalidade  entre os 
participantes, uma vez que a comunicação e o compartilhamento são feitos através do 
conteúdo e da apresentação dos documentos. 

Para o caso de reuniões virtuais, os intervalos existentes entre as interações 
permitem uma maior reflexão a respeito do assunto por parte dos participantes e no caso 
da construção de algo de forma cooperativa, funciona com uma linha de montagem 
onde em determinado momento um participante está fazendo sua parte de cujo término 
depende o início da atividade do outro participante. 

Dentro da categoria tempos-diferentes/lugares diferentes, encontram-se os 
"groupwares" que tratam com fluxo de informação entre dois ou mais lugares como a 
troca de mensagens (correios eletrônicos), workflow, intercâmbio de documentos, FAX, 
entre outros. 

A diferença deste quadrante para o quadrante tempos-diferentes/mesmo lugar, 
é o fato de existir um tráfico de documentos entres dois ou mais lugares, como exemplo 
um documento sendo transportado entre dois escritórios ou uma mensagem entre dois 
"mailboxes". Segundo [KHO 95], em um meio eletrônico muitas vezes esta diferença 



  

 

26 
não é muito clara uma vez que o documento pode estar armazenado em um 
banco de dados e o que está trafegando entre os dois locais é somente a referência ao 
documento que  na verdade está na mesma localização eletrônica (mesmo lugar). 

2.5.2  Classificação dos Groupwares quanto aos Aspectos 
Funcionais 

Segundo [ELL 91], esta classificação é baseada no nível de funcionalidade e 
em muitos momentos se sobrepõe a classificação anterior, sendo que sua principal 
finalidade é dar uma idéia  da extensão do domínio dos "groupwares". 

 Sistemas de mensagens - Os sistemas de mensagens são os exemplos 
mais comuns de "groupwares" e estão disseminados entre os usuários de computadores 
principalmente após o advento da Internet. São exemplos os correios eletrônicos, os 
boletins boards e as listas de interesse (NEWS). 

Esta disseminação tem causado uma sobrecarga de informações fazendo com 
que aparecessem os sistemas de filtragem que permitem  aos usuários receber em seu 
"mailbox" somente mensagens que sejam de seu interesse. 

 Sistemas de autoria cooperativa (editores cooperativos) - Os sistemas 
de autoria cooperativa ou editores cooperativos são "groupwares" que permitem que um 
grupo de co-autores componham e escrevam um documento ou façam um desenho de 
uma peça ou uma planta baixa utilizando um ambiente compartilhado. Estes co-autores 
podem estar co-localizados em uma mesma sala ou podem estar dispersos. 

O sistema precisa garantir que todos os co-autores tenham consciência da 
presença e das atividades dos colegas mesmo que estes estejam distribuídos. Existem 
vários exemplos destes sistemas como QUILT [FIS 88], o PREP [NEU 90], o GROVE 
[ELL 91], entre outros. 

Alguns sistemas permitem que os co-autores executem suas tarefas de forma 
síncrona com os colegas sendo que as suas alterações serão imediatamente percebidas 
por todos que estão ativos no sistema, enquanto outros sistemas permitem que as 
alterações efetuadas por um autor só sejam visíveis aos outros após um intervalo de 
tempo (edição assíncrona). Normalmente estes sistemas possuem canais de 
comunicação que podem ser de áudio, vídeo ou somente através de textos curtos para 
que os co-autores possam trocar informações e negociar a solução de conflitos. Esta 
categoria de sistemas será descrita com um maior detalhamento no capítulo 3. 

 Sistemas de suporte à decisão e salas de reuniões eletrônicas - Os 
sistemas de suporte à decisão em grupos (GDSS) normalmente implementados em salas 
de reuniões eletrônicas foram idealizados para melhorar a produtividade e a tomada de 
decisão em reuniões. Estas salas normalmente são compostas por um conjunto de 
estações interligadas sendo que uma delas será ocupada pelo moderador ou aquele que 
irá organizar as discussões. Esta estação controla os canais de áudio e vídeo e pode 
apresentar um monitor de vídeo maior que será compartilhado por todos, ou projetar 
suas informações em uma tela (whiteboard). Estes sistemas implementam mecanismos 
de geração de idéias ("brainstorming")  e estruturação destas idéias de forma a facilitar 
sua decisão. Se não ocorrer um consenso em torno de um idéia, os sistemas 
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implementam mecanismos de votação que auxiliam a tomada de decisão. A vantagem 
destes sistemas é que as reuniões ficam mais dinâmicas, as decisões são tomadas com 
maior rapidez devido a organização estruturada e a facilidade de visualização do 
problema e possíveis soluções na tela compartilhada. Todas as informações são 
registradas servindo como um histórico da reunião e evitando a formação de discussões 
paralelas que acabam desviando a atenção do assunto principal (síndrome das reuniões 
de condomínio onde muito se discute e nada se resolve). 

 Sistemas de conferências eletrônicas - Existem três abordagens de 
sistemas de conferência por computador. Os sistemas de conferência em tempo real, os 
sistemas de teleconferências e os sistemas baseados em ambientes gráficos de estações 
de trabalho (Desktop Conferencing Systems)  [ELL 91]. 

Nos sistemas de conferência em tempo real os participantes podem estar 
reunidos em uma sala de reuniões eletrônica ou geograficamente dispersos mas 
interagindo de forma síncrona uns com os outros. Estes sistemas necessitam de recursos 
avançados de comunicação como redes de alto desempenho e canais de áudio. Um 
exemplo destes tipos de sistemas é o RICAL (Real Time Calendar [SAR 85]). 

Os sistemas de teleconferência se utilizam de canais de áudio e vídeo para 
troca de mensagens ou conversas em tempo real, sendo que os participantes podem estar 
vendo uns aos outros. Para estes sistemas é ainda maior a necessidade de redes de alta 
velocidade para que possa haver sincronização entre o som e a imagem, caso contrário 
ocorre o efeito robô, que faz com que os movimentos dos participantes se tornem 
desajeitados sem sincronismo de som e imagens. 

Os sistemas de conferência baseados em ambientes gráficos além dos canais de 
áudio e vídeo dos sistemas de teleconferência, possuem uma interface com janelas 
compartilhadas pelos participantes onde eles podem compor objetos ou textos de forma 
colaborativa. 

 Sistemas de Coordenação - Os sistemas de coordenação têm a 
finalidade de auxiliar cada participante a conduzir seu trabalho em harmonia com o 
trabalho dos outros participantes e manter a sinergia do grupo. Existem várias formas de 
tratar o problemas da coordenação das atividades do grupo principalmente quando os 
participantes estão fisicamente dispersos. 

Uma das formas é fazer com que os participantes tenham consciência da 
atividades dos outros. De alguma maneira tudo o que um participante alterar dentro da 
sua área de trabalho ou dentro do espaço compartilhado deve ser comunicado aos outros 
através da mudança de cor na área ou objeto alterado, ou através de mensagens 
descrevendo de forma explícita as alterações, etc. Outra forma de coordenação das 
atividade se dá através do controle do próprio sistema baseado em um planejamento 
prévio. O sistema pode enviar mensagens avisando sobre a aproximação ou a 
aproximação de datas importantes como, o limite para a entrega de uma documentação, 
a ocorrência de reuniões ou qualquer assunto agendado. 

Os modelos de sistemas orientados a conversação e a estruturação das 
comunicações procuram auxiliar a coordenação das atividades entre os participantes 
através do controle da troca de mensagens entre eles. Através destas mensagens, os 
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participantes informam, solicitam informações, fazem promessas e o sistema 
se responsabiliza pelo controle do envio e da resposta (Coordinator, [WIN 88]). 

Os sistemas de WORKFLOW (Computer-Supported Collaborative Work 
Processing) são o exemplo mais importante de sistemas de coordenação e não são muito 
citados na literatura. Estes sistemas apoiam, automatizam ou controlam o 
processamento do trabalho. Eles se preocupam com o roteamento de documentos que 
neste caso estão no formato de formulários eletrônicos (forms) dentro de uma 
organização, gerenciam a coordenação das atividades entre pessoas, atividades estas 
normalmente relacionadas com processos, industriais ou comerciais, melhoram a 
produtividade, a qualidade e reduzem custos de produção. 

Exemplo de sistemas de Workflow são os sistemas que trabalham com 
documentos digitalizados ou imagens de documentos. A finalidade é dimimuir a 
quantidade de documentos que estão materializados em papel que ocupam espaço físico, 
são difíceis de serem localizados e transportados principalmente entre localidades 
distantes. Estes documentos são cópias digitalizadas dos documentos em papéis, ou 
formulários HTML ou ainda, codificados em "PostScript" que podem ser transportados 
através de uma rede e materializados em outra estação ou caso necessário, impressos em 
papel. 

Os documentos são digitalizados com o auxílio de um scanner, indexados 
através de palavras chaves e armazenados. Em alguns casos estes documentos são 
submetidos a sistemas de reconhecimento ótico (OCR) e a partir daí podem receber 
alterações de todos que irão compartilhá-lo. Usuários locais ou remotos podem 
recuperar estes documentos através das palavras chaves, fazer alterações e distribuí-los 
dentro do ambiente.  

Os agentes inteligentes (IAD) estão sendo utilizados como forma de auxiliar a 
coordenação das atividades, controlar o cumprimento de regras pré-estabelecidas etc. O 
sistema AEN [JOH 95], se utiliza de agentes que controlam a presença e as atividades 
dos participantes, mostrando estas informações na tela de cada instância ativa do 
sistema ou gerando um boletim diário com todas as alterações ocorridas que são 
enviadas a cada participante em um horário pré-fixado. 

2.5.3  Classificação dos Grupos quanto a Previsibilidade 

Em [GRU 94], encontra-se uma extensão à classificação de DeSanctis e 
Gallupe [DES 87], que leva em conta a previsibilidade do lugar e do tempo. Esta nova 
classificação baseia-se no fato de que algumas atividades colaborativas que ocorrem em 
lugares diferentes e tempos diferentes podem ter estes lugares ou tempos previsíveis ou 
não. A figura abaixo apresenta esta classsificação de acordo com a previsibilidade. 
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FIGURA 2.2 - Classificação tempo/espaço/previsível [GRU 94] 

  Segundo esta classificação uma atividade pode ser executada em um mesmo 
lugar, em vários lugares conhecidos dos participantes como é o caso dos correios 
eletrônicos com endereço de recepção bem definido ou lugares totalmente 
imprevisíveis, como é o caso das listas de News que são distribuídas sem nenhuma 
noção de quais serão os servidores de News que estão habilitados a receber. 

O mesmo ocorre em relação ao tempo. As atividades podem ocorrer em tempo 
real ou em tempos diferentes, mas previsíveis como é o caso dos correios eletrônicos em 
que mesmo não sendo totalmente definido, existe uma previsão do recebimento de uma 
mensagem dependendo de fatores como horário de maior ou menor fluxo, capacidade 
de redes, distâncias etc. Nas atividades como a autoria cooperativa, o tempo torna-se 
imprevisível. Mesmo que na fase de planejamento tenham sido definidas datas fixas 
para o término das atividades é difícil a previsão dos horários em que cada autor irá 
trabalhar para realizar sua tarefas. 

Existem outras classificações que são propostas, mas  estão mais relacionadas 
com um tipo de "groupware" específico. Nunamaker et al [NUN 91], apresenta uma 
classificação que leva em conta o número de participantes da atividade em grupo e está 
mais relacionada com os sistemas de Reuniões Eletrônicas (EMS) porque necessita 
levar em conta características como, espaço físico, estações disponíveis e disposição do 
mobiliário. 

2.6  Tecnologias Envolvidas nos Sistemas de CSCW 

Uma das características da área de CSCW que a diferem de outras áreas da 
Ciência da Computação é a preocupação dos pesquisadores com o estudo do 
comportamento humano em relação ao trabalho em grupo (conforme visto na seção 
2.2). Por outro lado, descobrir e desenvolver formas automatizadas de suporte ao 
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trabalho em grupo principalmente quando este grupo está fisicamente disperso, 
requer a utilização de várias tecnologias de forma integrada e harmoniosa. 

Neste conjunto de tecnologias envolvidas podemos destacar as redes de 
computadores que permitem a comunicação e a troca de informações entre os 
participantes que estão fisicamente distribuídos, os bancos de dados que permitem o 
acesso aos dados de forma concorrente e consistente, os sistemas operacionais que 
gerenciam a distribuição de recursos de forma concorrente entre os participantes, as 
tecnologias que envolvem a interação homem-máquina adaptadas para o tratamento de 
tarefas em grupo, o estudo das aplicações hipermídia e multimídia e as pesquisas com 
agentes inteligentes (inteligência artificial distribuída). 

É importante destacar algumas das características destas áreas da Ciência da 
Computação que são importantes para as pesquisas de CSCW e o desenvolvimento de 
"groupwares". 

2.6.1  Redes de Comunicação de Dados 

É importante entender algumas características das redes de comunicação de 
dados porque elas são o meio físico sobre o qual são implementados os mecanismos de 
comunicação, compartilhamento e troca de informações dos "groupwares". 
Características como capacidade e velocidade de transmissão de dados são 
fundamentais para os serviços de suporte por computador ao trabalho em grupo e em 
muitos casos podem ser fatores determinantes para a aceitação e o uso dos 
"groupwares". 

Com o aumento da sofisticação dos computadores que são capazes de 
processar desde simples operações matemáticas até complexas informações 
multimídias, como animações e voz e uma intensa incorporação destas mídias ao 
cotidiano dos usuários destes computadores, existe a necessidade de adequar as redes de 
comunicação de dados para suportar este tráfico de grandes quantidades de bits com 
velocidades bastante elevadas. 

O trabalho em grupo não está mais restrito ao escopo de uma sala ou mesmo a 
departamentos dentro de uma empresa, este trabalho é realizado por pessoas situadas em 
filiais  localizadas em outras cidades, estados e até mesmo continentes. Uma das 
grandes vantagens de se utilizar o computador como ferramenta de suporte ao trabalho 
em grupo está no fato dos participantes não necessitarem mais estar fisicamente 
próximos, o que implica em economia de tempo e custos com transportes e estadias. A 
maior parte das informações trocadas entre os participantes  ocorre através das redes de 
comunicação de dados, por isto a importância destes meios para o trabalho em grupo 
com suporte pelo computador. 

Existem algumas opções de arquiteturas que influenciam o desempenho destas 
redes e por consequência o desempenho dos "groupwares" que as utilizam. Os meios 
físicos que conectam as estações em uma rede podem ser cabos ou outras tecnologias 
mais recentes com o uso de "modens" conectados a celulares, microondas e raios 
infravermelhos (wireless). 
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As arquiteturas de redes mais  utilizadas são as redes locais, "Local Area 
Networks - LAN" que são compostas por um grupo de computadores normalmente 
ligados por cabos (já existem LAN's que não usam cabos, "wireless") e que cobrem uma 
área geográfica limitada. A comunicação entre as estações se dá através deste cabo que 
é compartilhado por todas as estações conectadas. Segundo [KHO 95], as questões mais 
importantes relativas a utilização das redes locais incluem o desempenho em termos da 
velocidade da comunicação, a confiabilidade em termos de estar sempre disponível e 
possuir a capacidade de reinicializar rapidamente em casos de quedas, a segurança em 
termos do controle de acesso e os possíveis gargalos que afetam o desempenho e a 
confiabilidade. 

Uma rede local pode conectar várias centenas de estações e existe a 
possibilidade de conexão entre duas ou mais redes locais o que aumenta a capacidade de 
conexões a um número ilimitado de estações. As redes locais podem conter estações 
provedoras de serviços (servidoras) para as outras estações (clientes). Centralizar os 
serviços em uma estação ou nó da rede é uma forma de evitar uma duplicação de 
recursos na rede e também de oferecer serviços mais especializados que são 
compartilhados por todos os outros nós. Existem servidores de arquivos, servidores de 
banco de dados, servidores de impressão, servidores de mensagens, etc. 

As redes locais podem ser configuradas de várias maneiras, desde formas 
centralizadas onde um estação faz o gerenciamento e distribuição de todas as 
informações que trafegam na rede, até formas totalmente distribuídas onde toda a carga 
de processamento é distribuída entre as estações conectadas. Esta última forma é a mais 
utilizada atualmente. As seis topologias mais utilizadas são: 

 Estrela: É um exemplo de arquitetura centralizada com todas as estações 
conectadas por uma ligação simples a uma estação que centraliza toda a distribuição de 
informações. Nenhuma estação pode se comunicar diretamente com outra sem as 
informações passarem pela estação central. 

 Ponto-a-Ponto: É a topologia mais simples. Uma estação cliente é 
conectada a outra estação servidora normalmente monousuário que pode ser usada de 
forma "on line" ou colocar o processo em uma fila de espera para ser processado 
posteriormente ("batch"). 

 Multiponto: A topologia multiponto é uma extensão da topologia Ponto-
a-Ponto com a diferença que vários clientes são conectados ao servidor ou por uma 
linha dedicada ou compartilhando uma linha comum. 

 Hierárquica: A topologia hierárquica é um exemplo de arquitetura 
distribuída. Ela tem o formato de árvore e a estação que está na raiz é um servidor de 
maior poder de processamento, embora todas  as estações componentes (filhos) 
possuam poder de processamento. No topo de cada sub-árvore formada existe uma 
estação que pode dar acesso às estações que estão em níveis hierárquicos superiores 
servindo como ponte para as estações que estão abaixo dela. Esta topologia permite o 
acesso de recursos entre todas as estações que fazem parte da árvore, porém existe 
sempre uma certa centralização por parte das estações que ocupam o topo da árvore ou 
das sub-árvores. 
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 BUS: A topologia "BUS" é outro exemplo de arquitetura distribuída, 
sendo uma das mais utilizadas. Ela é composta por um cabo de comunicação central 
("backbone") com braços que partem deste cabo para conectar as estações. Todas as 
informações trafegam por este "backbone" e todas as estações ficam "escutando" para 
ver se a informação é destinada a ela ou não. É uma topologia bastante flexível e as 
estações podem ser conectadas em qualquer lugar que passe o cabo. Também podem ser 
conectados subredes a este cabo o que aumenta muito a capacidade de conexões. 

 Anel: Nesta topologia as estações são ligadas umas as outras sendo que a 
última estação é ligada com a primeira formando um anel. É um exemplo de topologia 
distribuída em que todas as estações podem se comunicar com as outras sem a 
existência de um centralizador. As informações são transmitidas sempre para a próxima 
estação (a que está mais próxima); se a informação não for destinada a esta, ela 
retransmite para frente. Normalmente é usado um mecanismo de bastão ("token") para 
gerenciar a transmissão de informações. Este bastão fica circulando entre as estações e 
somente a estação que está de posse do bastão pode transmitir informações. No 
momento que ela transmitiu ou caso não vá transmitir, ela passa o bastão para frente. 

As redes de comunicação que cobrem grandes áreas geográficas como cidades 
inteiras, países ou até mesmo continentes, são chamadas de rede de longo alcance, 
"Wide Area Network-WAN". As WAN's necessitam de tecnologias mais sofisticadas 
que as redes locais, como cabos com maior capacidade de transmissão, repetidoras, 
amplificadores de sinais, retransmissores etc. Os protocolos e padrões envolvidos na 
construção das WAN's também diferem das LAN's. 

Quando uma informação é enviada em uma WAN ela normalmente percorre 
um longo caminho até chegar ao destino. Neste caminho ela irá passar por diversos nós 
que irão retransmití-la. Os algoritmos de escolha do melhor caminho não são triviais 
porque o caminho mais curto nem sempre é melhor devido ao tráfico elevado que pode 
retardar a entrega da mensagem ao destinatário. 

Apesar das vantagens que as WAN's oferecem em relação a grande quantidade 
de informação que elas conseguem transportar, os custos de conexão entre as WAN's e 
LAN's pode tornar-se bastante alto uma vez que uma linha de comunicação precisa ficar 
permanentemente conectada na maioria dos casos. Algumas soluções são adotadas para 
diminuir os custos com ligações, como conectar-se periodicamente para fazer o 
roteamento das mensagens que estão acumuladas. Esta solução tem como desvantagem 
o aumento no tempo de entrega das mensagens. 

Novas tecnologias como fibras óticas e a ATM - "Assynchronous Transfer 
Mode" que tem a capacidade de transportar grandes quantidades de informações 
multimídias (som, vídeo, imagens) a grandes velocidades, estão possibilitando o 
desenvolvimento de "groupwares" sofisticados como, vídeoconferências, autoria 
cooperativa e correio eletrônico multimídia  que necessitam de canais de comunicação 
de alta velocidade, cobrindo longas distâncias. As distâncias geográficas que separam 
participantes de uma atividade cooperativa estão ficando transparentes, deixando a 
impressão que todas estão co-localizados em uma mesma sala. 
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2.6.2  Tecnologias de Banco de Dados 

A realização de uma atividade cooperativa por um grupo de participantes 
envolve o acesso compartilhado ao objeto de cooperação. Segundo [BOR 95], os 
sistemas de Banco de Dados vêm ao encontro de uma série de características dos 
sistemas de "groupwares", não só pelo papel de repositório de informações para a 
memória do grupo mas também por fornecer acesso eficiente e concorrente à 
informações e a possibilidade de prover notificação e conhecimento das atividades dos 
autores membros do grupo, controle de versões para a manutenção da história do uso 
dos objetos compartilhados, acesso a dados estruturados e não estruturados, controle de 
acesso às informações, tratamento de falhas, entre outros. 

Por outro lado, os sistemas de Banco de Dados possuem algumas 
características que contrariam a filosofia dos processo de cooperação. O tratamento de 
acesso concorrente às informações nos Bancos de Dados é feito de forma a impedir que 
outros usuários tenham acesso a informações que estão sendo atualizados até que esta 
operação seja concluída. Este isolamento das ações de um usuário é uma forma de 
manter a consistência das informações porém, de acordo com o que foi apresentado na 
seção 2.4.4, é importante que os participantes de uma atividade cooperativa percebam o 
que os outros estão fazendo ou sejam notificados das atividades destes. Mas este 
problema é mais restrito aos sistemas de escrita cooperativa ou editores distribuídos. 

Outro problema relativo às aplicações cooperativas em relação aos Bancos de 
Dados é que estas normalmente envolvem transações longas e em casos de falhas, 
muitas vezes são inaceitáveis as operações de recuperação de informações efetuadas 
pelos sistemas de Banco de Dados, que trazem os dados ao estado que estavam antes do 
início da transação. Isto pode causar um grande desperdício de tempo e de informações 
que muitas vezes são instantâneas como é o caso de dados multimídia. 

Estas questões requerem adicionar uma funcionalidade extra aos sistemas de 
Banco de Dados como controle de granularidade e liberação de "locking" bem como, a 
reconstrução de dados em caso de falhas totalmente controlados pelo usuário. 

Algumas abordagens para solucionar estas questões são o uso do modelo 
"check-out/check-in" e o uso de mecanismos de notificação. No primeiro caso, o 
usuário faz uma cópia do objeto do Banco de Dados para sua área privada ("check-out") 
e depois que ele terminar as alterações, esta versão é depositada novamente no Banco de 
Dados ("check-in"). Neste caso, cada objeto compartilhado é uma coleção de versões e 
devem haver mecanismos de reserva e cópia de versões. No caso dos mecanismos de 
notificação, todas às vezes que um participante tenta fazer acesso a um objeto que está 
sendo utilizado por outro ambos são notificados e eles podem interagir diretamente para 
resolver o conflito [BOR 95]. 

Ainda em [BOR 95], encontramos um conjunto de funcionalidades que devem 
ser adicionadas aos sistemas de Banco de Dados para que elas possam dar um suporte às 
atividades cooperativas. 

 Maior riqueza semântica de suas estruturas de representação. 
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 Tratamento dos fatores e restrições temporais. 

 Maior riqueza de tipos de restrições de integridade e suporte à sua 
evolução. 

 Alto nível de interconectividade entre as informações. 

 Acompanhamento da evolução das informações através do suporte a 
versões. 

 Disponibilidade dos mecanismos de gatilho para ativação automática   
em resposta a eventos. 

 Tratamento dos problemas inerentes à distribuição de dados (replicação, 
fragmentação). 

Apesar das adaptações necessárias para uma melhor adequação às 
características do trabalho cooperativo, os sistemas de Banco de Dados são ferramentas 
bastante úteis aos desenvolvedores de "groupwares" liberando-os de tarefas não triviais 
como definir e desenvolver mecanismos de armazenamento, controle de acesso 
concorrente, segurança e integridade das informações e recuperação das mesmas em 
casos de falhas. 

2.6.3  Sistemas Operacionais  

Os sistemas operacionais exercem um papel importante no apoio ao trabalho 
cooperativo porque gerenciam a distribuição de recursos entre participantes (locais e 
distribuídos), o gerenciamento da comunicação do grupo, o gerenciamento da memória, 
o controle de acesso ao sistema de arquivos, o gerenciamento de I/O, etc. 

Para os sistemas de suporte ao trabalho cooperativo as características mais 
importantes são o compartilhamento de recursos para os participantes geograficamente 
distribuídos e o gerenciamento da comunicação do grupo. 

Os "groupwares" são sistemas distribuídos por natureza, cada participante se 
utiliza de uma estação com processamento local, porém conectadas por redes (LAN's ou 
WAN's) cabendo ao sistema operacional manter um estado global consistente 
observando e manipulando parâmetros locais e manter o funcionamento do sistema 
mesmo em caso de falha ou saída de um dos participantes. 

A arquitetura Cliente/Servidor que é uma forma de estruturar um sistema 
operacional como um grupo de processos cooperativos chamados servidores, que 
oferecem serviços para os usuários chamados clientes, que tem como principais 
vantagens a simplicidade e a eficiência (um cliente manda uma mensagem para o 
servidor requisitando um serviço e o servidor responde com uma mensagem enviando  o 
resultado da requisição ou um código de erro, caso este serviço não seja possível de 
realizar - send/receive), é uma das tecnologias que são usadas amplamente pelos 
desenvolvedores de "groupwares". 
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A teconologia Cliente/Servidor permite as aplicações de "groupwares" 
otimizar a utilização dos recursos de Hardware e Software tanto do cliente como do 
servidor. Outra vantagem inclui o paralelismo que pode ser conseguido através da 
delegação de tarefas ao servidor deixando assim o cliente livre para se concentrar na 
interação com o usuário através da interface [KHO 95]. 

Outra tecnologia relativa aos sistemas operacionais e que tem grande utilidade 
para as tecnologias de "groupware" é o serviço de comunicação de grupo. Este serviço 
permite a difusão de mensagens a todos os membros do grupo com apenas uma 
operação de envio (transparência de nomes), de forma confiável (evitando erros quanto 
ao conteúdo, duplicação, perda e sequenciamento) com ordenação causal (se uma 
mensagem A ocorre antes de outra mensagem B, a mensagem A é entregue aos 
receptores comuns de A e B antes de B) com difusão atômica (ou todos os destinatários 
recebem ou em caso de falha de um destinatário, nenhuma recebe) [FRI 95]. 

O serviço de comunicação de grupo também é utilizado para a notificação de 
eventos. Quando ocorre um evento na área de trabalho de um dos membros do grupo. 
Esta ocorrência é notificada a todos os membros que estão no sistema (ex: a entrada ou 
saída de um participante, a alteração de uma informação na área compartilhada, uma 
requisição de lock, etc.). 

Os serviços de comunicação de grupo são usados nos "groupwares" para 
gerenciar a criação de grupos, entrada e saídas dinâmicas de processos no grupo, 
transferências de estados para processos integrantes, verificação de credenciais de 
processos que solicitam entrada no grupo, monitoração de composição do grupo e de 
processos individuais que compõem o grupo, atualização consistente de réplicas de 
dados e auxílio a coordenação das atividades. 

2.6.4  Tecnologias que Envolvem a Interação Homem-Máquina 

A interação do homem com a máquina se dá basicamente através da interface. 
É através dela que ele fornece e recebe instruções e resultados bem como  realiza a 
interação com outros indivíduos que estão utilizando o sistema. Diferente dos sistemas 
multiusuários tradicionais que procuram dar a impressão que o usuário está sozinho, a 
interface dos sistemas de suporte à atividade cooperativa deve encorajar a cooperação 
dando ciência das atividades de todos os participantes. 

Os desenvolvedores de "groupwares" devem utilizar todos os recursos 
disponíveis para desenvolver a interface dos sistemas de modo a permitir o máximo de 
compartilhamento possível entre os participantes da atividade cooperativa. Entre estes 
recursos podemos destacar o uso de múltiplas janelas para que possam ficar bem 
destacadas as informações relativas ao grupo, como áreas de trabalho compartilhadas, 
áreas de trabalho privadas, informações sobre os participantes, janelas de comunicação 
síncrona, etc. 

Segundo [BOR 95], do ponto de vista do usuário nos "groupwares", a interface 
não é somente seu caminho para o sistema mas também o caminho para outros membros 
do grupo e as interfaces precisam ser adaptadas aos requisitos destes tipos de sistema. 
Questões como consistência entre as diversas instâncias ativas do sistema (propagação 



  

 

36 
das atividades) tanto na área compartilhada como na área privada, 
notificação de eventos, acesso concorrente às informações com a intenção de realizar 
alterações e aspectos relativos à comunicação devem ser percebidos pelos usuários 
através da interface. Devem ser usados recursos como sinais sonoros, mudanças de 
cores, destaque de informações através do uso de vídeo reverso, mudança na forma de 
ícones, etc. 

Outra característica que deve ser considerada quanto à interface é a utilização 
de modelos configuráveis. Deve ser possível ao usuário configurar a interface para 
representar da melhor forma situações do mundo real ao qual ele está mais 
familiarizado. Deve ser o usuário e não o computador quem deve controlar todas as 
ações. O uso de diferentes visões também deve ser possível. Nem todos os participantes 
de uma atividade cooperativa possuem recursos de hardware sofisticados, como 
estações coloridas com grande capacidade de memória e processamento. Para estes 
usuários, uma visão gráfica de um objeto com muitas cores ou até mesmo um objeto 
multimídia pode se transformar em um pesadelo devido ao elevado tempo que sua 
estação precisará para manipular estas informações (apresentar um desenho 
tridimensional ou a foto de um dos participantes). Para estes usuários deve ser possível 
configurar visões das informações que sejam mais compatíveis com a capacidade de 
processamentoo da sua máquina. 

Um objetivo que deve ser perseguido pelos desenvolvedores de "groupwares" 
através da utilização das tecnologias para a criação de interfaces, é que estas devem ser 
utilizadas não para criar interfaces bonitas, mas interfaces úteis que enfatizem a 
interação e o compartilhamento das atividades de um processo cooperativo. 

2.6.5  Tecnologias Multimídia e Hipermídia 

Segundo [KHO 95], existe uma importante sinergia entre as tecnologias de 
Multimídia e os sistemas de CSCW porque estes são desenvolvidos para facilitar 
interações entre humanos, bem como entre computadores e humanos em uma 
organização. As tecnologias Multimídia por sua vez, fornecem um meio mais natural de 
interação através do uso de recursos de voz, imagens e vídeo. Outra vantagem do uso da 
multimídia é que ela usa elementos que atravessam as barreiras das linguagens como 
música, movimento e imagens que são elementos de comunicação universal, 
independente do nível de educação, classe social e inteligência. 

O problema com a manipulação de objetos Multimídia é que a digitalização de 
mídias como áudio, imagens e vídeo, ocupa muito espaço em disco e memória. O 
transporte destes imensos arquivos, utilizando as redes de comunicação, é outro 
problema devido ao alto custo e baixo desempenho. Poucos segundos de som 
digitalizado podem ocupar dezenas de "Kilo-bytes" em um dispositivo de 
armazenamento. Quando tratamos com vídeo digital, que é armazenado em sequências 
de "frames", a ordem de grandeza do tamanho dos arquivos aumenta 
consideravelmente. Mesmo com a utilização de poderosos algoritmos de compressão e 
descompressão, o problema não fica totalmente resolvido. Para que uma sequência de 
vídeo seja transferida de um local para outro sem apresentar distorções (efeito robô ou 
imagem e som sem sincronização) é necessário uma taxa de transmissão contínua de 30 
"frames" por segundo incluindo a compressão e a descompressão. Estes problemas 
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somente serão resolvidos com o uso total de dispositivos óticos de transmissão e 
armazenamento. 

As tecnologias de hipertexto/hipermídia também possuem uma ligação muito 
grande com os sistemas de suporte ao trabalho cooperativo. Segundo [BOR 95], o 
enfoque de hipertextos que permite a criação e a interligação de fragmentos de 
informação, combina bem com as necessidades do suporte ao trabalho cooperativo. 

A autoria cooperativa de documentos (ver cap. III), é uma das áreas de CSCW 
em que o enfoque de hipertexto pode ser muito bem aplicado. Os co-autores podem 
estar escrevendo segmentos do documento (Ex: Capítulos) e estes segmentos se 
constituem em nós com ligações lógicas entre si ("links") formando assim um 
hiperdocumento. Comentários ou anotações também podem ser escritos no formato de 
um nó e estar ligado à região do texto que o gerou por uma ligação hipertextual. 
Armazenamento e apresentação de informações multimídia são problemas comuns a 
sistemas de Hipermídia e a interação assíncrona dos sistemas de CSCW [BOR 95]. 

Basicamente, em um trabalho em grupo cada membro gera um conjunto de 
informações, sejam elas o desenho de uma peça para o caso do desenho cooperativo de 
uma máquina, ou um capítulo de um manual técnico, ou ainda um conjunto de sugestões 
sobre a negociação de uma questão em uma reunião. Estas informações precisam estar 
relacionadas ou ligadas entre si e o enfoque de hipertextos se adapta perfeitamente. 

2.6.6  O Uso de Agentes Inteligentes 

A utilização de agentes inteligentes é uma forma de incorporar participantes 
não humanos ao trabalho em grupo. Estes agentes podem realizar tarefas tediosas aos 
elementos humanos, mas que são de grande importância à atividade cooperativa. Eles 
podem ser utilizados para observar as atividades dos participantes e gerar informações 
síncronas ou assíncronas (boletins informativos) sobre esta atividades ou, dar ciência da 
presença  dos participantes auxiliando a coordenação das tarefas do grupo. Podem ser 
utilizados para gerar lembretes ou alertas informando da existência de reuniões, ou a  
aproximação de datas limites para entregas de trabalhos, etc. Eles podem exercer o 
papel de secretárias. 

Em atividades em grupo totalmente assíncronas, uma das formas de manter os 
participantes cientes das atividades dos colegas é o mecanismo informacional. A sua 
utilização obriga os participantes a informar de maneira explícita através de mensagens 
ou o preenchimento de formulários as atividades que resultam em alterações no objeto 
compartilhado. Esta tarefa é demorada e tediosa. O uso de agentes não humanos é uma 
forma de liberar os participantes deste trabalho extra. Os agentes inteligentes mapeam 
as atividades e geram boletins informativos com as alterações efetuadas. Usando 
criatividade, os desenvolvedores de "groupwares" podem extrair muitos benefícios da 
tecnologia de agentes inteligentes. 
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2.7  CSCW e WWW 

O ambiente World Wide Web - WWW indroduziu o hipertexto como uma das 
principais formas de utilização dos recursos da Internet. Os "browsers" de navegação 
(Ex: Netscape, Mosaic), são a interface gráfica de acesso a todos os recursos e são 
apresentados no formato hipertextual. Conforme foi visto na seção 2.6.6, os hipertextos 
são um recurso importante para  facilitar a associação de informações geradas pelos 
participantes de uma tarefa cooperativa o que combina perfeitamente a utilização dos 
recursos do ambiente WWW e o trabalho cooperativo com suporte pelo computador. 

O correio eletrônico que é o "groupware" de maior sucesso e popularização no 
mundo todo se utiliza de recursos da Internet, possibilitando a interação entre 
colaboradores geograficamente distribuídos. Porém é grande o interesse entre os 
pesquisadores em desenvolver outras ferramentas de suporte ao trabalho cooperativo 
que se utilizem dos recursos providos pelos servidores WWW. 

A utilização de hipertexto e os "browsers" do ambiente WWW como interface 
gráfica de sistemas (Documentos Ativos [QUI 94]) já é bastante grande. Os usuários já 
podem fazer pesquisas em Banco de Dados e outras bases de informações através dos 
"forms" ou disparar a execução de programas apertando o botão do "mouse" sobre 
âncoras ou ícones. 

O problema está no fato que o ambiente WWW permite o acesso a informações 
locais ou remotas apenas para a visualização ou leitura, mas ainda não é possível 
modificá-las. Entre as propostas para mudar este conceito e permitir que um grupo de 
pessoas possa realizar uma tarefa de forma cooperativa usando os recursos do ambiente 
WWW está a proposta do ambiente de autoria cooperativa Symposia [QUI 95b] e [PAO 
95], que permite a edição de documentos no WWW. A premissa básica desta ferramenta 
está no reconhecimento dos diversos elementos que compõem um documento no 
ambiente WWW e permitir a criação e a modificação destes elementos interativamente 
através da rede. 

Os documentos armazenados nos servidores WWW estão no formato HTML 
(Hyper Text Markup Language) para textos e ponteiros para outros arquivos 
descrevendo imagens, gráficos, vídeo ou som, armazenados em uma variedade de 
formatos (GIF, JPEG, etc). Um documento é formado por um conjunto de pequenos 
arquivos de textos (com poucas páginas cada), arquivos contendo outras mídias (vídeo, 
som, fotos) e um conjunto de ligações locais ou remotas, as quais juntam estes 
componentes logicamente, formando um hiperdocumento. Normalmente os pequenos 
arquivos de texto são usados para separar os capítulos do documento, sumário, 
bibliografia ou outros elementos. 

O Symposia é um editor capaz de reconhecer a estrutura e o conteúdo destes 
documentos descritos em HTML. Ele funciona como um "browser" onde os 
documentos são acessados através do seu endereço local ou do seu endereço remoto 
(URL - Uniform Resource Locator) e após terem sido carregados é permitido ao autor 
fazer alterações no conteúdo, criar âncoras e ligações, adicionar ou excluir componentes 
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(capítulos, seções, títulos, sub-títulos) de forma totalmente interativa sem a 
necessidade de conhecer a linguagem HTML , pois o Symposia é um editor WYSIWYG 
(What You See Is What You Get), os elementos já vão aparecendo no formato de 
apresentação (não o arquivo fonte HTML) pré-definido na linguagem HTML (<body>, 
<base>, <comment body>, <br>, <form>, <IMG SRC...>, etc). 

O Symposia é a primeira ferramenta de autoria cooperativa de documentos do 
ambiente WWW que permite salvar documentos HTML diretamente em servidores 
WWW que tenham sido configurados para aceitar este procedimento. 

Outra ferramenta que foi desenvolvida para dar suporte à colaboração 
utilizando os  recursos do ambiente WWW é o BSCW - "Basic Support for Cooperative 
Work", [BEN 95]. O BSCW é um sistema que apresenta um "browser" no formato de 
uma área de trabalho compartilhado  assíncrona que possibilita a interação entre 
colaboradores geograficamente distribuídos. 

O BSCW consiste de um servidor que mantém um número de áreas de trabalho 
compartilhadas que podem ser acessadas por clientes WWW, sendo que a área de 
trabalho contém um número de objetos de informações compartilhados e um número de 
membros que podem ter acesso. O controle de acesso é feito através do esquema de 
"password". Os participantes da atividade cooperativa podem criar objetos, fazer 
comentários sobre o trabalho dos colegas. Para alterar um objeto (texto), o sistema 
realiza uma operação de "check - out" carregando o objeto para área local do cliente e 
depois da alteração, ele é novamente armazenado no servidor, "check - in", como uma 
nova versão. Através de ícones o usuário pode se informar sobre detalhes do objeto 
compartilhado, como autor, data de criação, etc. 

O processo de colaboração utilizando recursos do ambiente WWW é 
totalmente assíncrono mas já existem propostas para criar extensões que permitem a 
colaboração síncrona entre pares de colaboradores no ambiente WWW [FRT 95]. Eles 
propõem integrar o ambiente WWW (assíncrono) com o sistema COMET - 
Collaborative Multimedia Environment Technology que permite a discussão síncrona 
entre dois participantes utilizando um canal de áudio e uma área de trabalho 
compartilhado que permite aos participantes destacar áreas do texto que são objeto da 
discussão.  A ligação entre os dois ambientes se dá através da captura das informações 
WWW e a apresentação destas na interface do COMET. O COMET não permite que as 
informações sejam alteradas mas é possível navegar e destacar partes do conteúdo de 
forma síncrona pelos dois participantes. 

Existem outras ferramentas que utilizam os  recursos do WWW para prover 
colaboração como é o caso do Hypermail que usa as interfaces gráficas do WWW 
("browsers") para apresentar o conteúdo de um "mailbox" no formato hipertextual e 
facilita o acesso de forma estruturada às mensagens. É cada vez maior o interesse dos 
pesquisadores da área de CSCW em desenvolver mecanismos de colaboração utilizando 
o ambiente WWW devido a sua grande difusão em todo mundo e a capacidade de 
trabalho com ambientes heterogêneos utilizando-se de uma grande infraestrutura e uma 
quantidade imensa de informações que já estão disponíveis. 
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2.8  Desafios e Problemas 

Em [GRU 94], [GRU 90], [GRU 88] e [Ell 91] encontramos estudos sobre os 
problemas e desafios que os desenvolvedores de "groupwares" precisam abordar ou 
pelo menos evitar sob pena de seus produtos não receberem aceitação dos seus futuros 
usuários. 

Grudin [GRU 94] relaciona os oito maiores problemas ou desafios relativos à 
dinâmica dos grupos que precisam ser considerados pelos desenvolvedores de 
"groupwares": 

A disparidade entre o aumento do trabalho e o benefício:  Uma aplicação 
de "groupware" nunca proporciona os mesmos benefícios a todos os membros do grupo. 
Algumas pessoas precisam se ajustar mais que  outras ou têm a sua carga de trabalho 
aumentada (ex.: informar explicitamente suas alterações) em benefício do gerente ou 
coordenador das atividades. 

Nos sistemas de controle de agenda ou calendários eletrônicos quando existe a 
necessidade de uma reunião o sistema verifica as agendas de todos os participantes com 
a finalidade de achar um horário conveniente a todos. Este sistema beneficia o gerente 
ou a secretária que não precisam se dedicar a esta tarefa tediosa, mas obriga todos os 
participantes a manterem sua agenda sempre atualizada o que na maioria das vezes 
exige trabalho extra.  

O problema da massa crítica: Nenhuma tecnologia é utilizada e aceita se a 
maioria das pessoas a quem o sistema é endereçado não utilizarem, fazendo o grupo 
todo ficar dependente dela. Por exemplo, os sistemas de escrita colaborativa 
normalmente forçam os participantes a utilizarem um editor pré-definido. Se a maioria 
dos participantes utilizarem o editor aqueles que têm alguma resistência ao seu uso 
acompanharão a maioria sob pena de ficarem prejudicados. Esta maioria é a massa 
crítica e todas as vezes que este limite não for alcançado fatalmente condenará o 
"groupware" ao desuso. Ninguém vai mandar mensagens ou colocar opiniões em uma 
lista de discussões se souber que a maioria não irá ler. 

Fatores sociais, políticos e motivacionais : Conforme visto na seção 2.4.1 as 
tecnologias de "groupware" têm causado alterações profundas na forma como as 
pessoas interagem, envolvendo questões como educação, cultura e religião. A nível de 
organização empresarial nenhuma outra tecnologia estabeleceu tantas mudanças nos 
níveis hierárquico e organizacional do que as tecnologias de "groupware" [KHO 95]. 

Estes sistemas receberão resistências de todos aqueles que de uma forma ou 
outra sentirem-se ameaçados nas suas posições ou até mesmo prejudicados. Esta 
resistência pode inclusive transformar-se em boicotes ou sonegação de informações 
necessárias. Se na tentativa de melhorar a interação e o desempenho do grupo o sistema 
implementar mecanismos para que os empregados possam relatar diretamente seus 
problemas aos órgãos competentes dentro da empresa, utilizando-se de quiosques 
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espalhados dentro da empresa,  mas notarem que estas informações são de 
alguma forma sonegadas pelo chefe imediato, estes empregados vão se desmotivar e 
parar de informar. Conflitos de interesse certamente levarão a aplicação ao insucesso. 

Tratamento de exceções nos grupos de trabalho: Por mais que existam 
manuais, normas técnicas ou outras formas de padronizar atividades, raramente as 
coisas acontecem de acordo com o que foi previsto. É comum ocorrer problemas e 
situações que fogem às regras e padrões e estas exceções precisam ser resolvidas da 
forma mais rápida possível. Nestes momentos tornam-se necessárias a experiência, a 
percepção e a capacidade de improvisar, características do ser humano. Um sistema que 
esteja definido rigidamente em cima de procedimentos padronizados e normas técnicas 
rígidas sem oferecer opções de procedimento para o tratamento de exceções, 
provavelmente irá atrapalhar mais do que ajudar. Os desenvolvedores de "groupwares" 
precisam estar cientes e permitir que o sistema seja configurável e flexível para o 
tratamento de exceções. 

Características usadas com pouca frequência: Na maioria das vezes as 
características de  sistemas que suportam processamento em grupo não são usadas com 
frequência. Isto significa que os desenvolvedores de "groupwares" devem estar cientes 
que o seu sistema deve suportar o trabalho individual e que as características de suporte 
ao trabalho em grupo devem estar integradas aos mecanismos de suporte ao trabalho 
individual. 

Dificuldade de avaliação: Analisar, projetar e avaliar um "groupware" é muito 
mais difícil do que as aplicações direcionadas a usuários isolados. A dificuldade de 
observar e prever todas atividades de um grupo de pessoas que talvez não estejam 
fisicamente no mesmo local é grande. Não adianta usar de experiência pois cada caso é 
um caso e envolvem aspectos sociais e políticos de comportamento humano, sendo que 
não é possível generalizar. 

Falhas na tomada de decisões intuitivas: As pessoas que tomam decisões 
normalmente confiam muito em sua intuição. O problema é que a sua intuição 
normalmente é formada baseada na sua experiência com aplicações monousuário. Por 
outro lado, decisões intuitivas tendem a beneficiar um subconjunto da população de 
usuários, os gerentes. Cada um de nós tem idéias de como beneficiar nosso próprio 
trabalho mas no caso dos "groupwares"  existe a necessidade de pensar no grupo todo. 

Gerenciar a aceitação, um novo desafio: Os desenvolvedores de 
"groupwares" não podem ficar isolados do ambiente dos usuários. Normalmente os 
"groupwares" introduzem mudanças que afetam o comportamento social e político dos 
usuários e não podem ser definidos e implementados de cima para baixo sem uma forte 
interação com os principais beneficiários. Procurar verificar as aplicações existentes e 
observar porque elas têm boa aceitação, adicionado a elas os mecanismos de suporte à 
atividade em grupo é uma boa forma conduzir um produto à aceitação dos usuários. 
Através de protótipos e pilotos deve-se tentar mostrar os benefícios do uso. Certamente 
irão ser rompidas as barreiras da rejeição. 

 



3   AUTORIA  COOPERATIVA 

"Alguns dos mais prementes desafios científicos em redor do 
mundo podem ser reunidos através de interações remotas com 
instrumentos, colegas e dados (...) Interação remota com colegas irá ser 
necessária sempre que a reunião de talentos que resolvam um problema 
interdisciplinar não está co-localizada em nenhum lugar [LED 89]" 

3.1  Introdução 

A autoria cooperativa de hiperdocumentos é um tipo de aplicação CSCW onde 
um grupo de co-autores, normalmente envolvendo áreas multidisciplinares, porém com 
objetivos comuns, unem esforços com a finalidade de planejar e escrever um 
hiperdocumento que pode ser um artigo, um relatório técnico, um conjunto de manuais 
técnicos, etc. 

Neste capítulo serão apresentadas as características que envolvem um processo 
de co-autoria e os mecanismos necessários ao suporte desta atividade, especificamente a 
autoria cooperativa de hiperdocumentos. Serão apresentados alguns sistemas existentes, 
destacando-se as soluções apresentadas para fazer frente aos problemas que envolvem o 
processo de co-autoria  e ao final será apresentada uma análise comparativa entre estes 
sistemas. 

3.2  Características 

Em um levantamento realizado com um conjunto de 700 profissionais, os quais 
consomem a maior parte do seu tempo escrevendo, constatou-se que 87% deles 
escrevem de forma cooperativa [EDE 90]. Ainda segundo [FIS 88], estimativas 
confiáveis sobre pesquisa colaborativa garantem que 65% das publicações escritas nas 
áreas da psicologia são escritas de forma cooperativa. 

Existe uma consciência generalizada entre os profissionais da pesquisa que a 
atividade cooperativa é uma das principais formas de fazer frente às necessidades de 
criar soluções rápidas para os problemas complexos trazidos pela evolução das 
tecnologias e escassez de recursos. 
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A autoria cooperativa se caracteriza por um grupo de autores com 
objetivos comuns que unem esforços para produzir um documento, o desenho de uma 
peça, etc. Esta atividade é caracterizada por uma forte interação entre os autores através 
da troca de idéias, discussões com respeito ao conteúdo ou a forma e estilo de escrita e 
comentários sobre o trabalho dos outros co-autores.  

A fase inicial se caracteriza por uma reunião entre estes co-autores para discutir 
aspectos desta atividade bem como, definir a estrutura e o conteúdo do documento (para 
o caso de autoria cooperativa de documentos ou hiperdocumentos) ou aspectos técnicos 
e o esboço (para o caso do projeto cooperativo de um desenho). 

A fase seguinte é a elaboração do documento ou do desenho seguindo o plano 
traçado na fase anterior. Esta tarefa pode ser realizada de forma síncrona onde todos os 
co-autores estão trabalhando ao mesmo tempo e compartilhando o mesmo objeto de 
cooperação,  ou de forma assíncrona com os co-autores trabalhando isoladamente na 
parte do documento que lhes foi atribuída,  normalmente em horários distintos. 

Em ambas as formas de cooperação é necessário que os co-autores tenham 
acesso ao que os colegas estão fazendo e tenham à sua disposição um conjunto de 
dispositivos de comunicação com os outros co-autores como forma de coordenar suas 
atividades e alcançar os objetivos comuns. 

Os sistemas de autoria cooperativa necessitam prover mecanismos de suporte 
para todas estas atividades como, editores cooperativos, mecanismos de comunicação 
síncronas e assíncronas entre os co-autores, mecanismos de suporte à negociação e 
argumentação, controle de acesso concorrente aos segmentos, mecanismos que 
permitam aos co-autores perceber a presença e as alterações que os colegas estão 
realizando e formas de planejamento e coordenação das atividades bem como, suporte 
aos aspectos sociais da colaboração. 

Além de todas estas características é necessário que o sistema possa ser usado 
tanto de forma concorrente, onde os co-autores estão compartilhando os mesmos 
recursos, como de forma isolada. A implementação de todos estes mecanismos devem 
facilitar e não dificultar a atividade dos autores e tanto quanto possível não devem 
mudar muito a forma com que os co-autores trabalham de forma isolada. 

As próximas seções irão detalhar as questões mais importantes relativas aos 
sistemas de autoria cooperativa. 

3.3  Processo de Co-autoria 

De acordo com o que foi citado anteriormente o processo de co-autoria é 
caracterizado por duas fases importantes: A fase de planejamento e a fase de 
desenvolvimento do objeto de colaboração. 
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3.3.1  Planejamento 

A fase de planejamento é caracterizada por reuniões entre os co-autores que 
irão participar da criação do objeto de cooperação. Nestas reuniões serão definidas as 
características do objeto que vai ser criado, como ele será criado, as responsabilidades 
de cada co-autor e a forma como eles irão interagir para chegar ao objetivo final. 

Para o caso de autoria de documentos ou hiperdocumentos, nesta fase devem 
ser definidas a estrutura e aspectos do conteúdo deste documento, quem serão os autores 
responsáveis pela escrita de cada uma das partes, o estilo, o formato de apresentação, 
etc. 

Normalmente nesta fase são definidas as metas relativas à conclusão do 
trabalho e às formas de interações entre os co-autores com a finalidade de coordenarem 
suas atividades. A reunião é conduzida por um moderador que pode se utilizar de alguns 
dispositivos (ex. um quadro negro), para organizar as idéias e facilitar a escolha das 
opções. A vantagem de escrever as idéias de forma organizada em um quadro é que 
todos os participantes da reunião podem compartilhar as mesmas informações e terem 
uma visão global do problema discutido. 

Uma outra forma de conduzir uma reunião é  uso do "brainstorming". Segundo 
[KHO 95], o "brainstorming"  é um processo divergente durante o qual a meta não é 
convergir pontos de vista e tentar alcançar algum objetivo comum, mas montar uma 
grande rede de alternativas que capturem o maior número de possibilidades. Os 
participantes são encorajados a sugerirem o maior número de idéias possível, não 
importa quão absurdas elas possam ser, porque o que poderia ser considerado uma idéia 
fora do contexto, na luz de outras informações ou pontos de vista, pode conduzir à 
solução do problema. Por outro lado, idéias isoladas quando combinadas podem formar 
o início da solução de um problema. 

Normalmente os problemas não são todos resolvidos com apenas uma reunião. 
Quando não houver um consenso pode ser necessário interromper a reunião e retomá-la 
alguns dias depois para que os participantes possam pesquisar e reunir subsídios para 
embasar suas idéias ou derrubar as outras idéias. Isto pode se transformar em um grande 
problema porque estes co-autores podem ser de locais distantes o que demanda custos 
com tempo e outros recursos. 

A integração de ferramentas de suporte a reuniões e apoio a tomada de 
decisões (ver cap. 2.5.2 e 2.5.3) como forma de auxiliar a fase de planejamento do 
processo de co-autoria são tanto um fator de economia de tempo e recursos como uma 
forma bastante eficaz de dissolução de conflitos e alcançar consenso nas discussões. 

Basicamente estes sistemas apresentam uma área de trabalho compartilhada 
onde os participantes da reunião, que podem estar geograficamente distribuídos vão 
inserindo suas opiniões e justificativas de forma ordenada como se fosse o "quadro 
negro" de uma sala de reuniões. A maioria destes sistemas possuem maneiras de 
organizar estas opiniões e justificativas de uma forma estruturada o que facilita a 
visualização e a tomada de decisão. Para questões que não alcançam um consenso estes 
sistemas apresentam mecanismos de suporte à votação como forma democrática de 



  

 

45 
tomar uma decisão. Todas estas informações ficam armazenadas e podem 
ser acessadas sempre que for necessário. Estas reuniões podem se realizar com 
restrições de tempo, com os co-autores utilizando o ambiente de forma concorrente 
necessitando mecanismos de controle de acesso concorrente, ou de forma isolada de 
acordo com sua disponibilidade de tempo e recursos. 

O planejamento é uma fase importante do processo de co-autoria, pois além de 
balizar o trabalho dos co-autores ele  garantirá que o documento final irá refletir um 
consenso de idéias com estilo uniforme e consistente. 

3.3.2  Formas de Organização dos Grupos 

Vários pesquisadores têm se dedicado a descobrir como os indivíduos 
escrevem ou como se organizam para escrever de forma conjunta [EDE 90]. A maioria 
destas pesquisas são conduzidas através de entrevistas com indivíduos sobre a sua 
participação em processos de co-autoria. 

Em [POS 92], encontramos um estudo baseado em entrevistas envolvendo 
pessoas que trabalham nas mais diversas áreas, como medicina, ciência da computação, 
psicologia, jornalismo etc. É interessante notar que as opiniões variam muito, desde 
aqueles que simplesmente não gostam de escrever com outros até aqueles que acham 
divertido escrever com outros simplesmente porque não estão sozinhos. Alguns 
estrevistados acham que o trabalho conjunto melhora o produto final com idéias mais 
refinadas, enquanto que outros acham que o trabalho conjunto aumenta muito a 
possibilidade de gerar erros e inconsistências. 

Outra questão importante está relacionada a organização hierárquica e a 
distribuição de funções dentro de um projeto cooperativo. A simples ordenação da lista 
com os nomes dos autores no texto final envolve questões polêmicas. Por exemplo, no 
topo da lista deve conter o nome do autor que contribuiu com mais idéias e escreveu 
mais ou deve conter o nome do líder ou gerente do projeto. Talvez deva ir o nome do 
autor mais conhecido que apresentou um maior número de trabalhos em conferências. 

Alguns grupos preferem adotar uma organização plana onde todos possuem o 
mesmo status, não existindo um gerente ou supervisor. Este tipo de categoria evita que 
um membro do grupo, no caso o gerente ou aqueles que tenham um status mais elevado, 
polarizem as discussões tentando impor sua idéias. Por outro lado, em qualquer 
atividade em grupo que não possua um líder ou moderador existe a tendência de gerar 
discussões intermináveis com efeitos indesejáveis. A utilização de uma organização 
hierárquica também possui inconvenientes, os membros de menor status podem evitar 
dar palpites fazendo com que boas sugestões não sejam apresentadas. 

Na grande maioria dos casos existe a atribuição de papéis entre os co-autores, 
mesmo que de maneira informal. Segundo [POS 92], o modo como os papéis são 
atribuídos, varia de grupo para grupo. Em alguns grupos a atribuição de papéis é 
decidida seguindo a organização hierárquica dos membros, enquanto em outros a 
atribuição é resultante da experiência ou restrições de tempo dos membros do grupo. 

Normalmente o papel do consultor é atribuído ao membro mais experiente do 
grupo ou àquele que tem menos tempo de se dedicar ao trabalho de escrita e o papel de 
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editor é dado para  o membro que possui maior experiência com normas técnicas e 
estilos de apresentação.  

[POS 92] relacionou quatro papéis diferentes que normalmente aparecem entre 
os autores que trabalham de forma cooperativa. 

 Escritor: Responsável por transformar idéias abstratas em textos 
organizados e coerentes. 

 Consultor: Trabalha próximo do escritor acompanhando suas atividades 
mas não participa da escrita do texto. 

 Editor: Faz modificação no documento escrito por outra pessoa para 
adequá-lo às normas e estilos de apresentação. 

 Revisor: Faz comentários sobre o documento que podem ser aceitos  ou 
não, pelo escritor. 

No sistema QUILT [FIS 88], aparecem os papéis de co-autor, comentarista e 
leitor. Em comparação com os papéis propostos em [POS 92], o co-autor engloba os 
papéis de escritor e editor enquanto que o comentarista equivale ao revisor. 

Este tipo de organização é criticada por alguns autores devido aos aspectos 
restritivos impostos pelos papéis. Existe o argumento que o comentarista gostaria de ter 
a liberdade de alterar o texto e não somente criar um comentário separado. Em muitos 
casos existem problemas que o comentarista consegue detectar facilmente mas não é tão 
fácil descrevê-los. Neste caso a estratégia mais eficiente seria  alterar diretamente o 
texto. Mesmo quando eles fazem um cópia da região do texto que está sendo comentada 
e armazenam em um segmento separado (nó) junto com o comentário, os editores têm 
alguma dificuldade de revisar porque eles normalmente vêem o documento como um 
todo e o comentário está relacionado a apenas uma parte [NEU 90]. 

Para solucionar os aspectos restritivos dos papéis, alguns autores sugerem uma 
atribuição dinâmica e negociada de papéis. Cada co-autor pode ter diferentes papéis em  
diferentes segmentos do documento. No sistema Alliance [DEC 94], a atribuição de 
papéis é totalmente dinâmica e interativa através do uso de ícones e é usada como forma 
de gerenciar o acesso às várias partes do hiperdocumento. Quando um autor cria um 
documento ele recebe o papel de gerente do documento inteiro e é livre para atribuir 
papéis aos outros co-autores. Esta forma de organização do grupo além de resolver os 
aspectos restritivos da atribuição de papéis, estimula a participação e os co-autores 
tendem a contribuir mais. 

3.3.3  Coordenação na Autoria Cooperativa 

Podemos definir coordenação como um conjunto de ações que são realizadas 
juntas e de forma harmoniosa com a finalidade de se alcançar um objetivo comum. 

Segundo [MAL 90], a coordenação está relacionada com a solução das 
seguintes questões: Como podemos dividir o objetivo a ser alcançado em um conjunto 
intermediário de ações? Como cada ação pode ser atribuída a um autor ou a um grupo 
de autores? Como os recursos disponíveis podem ser alocados entre os autores? Como 
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as informações devem ser compartilhadas entre os autores para ajudá-los a chegar ao 
objetivo final? 

A tabela da figura 3.1 apresenta de forma resumida os componentes da 
coordenação e os processos associados com cada componente. 

 

Componentes da coordenação Processo Associados

Metas

Atividades

Autores

Interdependências

Identificar as metas

Decompor as metas
em atividades

Selecionar os autores e
atribuir atividades a eles

Gerenciar as
Interdependências

 

FIGURA 3.1 - Componentes da coordenação.  Malone & Crowston  
[MAL   90] 

Um elemento chave na coordenação é a interdependência de atividades. Se as 
atividades executadas por autores diferentes não possuírem interdependência (a 
conclusão da atividade de um autor depende da atividade de outro autor), então não 
existe a necessidade de coordenação. 

Na fase de planejamento além  da definição das características do objeto de 
cooperação, também são detalhadas as atividades que serão atribuídas a cada co-autor, 
bem como às interdependências entre elas. A coordenação implica em controlar estas 
atividades para que elas ocorram na ordem e nos prazos estabelecidos. 

A forma mais adequada de se alcançar este objetivo é o sistema prover 
mecanismos para  que os co-autores possam ter ciência das atividades dos outros co-
autores e mecanismos de comunicação para que eles possam discutir sobre a evolução 
das atividades e as alternativas que estão sendo consideradas. Estes recursos permitem o 
co-autor coordenar suas atividades em relação as suas metas e ao grupo como um todo. 

Sistemas que permitem que todos os co-autores tenham acesso a todas as partes 
do documento tanto para leitura com alteração (QUILT, [FIS 88]), necessitam de 
mecanismos mais sofisticados de coordenação das atividades com a finalidade de evitar 
inconsistências ao conteúdo do documento. O compartilhamento de um mesmo objeto 
(um parágrafo p. ex.), pode provocar inconsistências no resultado final. Se não existir 
um controle de replicação cada co-autor só vê o efeito da sua ação e espera que o objeto 
resultante seja aquele que representa a sua modificação. Neste caso, cada autor tem uma 
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imagem inconsistente do objeto e o mesmo pode estar acontecendo com os 
outros autores que não foram notificados das ações dos colegas [BAR 94]. 

Para estes tipos de sistemas é importante implementar mecanismos de controle 
de acesso, como a atribuição de papéis (somente o autor que detém o papel de escritor 
pode alterar aquele objeto, os demais só poderão ler ou fazer comentários p. ex.), ou um 
controle de "locking" ( o autor precisa obter um lock para escrita antes de alterar um 
objeto e somente o autor que deter o lock, poderá alterar o objeto naquele momento). 

Uma outra forma de resolver o problema de acesso concorrente  é o controle 
sobre versões do objeto. Quando um autor solicita acesso a um objeto com intenção de 
fazer alterações, ele recebe uma versão dele. Um gerenciador central terá de fazer o 
controle destas versões e intercalações ("merge") de tempos em tempos com a 
finalidade de manter uma versão atualizada. 

É importante que cada co-autor tenha a nível de interface, o maior número de 
informações possíveis sobre as atividades dos colegas ou possa recuperá-las sempre que 
necessário. O sistema de suporte à autoria cooperativa deverá ter condições de fornecer 
todas estas informações, tanto para os autores que utilizarem o sistema de forma 
concorrente com os outros co-autores (mesmo tempo), quanto para os co-autores que 
utilizam o sistema isoladamente em horários diferentes. 

3.3.4  Formas de Cooperação 

Segundo [BAR 94], "co-realização é o trabalho cooperativo em essência - é o 
fazer junto, em conjunto; é o co-projetar, co-desenvolver, co-realizar e co-avaliar". 

Na autoria cooperativa de hiperdocumentos mesmo que os autores estejam 
empenhados em realizar somente as atividades que lhes foram atribuídas, o objeto como 
um todo está sendo compartilhado. Isto implica em constantes interações para troca de 
idéias ou negociações sobre algum assunto que necessite um acordo conjunto, acesso às 
partes do hiperdocumento que estão sendo escritas pelos colegas, elaboração de 
comentários sobre o que está sendo escrito pelos outros colegas, etc. 

A cooperação envolve todas as etapas do processo de autoria. A fase de 
planejamento por ser caracterizada como uma fase de criação com a elaboração e 
ordenação das idéias, distribuição de tarefas a serem feitas e a geração de cronogramas 
exige a participação e cooperação de todos os co-autores. As idéias são lançadas e todos 
os co-autores cooperam com argumentos a favor ou contra que após um período de 
negociação são aprovadas ou recusadas. Conforme visto na seção 3.3.1, este processo 
pode ocorrer com restrição de tempo com os co-autores compartilhando uma área de 
trabalho comum, ou de forma totalmente assíncrona através da troca de mensagens. 

Na fase de execução a cooperação se dá através da troca de comentários sobre 
o trabalho dos colegas, a permissão de acesso para alteração nas partes sob sua 
responsabilidade, negociação das interdependências entre as partes que estão sendo 
criadas, discussão sobre a evolução dos trabalhos e alternativas que estão sendo 
consideradas, bem como interações sociais mais informais como forma de manter a 
harmonia do grupo. 
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É importante que o sistema que provê suporte para a fase de execução 
possua mecanismos que gerenciem estas atividades de forma a facilitar a interação entre 
os co-autores e liberá-los de tarefas enfadonhas como localizar diretórios, abrir 
arquivos, localizar capítulos, utilizar ferramentas que não estão integradas, etc., 
direcionando seus esforços para os aspectos inerentes ao objeto da cooperação. É 
necessário a existência de um sistema de interfaces que possibilite a cada autor ver o 
que os outros estão fazendo, comunicar-se com os colegas de forma síncrona ou 
assíncrona, reconhecer quem é o autor responsável por cada parte e um ambiente para 
gerenciar as discussões e negociações envolvidas. Esta percepção visual e espacial de 
cada autor vai permitir um controle sobre os processos e como consequência, haverá 
maiores possibilidades de cooperação. 

Na fase de avaliação ou revisão a cooperação tem como meta, localizar erros e 
inconsistências no objeto de cooperação como um todo. Para o caso de autoria 
cooperativa de hiperdocumentos, a fase de revisão envolve a leitura completa do mesmo 
por todos que participaram. Normalmente são encontradas inconsistências nas partes 
que possuem interdependências ou mesmo discordâncias na forma como uma idéia foi 
traduzida para o texto. É uma nova fase de reuniões para discussões e negociações com 
a finalidade de propor alterações que deixarão o texto com estilo uniforme e 
consensualmente de acordo com as idéias de todos. 

3.3.5  As Formas de Interação 

A interação entre os co-autores é um dos fatores fundamentais em um processo 
cooperativo e se manifesta através das várias formas de comunicação. Ela se dá através 
da troca de idéias e opiniões, através da elaboração de comentários sobre o assunto e as 
interações sociais comuns entre o grupo. 

De acordo com as dimensões espaço-temporais do trabalho em grupo, a 
comunicação entre os co-autores pode ser realizada de forma síncrona ou assíncrona. 
Para o caso de interações síncronas a comunicação é feita face-a-face quando os autores 
estão em um mesmo local (estações próximas, sala de reuniões), ou em encontros nas 
pausas para cafézinho. Nestes casos usam-se protocolos sociais para os encontros 
informais ou protocolos técnicos no caso de reuniões mais formais. Se os co-autores não 
estiverem no mesmo local a comunicação ocorre através de canais de áudio, ferramentas 
de suporte a reuniões ou interfaces de comunicação síncrona com o uso de textos curtos. 
Para estes casos o sistema de suporte à autoria cooperativa deve prover através da sua 
interface, janelas compartilhadas nas quais o co-autor pode marcar ou apontar o local do 
texto sobre o qual ele está dando a sua opinião.  

Nas interações assíncronas a comunicação se dá através da troca de mensagens 
(correio eletrônico), ou através da elaboração de comentários. Devido a 
incompatibilidade de horários de trabalho ou mesmo a ausência de recursos técnicos 
como canais de áudio ou outros dispositivos de interações síncronas, não é possível que 
a comunicação entre os co-autores ocorra em tempo real, havendo  sempre um intervalo 
variável de tempo entre a transmissão e o recebimento.Os mecanismos de anotações são 
um exemplo de comunicação assíncrona entre co-autores. As anotações são uma forma 
de comunicar idéias ou opiniões sobre o conteúdo do texto escrito. Um co-autor faz a 
leitura do texto, insere seu comentário junto a este texto (através da criação de um nó 



  

 

50 
comentário e uma ligação para o caso de hiperdocumentos) e este comentário será 
lido posteriormente pelo autor de texto. 

O problema dos sistemas de correio eletrônico é o fato dos autores 
normalmente receberem uma quantidade muito grande de mensagens durante o dia 
relativas a diversos assuntos e nem sempre existe tempo para a leitura diária de todas. 
Isto pode contribuir para um atraso ainda maior nas interações entre os co-autores e 
atrasar todo o processo de desenvolvimento do objeto de cooperação. Uma solução para 
este problema é o sistema de suporte à autoria cooperativa integrar um sistema de 
correio eletrônico próprio que gerencie as mensagens trocadas entre os co-autores 
relativas ao objeto de colaboração aumentando assim a eficácia da comunicação. 

A comunicação com interações síncronas parece ser mais apropriada para a 
fase de planejamento e revisão do processo cooperativo quando o volume de assuntos a 
ser discutido é grande e necessita de soluções mais rápidas. Os mecanismos de 
interações assíncronas são mais úteis para a fase de execução onde a maioria das 
negociações se prolongam por mais tempo e há situações em que é desejável que o co-
autor disponha de um tempo para o estudo ou reflexão antes de emitir sua opinião. 
Mesmo para a fase de execução, é interessante que o sistema mantenha um mecanismo 
de comunicação síncrona para os autores que estão ativos nos sistema poderem se 
comunicar mais rapidamente. 

Nos mecanismos de comunicação para controle de interações assíncronas  deve 
ser disparada uma notificação através de um aviso sonoro ou um aviso textual ou pela 
mudança no formato de um ícone quando ocorrem eventos como a chegada de uma 
mensagem, para que o autor tenha percepção do fato. O Active-Mail [MAN 88], é uma 
ferramenta desenvolvida para gerenciar interações assíncronas entre usuários 
estabelecendo conexões interativas persistentes entre eles. O gerenciamento se dá 
através do uso de mensagens ativas (agentes de conversação) que se manifestam através 
de janelas na interface que facilitam a comunicação e cooperação. O usuário é 
notificado da chegada de uma mensagem no seu diretório porque esta causa uma uma 
mudança no ícone e emite um sinal sonoro. 

As interações entre os co-autores através da troca de mensagens e o 
compartilhamento de informações, são as formas mais eficazes de cooperação e os 
sistemas de suporte à autoria cooperativa devem integrar ferramentas para o seu 
gerenciamento, evitando que os co-autores tenham que mudar de ambiente para ter 
acesso às ferramentas do próprio sistema hospedeiro. 

3.3.6  A Importância da Percepção das Atividades 

"Ver e ouvir são funções primitivas do homem. Olhar para o interlocutor e 
exprimir em tom claro suas idéias, são qualidades básicas da boa comunicação". [BAR 
94]. 

Em sistemas de suporte à autoria cooperativa é extremamente importante que 
cada co-autor tenha a percepção da presença e das atividades dos outros co-autores 
Segundo [DOU 92], a percepção em sistemas de autoria cooperativa é a compreensão 
das atividades dos outros co-autores as quais fornecem um contexto para nossas 
atividades. Este contexto é usado para garantir que as nossas contribuições individuais 
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estão sendo relevantes para a atividade do grupo como um todo e avaliar as ações e 
progressos individuais com respeito às metas do grupo. 

Dentro desta visão está inserido o fato de que o produto de um trabalho 
cooperativo não é a agregação de um conjunto de contribuições individuais isoladas, 
mas um conjunto de contribuição harmoniosamente inseridas dentro de um contexto 
geral que exprime as idéias do grupo como um todo. Isto significa que cada co-autor 
necessita coordenar suas atividades de acordo com as atividades dos outros co-autores e 
com o que foi planejado previamente. A única maneira de se alcançar este objetivo é 
através de uma clara percepção das atividades de todos os membros do grupo, assim 
como o acesso a todas as informações que forem necessárias ao bom andamento do seu 
trabalho. 

Ainda segundo [DOU 92], existem distinções entre as formas de prover a 
percepção das informações. Existem as informações explicitamente geradas e as 
informações passivamente colecionadas e distribuídas. No primeiro caso, elas são 
geradas diretamente através de boletins informativos e registros das atualizações 
realizadas (log) e o usuário acessa quando desejar. No segundo caso, as informações 
vão sendo apresentadas à medida que vão ocorrendo no espaço compartilhado para 
todos os co-autores ativos (sistemas síncronos). 

O mecanismos mais comuns de prover a percepção das informações nos 
sistemas existentes, são o informacional e a atribuição de papéis. Os sistemas que usam 
mecanismos informacionais sobrecarregam os co-autores uma vez que ele são obrigados 
a informarem de forma explícita as modificações que eles estão fazendo e que eles 
acharem que são de interesse dos colegas. Isto é feito através do preenchimento de 
formulários que vão gerar arquivos de consulta ou através do envio de mensagens. 

Os problemas envolvidos neste mecanismo variam da exigência de um trabalho 
extra de cada co-autor,  até o fato de que é ele quem julga se as informações são 
importantes ou não. As informações que ele julgar importantes podem não o ser para os 
colegas e o inverso é verdadeiro. 

Os sistemas que utilizam a atribuição de papéis têm como vantagem a 
facilidade da organização das atividades e o controle de acesso, reduz as incertezas 
sobre o que ele pode ou não pode fazer e ainda dá uma percepção clara sobre o que os 
outros co-autores podem fazer. O problema com a atribuição de papéis é a  restrição 
sobre o potencial criativo de cada co-autor. Eles só podem fazer o que as regras do 
papel permitem. No sistema Alliance [DEC94], a percepção das informações pelos co-
autores depende da decisão do autor que está gerando as modificações. Somente depois 
deste autor validar suas informações é que ele deixará disponível para o grupo ver. 

Por outro lado fica sob decisão de cada co-autor ficar recebendo ou não estas 
informações. Através do uso de ícones cada co-autor pode configurar sua interface com 
a finalidade de receber ou não informações sobre as atividades dos outros co-autores. A 
permissão de acesso às informações é gerenciada através da atribuição de papéis aos co-
autores. 

Para sistemas que implementam mecanismos síncronos de distribuição de 
informação aparecem problemas adicionais com respeito ao desempenho. Todas as 
modificações executadas em um editor local precisam ser transmitidas imediatamente 
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para todas instâncias ativas. Este processo consome tempo e uma sobrecarga da rede. 
Para os sistemas assíncronos fica a cargo de cada co-autor recuperar as alterações que 
ficaram registradas. Os sistemas que implementam o tratamento de versões podem 
permitir a comparação entre duas versões para identificar alterações. Sistemas como o  
AEN [JOH 95], possuem agentes inteligentes que ficam observando as atividades dos 
outros co-autores. Estes agentes apresentam a nível de interface informações sobre os 
outros co-autores. Estas informações são geradas em intervalo de tempo pré-
determinados. Estes agentes também geram boletins com informações sobre todas as 
alterações ocorridas durante o período que o co-autor não utilizou o sistema. Estes 
boletins são apresentados todas às vezes que o autor tem acesso ao sistema. 

3.4  Editores e Interfaces 

Na sua quase totalidade, os editores ou formatadores de texto foram 
desenvolvidos considerando o uso por um único indivíduo interagindo com o 
computador. 

Para o caso de sistemas de autoria cooperativa, é necessário considerar que 
estes editores serão usados por um grupo de co-autores de forma concorrente, muitas 
vezes compartilhando o mesmo segmento do documento. 

Segundo [BOR 95], ocorre aí uma mudança na perspectiva do uso do 
computador que  requer alterações na forma como os editores e a interface de 
apresentação dos mesmos são projetadas, de forma a se adaptarem às novas 
características do trabalho em grupo. Nos sistemas de suporte à autoria cooperativa de 
hiperdocumentos, o autor não está sozinho no controle das ações, existem outros 
elementos compartilhando o mesmo espaço e interagindo entre si, usando este ambiente 
de edição. 

Existem várias estratégias para o tratamento deste problema. No sistema 
Alliance [DEC 94], o hiperdocumento é tratado com base em uma estrutura lógica pré-
definida, a qual permite um compartilhamento dinâmico do documento a nível de 
capítulos, seções, sub-seções ou parágrafos de acordo com sua estrutura. Somente o 
autor que assumir o papel de escritor sobre aquela parte do documento poderá alterá-lo. 
Estas alterações são realizadas de forma assíncrona em cada instância do editor e 
somente serão visíveis aos outros co-autores quando o escritor decidir. 

O sistema QUILT [FIS 88], foi implementado de forma a ficar independente do 
editor usado pelos co-autores. A estratégia é permitir que cada co-autor continue usando 
o seu editor preferido. As funções de cada editor utilizado são mapeadas de forma que 
possam se comunicar entre si. O ambiente é totalmente assíncrono e a percepção das 
atividades é feita de forma informacional, através de troca de mensagens. 

O ambiente PREP [NEU 90], apresenta um editor comum que pode ser 
utilizado tanto de forma individual, como cooperativa. O hiperdocumento é dividido em 
segmentos que são armazenados em um banco de dados que controla a consistência e o 
acesso concorrente. Em um mesmo momento, somente um autor pode ter acesso a um 
segmento para alteração, embora existe a liberdade de inclusão de comentários de forma 
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concorrente. A nível de interface, o hiperdocumento é apresentado no formato 
de colunas sendo que uma das colunas contém o texto que está sendo alterado e as 
outras, comentários e informações sobre o planejamento. 

Outra estratégia utilizada nos editores cooperativos é usar cores para identificar 
quem são os autores responsáveis por um segmento ou identificar regiões do texto que 
estão sendo atualizadas, SEPIA [HAA 92], GROVE [ELL91]. 

A nível de interface de apresentação alguns sistemas implementam 
mecanismos para gerar visões do documento compartilhado em todas as instâncias 
ativas de maneira fortemente acoplada e o uso de telepointers (SEPIA [HAA 92]). 
Nestes casos, quando um autor executa uma rolagem ("scrolling") na sua janela, o 
mesmo acontece nas janelas de todas as instâncias ativas do editor. 

Sistemas como Shared Books [LEW 88], implementam mecanismos de 
"locking" obrigando o usuário a solicitar acesso exclusivo a uma região do documento 
antes de proceder as alterações. Estas regiões são marcadas e um ícone indica para os 
outros co-autores que  estão sendo alteradas. Já o sistema GROVE, permite uma 
liberdade maior de acesso compartilhado sem o controle de lock. São utilizados 
exclusivamente protocolos sociais para o controle de acesso concorrente aos mesmos 
segmentos. 

A definição da interface de apresentação é uma  das questões chaves no projeto 
de um sistema de suporte à autoria cooperativa. Segundo Bentley et al [BEN 94], 
diferente dos sistemas multiusuários existentes (banco de dados, sistemas operacionais, 
etc.), que dão a ilusão de que o usuário está usando o sistema sozinho, a interface dos 
sistemas cooperativos deve encorajar a cooperação e permitir que todos os co-autores 
percebam a presença e as atividades dos outros co-autores. O propósito da interface  de 
um sistema cooperativo é estabelecer e manter um contexto comum permitindo que as 
atividades de cada co-autor sejam refletidas nas telas dos outros co-autores através da 
propagação das mesmas. 

A forma como as informações compartilhadas são apresentadas nas interfaces 
das instâncias ativas do sistema é denominado acoplamento de interfaces. Em [BEN 
94], foram definidos três níveis de compartilhamento que correspondem a três graus de 
acoplamento de interfaces.  

 Interfaces fortemente acopladas : Cada usuário compartilha as mesmas 
informações  na mesma forma de apresentação, também conhecido como "What-You-
See-Is-What-I-See" (WYSIWIS). 

 Interfaces com acoplamento médio : Cada usuário compartilha as 
mesmas informações, mas a forma de apresentação é diferente (um co-autor pode estar 
vendo um gráfico enquanto o outro está vendo uma tabela com as coordenadas que 
geraram o gráfico). 

 Interfaces sem acoplamento : As informações apresentadas em cada 
interface das instâncias ativas são totalmente diferentes (seções diferentes de um mesmo 
documento). 
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A nível de interface, é importante que os sistemas de autoria cooperativa 
permitam a visualização das informações compartilhadas em janelas diferentes que 
podem ser configuradas pelo autor. Deve ser permitido que ele trabalhe de forma 
síncrona com os co-autores ativos no sistema ou de forma totalmente assíncrona nos 
horários que ele escolher. É interessante o co-autor ter disponível uma janela de edição 
privada onde ele possa escrever e validar suas contribuições antes de divulgá-las ao 
grupo. 

Todas as alterações efetuadas devem ser propagadas o mais breve possível para 
todas as instâncias ativas do sistema ou permitir que sejam recuperadas posteriormente 
pelos co-autores que não estão ativos no sistema. 

3.5  Sistemas Existentes 

Como forma de obter uma visão geral sobre as características mais importantes 
que envolvem um sistema de suporte à autoria cooperativa de hiperdocumentos foi 
realizado um estudo em cima de um grupo de sistemas existentes que apresentam visões 
diferenciadas sobre as formas de tratamento dos problemas relativos ao processo de co-
autoria. O objetivo deste estudo além de uma análise comparativa, é obter conhecimento 
sobre estes problemas com a finalidade de buscar soluções no sistema proposto. 

3.5.1  DistEdit - Uma Caixa de Ferramentas Distribuída para 
Desenvolver Suporte a Editores Cooperativos 

Segundo [KNI 90] e [KNI 93], a caixa de ferramentas DistEdit  fornece 
mecanismos para a montagem de aplicações que suportam colaboração entre pessoas 
em ambientes distribuídos. O DistEdit tem a capacidade de suportar editores diferentes 
trabalhando simultaneamente com um alto grau de tolerância à falhas de quedas de 
sistemas. 

A meta do projeto DistEdit é fornecer ferramentas que permitam que editores 
diferentes possam interagir entre si e possibilitar autores editarem documentos de forma 
cooperativa. Isto é conseguido com pequenas alterações nos códigos fonte dos editores e 
o fornecimento de primitivas genéricas que tratem das diferenças entre os editores. 

O ambiente DistEdit permite então: a edição de textos de forma cooperativa 
sem a necessidade dos co-autores estarem fisicamente próximos; o uso de diferentes 
editores possibilitando que os co-autores não abandonem seus editores preferidos; um 
desempenho razoável; tolerância à falhas fazendo com que uma sessão de edição em 
grupo não seja interrompida se houver queda de sistema em uma das máquinas 
envolvidas na sessão conjunta;  não exigir um conhecimento prévio sobre os 
mecanismos de sistemas distribuídos uma vez que as primitivas do DistEdit devem 
esconder os protocolos de comunicação distribuídos através de uma adaptação do editor. 
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A diferença entre o DistEdit e outros ambientes de autoria cooperativa 
está no fato dele não ser um editor, mas uma caixa de ferramentas que habilitam 
editores distintos em Hardwares distintos com ambientes distintos, cooperarem entre si. 

O DistEdit não usa a arquitetura Cliente/Servidor para garantir uma 
consistência mútua entre os usuários, através de manutenção de um "buffer" 
compartilhado. Segundo os autores esta arquitetura é muito sujeita a falhas no servidor e 
mesmo quando o ambiente está sendo usado por somente um co-autor o tempo de 
resposta é demorado. O DistEdit mantém uma cópia do estado do "buffer" para cada 
usuário (arquitetura replicada) e protocolos de distribuição atômica e confiável são 
usados para garantir consistência mútua entre as réplicas,  mesmo na presença de falhas. 

O ambiente DistEdit permite que vários co-autores compartillhem o mesmo 
documento e todos terão apresentados na tela o mesmo conteúdo do texto 
compartilhado. Na primeira versão somente o co-autor que possuia o status de "master" 
é que poderia efetuar alterações no conteúdo do texto, os outros somente poderiam ficar 
observando "observadores". O "status" de "master" podia ser trocado entre os co-autores 
(passar o bastão) e as negociações sobre como isto era efetuado não eram previstas pois 
não existiam canais de comunicação síncrona. Esta negociação de troca deveria ser 
efetuado através de ferramentas não integrados ao ambiente DistEdit (mail, talk ou 
mesmo ligações telefônicas). 

O primeiro co-autor que tinha acesso ao documento em uma sessão de co-
autoria ( ou aquele que criava o documento) recebia o bastão de "master". Isto era 
indicado na parte inferior da tela. Os outros co-autores que acessavam o documento (de 
forma compartilhado) eram informados sobre quem era o "master" naquele momento e 
teriam a indicação "observadores" na parte inferior da tela. O cursor podia ser deixado 
no status de "lock-step"e neste caso todos os cursores de todos os co-autores estariam 
acompanhando o movimento do cursor do "master" ou no modo "free cursor" onde os 
observadores poderiam mover o cursor dentro do texto independente do "master", mas  
sem permissão para efetuar alterações. 

Na versão atual do DistEdit [KNI93], foram implementados mecanismos de 
edição compartilhado através da aquisição de "locks" sobre regiões do texto onde o co-
autor deseja fazer alterações. Protocolos de comunicação e controle de acesso com 
exclusão mútua garantem que dois co-autores não podem adquirir um "lock" sobre uma 
mesma região em um mesmo momento. 

Uma outra característica importante é a possibilidade de desfazer ("undo")  
alterações tanto de forma local (somente nas regiões do texto alteradas pelo co-autor) ou 
globalmente, desfazendo as alterações efetuadas por todos os co-autores em um 
determinado período. Isto requer mecanismos sofisticados de controle de transação e 
sincronização e a manutenção de arquivos com o histórico das alterações (arquivos de 
"log"). 

A nível de interface de apresentação além da janela de edição compartilhada 
que mantém as características originais do editor usado, foram incluídas mais duas 
janelas. Uma janela de status que indica o nome do arquivo, o nome do co-autor e a 
indicação de todos os outros co-autores que estão participando da sessão de cooperação 
naquele momento. A outra janela (janela de controle) permite ao co-autor adquirir 
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"locks" sobre regiões marcadas, liberar estes "locks",  definir o tempo de 
permanência do "lock" sobre estas regiões, desfazer alterações ("undo" local e global) 
além de indicar o modo do cursor ("lock step" ou "freecursor"). 

O DistEdit implementa um número reduzido de primitivas para facilitar a 
adaptação dos editores sem que haja a necessidade de muitas alterações no código fonte 
dos mesmos. As primtivas de edição implementadas (aqueles que modificam o estado 
do documento) são a inserção e a exclusão de "strings". O DistEdit possui rotinas que 
mapeam as rotinas do editor hospedeiro para as primitivas DistEdit e rotinas que 
mapeam primitivas DistEdit para as primitivas de edição dos outros editores que estão 
cooperando. 

O DistEdit considera um texto como uma "string" de caracteres com um cursor 
apontando algum lugar desta "string". Um caractere é referenciado no texto por sua 
posição em relação ao início do texto ("string") ou seu "offset" e quebras de linhas são 
tratadas como caracteres "newline". Este modelo simplificando mais as duas primitivas 
"inserção de caracteres" e "exclusão de caracteres" que são mapeadas para todos as 
primitivas de edição do editor hospedeiro permitem o DistEdit trabalhar com muitos 
editores diferentes. 

As primitivas de "locking" implementadas têm a função de garantir que uma 
região do texto que pode variar de um caractere até o texto inteiro, serão alteradas de 
forma exclusiva por somente um co-autor em um determinado momento. Este "lock" 
deve ser acionado através da janela de controle, antes do usuário tentar fazer alterações 
no texto. Estes "locks" podem ser controlados pelo usuário com a definição de "time 
outs" que liberem automaticamente a região marcada para os outros co-autores. 

As primitivas de notificação são usadas pelo DistEdit para informar aos co-
autores, mudanças na posição dos cursores, "locks" requeridos por outros co-autores e o 
monitoramento das rotinas de edição e de controle. Além da possibilidade de indicar as 
regiões que estão com "locking" requerido através do vídeo reverso ("Highlight") não 
existem outros tipos de notificação explícita das atividades entre os co-autores. 

As primitivas de controle gerenciam as atividades entre os co-autores. Entrada 
e saída da sessão, aquisição e controle de "timeout" dos "locks", a manutenção da 
consistência entre as réplicas dos textos nas diversas instâncias de editores que estão 
cooperando, etc. O ambiente DistEdit utiliza a caixa de ferramentas ISIS para 
programação de aplicações distribuídas que remove a necessidade do DistEdit de tratar 
com o nível de comunicação entre os co-autores. O "toolkit" ISIS provê mecanismos de 
notificação da entrada de novos usuários, saída de usuários ou falhas em alguma das 
estações conectadas. 

A conversão dos editores nomais para editores que suportam co-autoria é 
rápida e sem dificuldades e envolvem a localização e modificação de três áreas do 
código: as rotinas de modificação de "buffers"; a interface de alto nível e o controle do 
ponto de bloqueio quando da espera de uma entrada do usuário (teclado ou mouse). De 
acordo com [KNI 90] e [KNI 93], esta modificação demanda poucas horas de serviço 
com a inclusão ou alteração de poucas linhas de código. 

Os problemas apresentados estão relacionados com a falta de mecanismos de 
comunicação síncrona entre os co-autores que estão geograficamente distribuídos, não 
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existem mecanismos que possibilitem a inclusão de anotações e comentários e 
mecanismos que indiquem de maneira síncrona a identificação sobre quem está 
efetuando alterações no texto. Para este tipo de identificação devem ser consultados os 
arquivos de "log". 

Para facilitar o processo de modificação dos editores, foram definidos somente 
três primitivas de alteração: inserção, exclusão e substituição de strings, o que permite a 
integração de editores de textos simples e não de ferramentas mais sofisticadas de 
formatação de texto (Microsoft Word, Grif), nem a utilização integrada de ferramentas 
de modelagem gráficas, o que limita bastante a utilização do "Toolkit" DistEdit. 

3.5.2  Sepia - Uma Ferramenta de Suporte à Escrita Cooperativa 
de Hiperdocumentos 

Segundo [HAA 92], o sistema de autoria de hiperdocumentos SEPIA foi 
desenvolvido para suportar trabalho cooperativo tanto de forma síncrona como 
assíncrona, por um grupo de autores de hipertextos. 

O  SEPIA faz uso de diversas tecnologias disponíveis para dar suporte ao 
trabalho cooperativo. A tecnologia de hipertextos que facilita alterações de documentos 
de forma concorrente e incremental, uma vez que estes podem ser organizados de 
acordo com contextos de trabalho simplificando a distribuição das atividades entre os 
co-autores;  as tecnologias de redes que facilitam a comunicação entre usuários 
distribuídos e a sincronização e acesso ao hiperdocumentos; os gerenciadores de bancos 
de dados que permitem o compartilhamento de dados, acesso por vários usuários 
simultaneamente e executam o gerenciamento de transações. 

O sistema SEPIA provê suporte à criação de hiperdocumentos provendo 
espaços de atividades. Cada um destes espaços de atividades pode ser visto como um 
"browser"  de tarefas específicas que dão suporte a cada uma das partes relacionadas 
com o processo de criação de hiperdocumentos. Um hiperdocumento no sistema SEPIA 
é formado por nós atômicos, nós compostos, ligações rotuladas, nós  de anotações e 
ligações entre estes. Os autores criam um hiperdocumento interagindo com quatro 
espaços de atividades dedicadas às tarefas de estruturação e geração de conteúdo, 
planejamento, discussão e argumentação e a escrita final do documento embaixo das 
perspectivas discutidas ("Content Space", "Planning Space", "Argumentation Space" e 
"Rhetorical Space"). Cada um destes espaços é um "browser", que proporciona tarefas 
específicas sobre a criação e operação de hipertextos. 

A interface do sistema SEPIA apresenta uma janela de navegação para cada 
espaço de atividade e janelas de navegação para os nós compostos que possibilitam o 
acesso ao seu conteúdo. O usuário pode abrir várias janelas com diferentes nós 
compostos. O estado de cada objeto é assinalado através do uso de cores (um objeto 
selecionado é apresentado na cor amarela). 

O sistema SEPIA foi implementado em Smalltalk para ambiente Unix (Sun 
Spark) e está baseado no ambiente HyperBase que proporciona macanismos de 
armazenagem e recuperação de hiperdocumentos. Todos os dados de documentos e 
visões de objetos possuem um identificador único UID e todos os co-autores 
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compartilham o mesmo banco de dados de documentos contendo informações 
privadas e compartilhadas. 

O sistema não possui suporte à organização do processo de colaboração, 
embora a estrutura do hiperdocumento permite que determinadas partes (nós) sejam 
associadas a uma determinada tarefa e a um grupo de autores, porém toda esta 
organização é feita fora do sistema. Os nós compostos são utilizados para agrupar 
informações relacionadas e manter uma estrutura hierarquicamente organizada das 
informações. 

O SEPIA suporta três diferentes modos de colaboração: 

 O trabalho individual de um co-autor em um nó que não é visitado por 
outros co-autores, mas faz parte de um esforço colaborativo para a criação de um 
hiperdocumento. 

 O trabalho individual de um co-autor em um nó que é compartilhado por 
outros co-autores porém, não de forma simultânea (sem acoplamento). 

 A situação onde um grupo de co-autores está compartilhando a mesma 
visão de conteúdo do nó de forma simultânea (fortemente acoplado). 

O trabalho individual não requer nenhum mecanismo de colaboração e é feito 
da mesma maneira que nos editores não cooperativos. O banco de dados ou HyperBase 
faz todo o controle de acesso ao documento compartilhado. 

O modo  sem acoplamento ou assíncrono adiciona alguns requerimentos no 
projeto dos "browsers" de espaços de atividade. Neste modo, os outros autores podem 
ver as atividades do co-autor que está trabalhando em um determinado nó composto, 
mas eles são livres para navegar no documento. Quando um co-autor deseja ter acesso a 
um nó composto para trabalhar no modo frouxamente acoplado, ele precisa antes 
selecionar este nó. O nó selecionado vai aparecer para ele na cor amarela e na cor 
vermelha para os outros co-autores. Isto além de proporcionar a percepção das 
atividades de um co-autor pelos outros co-autores evita (através de "locking") que dois 
co-autores tenham uma atividade redundante ou contra-produtiva. Existe uma indicação 
com o nome do co-autor que está trabalhando (detém o "locking") naquele nó. 

No modo acoplamento forte ou síncrono, são adicionadas mais três 
características aos modos anteriores que permitem os co-autores possuírem a mesma 
visão do documento de forma simultânea. 

 Visões compartilhadas onde cada autor visualiza o mesmo espaço de 
atividade em termos de tamanho e conteúdo. 

 Um "telepointer"  que possibilita localizar onde está o cursor de cada co-
autor dentro do espaço compartilhado. 

 Um canal de áudio que suporta uma comunicação verbal entre os co-
autores. 

No modo de acoplamento forte, uma rolagem "scrolling" da janela de espaço 
compartilhado de um dos co-autores implica em uma idêntica rolagem nas janelas de 



  

 

59 
todos os outros co-autores ativos. O "telepointer" com uma indicação do nome 
de cada co-autor em conjunto ao canal de áudio permite aos co-autores apontarem 
determinadas regiões do espaço compartilhado e abrirem uma discussão verbal  a 
respeito do seu conteúdo. 

O sistema SEPIA proporciona uma transição suave entre os três modos de 
cooperação. Se vários co-autores estão trabalhando em um documento compartilhado, 
em algum momento alguns deles podem ter acesso ao mesmo nó composto. Neste caso 
o  sistema inicia automaticamente uma sessão frouxamente acoplada entre estes co-
autores. O número de co-autores que entrarão e sairão desta sessão pode variar durante 
o tempo. Em um dado momento, alguns co-autores ou todos podem querer iniciar uma 
sessão fortemente acoplada. Eles podem decidir iniciar esta sessão naquele momento ou 
programarem a mesma para um período futuro. O convite aos co-autores para 
participarem desta sessão é feita usando-se meios convencionais como e-mail, telefones, 
etc. 

A entrada e saída de um autor de uma sessão de cooperação é informada a 
todos os co-autores que estão acessando aquele nó composto. Todo o processo de 
entrada, saída e controle sobre uma sessão de traballho cooperativo em SEPIA é 
facilmente controlada pelo usuário sem haver a necessidade de conhecer comandos 
complexos. O sistema SEPIA proporciona bastante liberdade para os usuários usarem 
protocolos sociais para resolver questões e conduzir sua colaboração sem forçar algum 
estilo de cooperação ou comportamento. 

Quando um co-autor desejar iniciar uma sessão fortemente acoplada, ele 
seleciona os nomes (em um menu fornecido pelo sistema) dos co-autores que ele 
gostaria que participassem da sessão. Quando ele selecionar alguém o sistema 
automaticamente pergunta ao usuário selecionado se ele que participar. Após serem 
feitas todas as seleções, a sessão será iniciada entre aqueles que confirmaram sua 
participação. Os nomes dos co-autores que confirmaram sua participação aparecerão na 
lista de co-autores de cada co-autor (current users) entre parêntesis. O sistema SEPIA 
também possui mecanismos de vídeo conferência para os co-autores que possuírem 
estações equipadas com câmeras. 

O sistema SEPIA é uma ferramenta sofisticada que permite a colaboração 
síncrona e assíncrona de co-autores geograficamente distribuídos. A percepção das 
atividades ("awareness") é garantida através da utilização de cores que indicam que um  
co-autor está alterando um segmento do hiperdocumento e o uso de "telepointers" com a 
indicação do nome do co-autor. O sistema prevê ainda canais de áudio e vídeo 
conferência para a comunicação síncrona entre os co-autores. Não existe a definição de 
papéis nem a imposição de comportamento ou estilos de cooperação. 

Não estão previstos também procedimentos de planejamento prévio do 
processo de autoria dentro do sistema. Todos estes procedimentos devem ser realizados 
sem a interferência do sistema. O sistema mantém informações sobre os usuários que 
acessaram um determinado nó, mas não são armazenadas informações sobre quem fez 
as alterações em cada parte do hiperdocumento compartilhado. 
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3.5.3  AEN - Annotated Egret Navigator 

A ferramenta de suporte à autoria cooperativa de hiperdocumentos AEN [JOH 
95] foi projetada e desenvolvida no laboratório de Desenvolvimento de Software da 
Universidade do Hawaí para dar suporte à grupos de colaboradores na pesquisa, escrita, 
revisão e aperfeiçoamento de hipertextos estruturados. 

A ferramenta AEN é um sistema com arquitetura Cliente/Servidor executando 
em cima do protocolo TCP/IP onde os clientes têm como base o editor XEmacs. A 
interação é gerenciada por um servidor central chamado HBS que armazena e recupera 
informações e controla a comunicação com os clientes, fazendo uso de agentes 
autônomos responsáveis pelo controle de colaboração entre os clientes. A arquitetura do 
AEN suporta conecções entre clientes usando-se a rede Internet e mecanismos de 
"socket". 

A meta incial do projeto AEN era dar suporte a seminários. Os participantes 
teriam um material disponibilizado para leitura e  posteriores comentários para 
aperfeiçoamento deste material. O sistema possibilita a realização de exames "on line" 
no final do semestre e todo processo é realizado em conjunto com reuniões face-a-face, 
como forums de discussão sobre as atividades "ON-LINE". Dentro de um contexto de 
uso o sistema AEN suporta um ambiente no qual informações hipertextuais são 
continuamente geradas, lidas, anotadas por grupos ou por indivíduos. 

O sistema AEN torna visível a localização de cada co-autor dentro do 
hipertexto para todos os co-autores que estão participando do processo de colaboração, 
informa a cada co-autor os nós que ainda não foram lidos, possui controle de acesso aos 
dados (controle de "locking") como forma de evitar inconsistências e possui 
mecanismos de comunicação síncronos entre os co-autores. Não existe um modelo pré-
definido de colaboração que deve ser  seguido e não existem restrições com respeito a 
estilos e forma de colaboração. 

O modelo do hiperdocumento AEN é composto por  tipos  hierárquicos de nós 
e seis tipos de ligações ("links"). Os nós do tipo artefato representam informações 
textuais e possuem quatro subtipos. 

 Documento : Tipo de nó que contém o texto do documento criado pelos 
participantes. 

 Comentário : Tipo de nó que contém comentários sobre o conteúdo de 
outros nós. 

 Teste : Tipo de nó que contém exercícios para os participantes 
completarem. 

 Resposta : Tipo de nó que contém respostas aos exercícios do nó teste. 

Os nós do tipo figura contém informações gráficas e imagens. 

Os seis tipos de ligações se caracterizam pelos tipos de nós que elas conectam e 
restringem as ligações de acordo com o modelo AEN. As ligações do tipo "include" 
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conectam dois nós do tipo documento e possibilitam  a estruturação do documento 
em capítulos, seções, subseções, etc. As ligações do tipo "Xref" ligam dois nós do tipo 
documento e funcionam como referências cruzadas. As ligações do tipo "see-comment" 
ligam um nó qualquer a um nó comentário, as ligações do tipo "see-quicky-quiz" ligam 
um nó qualquer a um nó contendo testes sobre o conteúdo daquele nó, as ligações do 
tipo "see-quicky-quiz-answer" ligam um nó de testes a outro nó que contém as respostas 
para aqueles testes e as ligações do tipo "see-figure" ligam um nó qualquer a um nó do 
tipo figura. 

O sistema AEN possui um "browser" de navegação permitindo que sejam 
abertas várias janelas mostrando o conteúdo dos nós. Esta navegação pode ser feita 
usando-se as âncoras definidas no conteúdo dos nós ou através da tabela de sumário 
("table of contents-toc") que pode ser aberta em uma janela da interface. Para ter acesso 
ao modo de autoria, o sistema AEN provê um conjunto de "menus"e as facilidades do 
editor de textos Xemacs. Antes de ter acesso a um nó com a intenção de executar uma 
alteração , o co-autor precisa solicitar um "locking" para evitar o acesso de outros co-
autores com a mesma intenção o que provavelmente causaria inconsistências 

Os três tipos de acesso permitido são: acesso para leitura; acesso para escrita e 
acesso para anotações. O autor que cria um nó passa a ter o status de proprietário 
daquele nó e pode definir formas de acesso independentes para cada co-autor e somente 
ele pode excluir aquele nó. Quando um co-autor recebe acesso de leitura a um nó ele 
não terá permissão de alterar nem de fazer comentários. Quando ele recebe permissão 
de leitura e anotação ele é convidado a ler e criar nós com comentários sobre o seu 
conteúdo, ficando ainda sob decisão do proprietário do nó aceitar este comentário e 
fazer alterações no texto. A permissão de leitura e escrita é um convite para uma 
colaboração mais próxima, pois possibilita o acesso e alteração do conteúdo do nó sem 
antes consultar o proprietário do nó. 

Os principais mecanismos de informação das atividades de cada co-autor 
("awareness")  e coordenação das atividades são implementadas através do uso de 
agentes autônomos. 

O Hyperstar Bulletin é um agente autônomo que gera um boletim diário com 
todas as alterações no banco de dados desde a última vez que o co-autor acessou. Ele é 
gerado e enviado para todos os co-autores todos os dias às 4 horas da manhã. 

O agente autônomo Snoopy, mantém em uma janela da interface, informações 
sobre os co-autores do projeto indicando se eles estão conectados ou não, o tempo que 
estão conectados ou desconectados e o nó que estão acessando. A janela PartyLine 
possibilita a troca de mensagens síncronas e assíncronas entre os colaboradores. 

O sistema AEN não prevê a definição de papéis, uma vez que ele dá total 
liberdade ao modelo e estilo de colaboração. Não existe apoio a nível de sistema para a 
fase inicial de planejamento de conteúdo e estrutura do hiperdocumento que será criado. 
Existem restrições quanto ao tipo de hiperdocumento, uma vez que deve ser usado o 
modelo do hiperdocumento previsto. Não existem mecanismos de gerenciamento da 
atividade colaborativa com respeito ao cumprimento de metas e prazos. A coordenação 
das atividades é mantida através dos mecanismos de comunicação síncrona 
("partyline"), informações sobre o estudo dos co-autores ("snoopy") e informações 
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sobre as alterações realizadas por cada autor (boletins de log). A nível de 
interface não existem informações sobre quem realizou alterações e quais partes foram 
alteradas. 

3.5.4  SHARED BOOKS: Gerenciador de Publicações 
Colaborativas 

O Shared Books foi desenvolvido com a finalidade de ser integrado ao sistema 
de Processamento de documentos View Point da Xerox, para dar suporte à escrita 
colaborativa de documentos [LEW 88]. 

O Shared Books aparece como um ícone na interface do sistema View Point. 
Quando um co-autor abre este ícone, aparece a janela do Shared Books que tem o 
formato de uma tabela de conteúdos (sumário), onde cada linha corresponde a uma parte 
da publicação que está sendo criada colaborativamente. Cada linha pode ser da classe 
"body" que se refere ao conteúdo da publicação, ou da classe auxiliar que pode 
armazenar informações adicionais como, correspondências, documentos de controle e 
planejamento, que são relativos àquela publicação. 

A intenção desta janela principal é somente fornecer informações mais 
importantes sobre cada entrada. O usuário pode solicitar mais informações usando o 
botão "show details" do menu principal que apresentará mais detalhes sobre aquele 
segmento (controle de acesso, quem está acessando determinada entrada, porque ele 
está acessando através do campo, "motivos de acesso" que deve ser preenchido pelo co-
autor que solicitou o "locking" , quando ele fez o acesso, etc.). 

As informações mostradas para cada entrada na tela principal do Shared Books 
são: 

 "Lock status" : é um pequeno ícone indicando se aquela entrada está 
sendo utilizada por outro co-autor. 

 Número de revisão: número que é automaticamente incrementado 
quando um co-autor  fizer alguma alteração no conteúdo e salvar  estas alterações. 

 Data da criação: data e hora da última alteração. 

 Classe: indica se o conteúdo faz parte da publicação ou são informações 
auxiliares. 

 Notas:  uma pequena informação indicando o estado da entrada ou algum 
comentário do co-autor. 

Estas informações são atualizadas na próxima ação do usuário "WYSIWIS 
relaxado" significando que não há atualizações imediatas (síncronas) das informações 
alteradas. Segundo [LEW88], não há perigo de algum autor realizar atualizações em 
cima de versões mais antigas porque antes de atualizar ou criar alguma entrada, o co-
autor precisa solicitar um "locking"  e esta ação permitirá ao sistema atualizar as 
informações de forma a ficarem consistentes. 
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Quando um co-autor solicitar um "lock"  ele passa a ter direito exclusivo de 
alterar o conteúdo. O sistema informa aos outros co-autores que a entrada está 
bloqueada. Não existe um tempo limite para uma entrada permanecer bloqueada e o co-
autor deverá salvar suas alterações antes de liberar o "locking" porque é neste momento 
que será criada uma nova versão da entrada e será atualizado o número da revisão nas 
janelas dos outros co-autores. 

O sistema Shared Books mantém um sistema de arquivo centralizado e cada 
vez que um usuário remoto solicita acesso a alguma entrada, o sistema envia uma cópia 
daquele arquivo que passa a ser manipulado pelo servidor remoto. O sistema mantém 
um arquivo com a maioria dos dados mostrados nas telas de cada co-autor que é 
constantemente atualizado e distribuído para cada instância do sistema e cada nova ação 
dos co-autores.  

O Shared Books utiliza o editor do View Point para dar suporte à todas as 
funções de edição e formatação de documentos. Como mecanismos de gerenciamento 
do processo de cooperação o Shared Books possui os mecanismos de controle de 
"locking" informando quem solicitou e quando solicitou o controle das versões, embora 
não possa recuperar versões de forma automática e os mecanismos com comentários 
sobre os motivos das alterações. 

O Shared Books não possui mecanismos integrados para o processo de 
planejamento da atividade colaborativa e nenhum controle sobre a distribuição e 
realização das atividades durante o processo de colaboração. Não existe tratamento para 
documentos no formato hipertextual e não existem mecanismos de comunicação 
síncrona ou a possibilidade de dois co-autores acessarem a mesma entrada 
simultaneamente. As alterações realizadas em um documento somente tornam-se 
visíveis para os outros co-autores após o co-autor salvar as alterações e o "locking"  ser 
liberado. 

O ambiente View Point que é hospedeiro do Shared Books possui mecanismos 
de comunicação e troca de mensagens, porém não existem formas de se fazer 
comentários que fiquem diretamente ligados ao conteúdo do texto. Existe a 
possibilidade de fazer notas resumidas que aparecerem na tela de entrada ou criar 
entradas da classe auxiliar como se fossem uma correspondência a outro co-autor. 

Embora sejam possíveis definir papéis usando-se os mecanismos de controle de 
acesso, o sistema não prevê a definição de papéis e não existe um controle sobre "quem 
está fazendo o que" durante o processo da co-autoria. 

3.5.5  GROVE - GRoup Outline Viewing Editor 

O sistema GROVE [ELL 91], foi produzido para dar suporte à edição de textos 
por um grupo de autores de forma compartilhada. Cada co-autor pode trabalhar em sua 
própria estação e pode ver e manipular uma ou mais visões do texto usando um 
conjunto de janelas na sua interface. Para o GROVE, uma visão é uma região do texto 
que está sendo compartilhado e pode aparecer em diferentes formas de acordo com a 
definição do usuário (a mesma região pode aparecer em um formato gráfico para um co-
autor e na forma de uma tabela de coordenadas para outro co-autor). Cada co-autor pode 
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manter um conjunto de visões do texto em janelas sobrepostas na sua interface de 
acordo com as suas necessidades. 

As visões do GROVE podem ser categorizadas como privadas nas quais 
somente o usuário que criou pode ter acesso, visões compartilhadas nas quais um  
conjunto determinado de usuários terá acesso e visões públicas que podem ser acessadas 
por todos usuários. 

Na interface do sistema são mantidas informações de quem pode utilizar o 
sistema e quem está utilizando no momento. Estas informações aparecem na parte 
inferior da interface mostrando uma foto do co-autor ou somente seu nome e a medida 
que os co-autores entram ou saem da sessão, estas fotos aparecem ou desaparecem. São 
utilizadas cores para indicar os ítens que podem ser alterados por todos os co-autores 
(consideradas ainda rascunhos). Os rascunhos aparecem na cor cinza enquanto que os 
ítens que aparecem na cor preta não podem ser compartilhados. 

As alterações executadas por um co-autor em uma visão compartilhada são 
comunicadas de forma síncrona aos outros co-autores que estão participando da sessão. 
Os co-autores podem entrar e sair de uma sessão a qualquer momento e todas às vezes 
que entrarem eles abrirão a visão mais atualizada do documento, a menos que eles 
queiram abrir uma versão mais antiga. 

O protótipo inicial do GROVE utilizava uma arquitetura replicada com cópias 
do documento em cada estação e um coordenador centralizado que serializava as 
operações das várias instâncias de editores GROVE que estavam participando. Devido a 
problemas como tempo de resposta e a sobrecarga nas redes de comunicação causado 
pelo controle de acesso concorrente, realizam-se estudos com a finalidade de 
implementar uma arquitetura totalmente distribuída. 

A proposta dos projetistas do GROVE era de implementar um estilo de 
cooperação com interações fortemente acopladas onde cada co-autor poderia ver e 
editar livremente qualquer parte do documento de forma simultânea sem nenhum 
mecanismo de "locking". Isto permitiria a dois ou mais co-autores editarem a mesma 
linha de um documento ao mesmo tempo. Os co-autores deveriam usar exclusivamente 
protocolos sociais para editarem de forma colaborativa, não haveria nenhuma regra pré-
determinada para arbitrar problemas de acesso concorrente a uma mesma região. 

O método de controle de concorrência utilizado é a transformação de 
operações. Quando um co-autor utilizando o GROVE realiza alguma operação, ela é 
executada imediatamente na sua cópia local. Após a execução local ela é distribuída 
para outras cópias de acordo com um vetor de estados que controla e indica as 
operações mais recentes processadas em cada réplica do documento. Cada instância do 
editor GROVE mantém um vetor de estado para a sua réplica. Antes de realizar a 
alteração que chegou de outra instância, é feita uma comparação entre os dois vetores de 
estado, se forem iguais a operação se realiza, caso contrário ocorre uma transformação 
automática dos dados para ficarem consistentes antes da alteração ser processada. 

O sistema GROVE possui um canal de comunicação de áudio entre os 
participantes. Isto permite uma comunicação informal com discussões a respeito das 
alterações que são realizadas. O documento GROVE é estruturado no formato de uma 
árvore onde cada nó possui indicações sobre sua utilização (aberto, fechado, se é um nó 
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terminal ou não, permissões de acesso, etc.). Esta estruturação em árvore do 
documento, permite estruturar as atividades de cada membro do grupo de co-autores e 
facilita a definição de quem vai fazer o que, embora não exista a designação de papéis 
formais. 

Experiências com o sistema GROVE mostraram uma grande eficiência 
principalmente nas fases de discussão e planejamento do documento que será 
desenvolvido. Apesar do fato de não apresentar nenhum mecanismo de controle de 
"locking" , permitindo que dois ou mais co-autores alterem a mesma região do texto 
simultaneamente, as experiências mostraram que não ocorrem muitos conflitos entre os 
co-autores, principalmente porque existem canais de comunicação de áudio que 
permitem um acordo informal entre os co-autores em momentos de acesso conflitante. 

O sistema GROVE não possui nenhum mecanismo formal de controle das 
atividades dos co-autores, todas as atividades são conduzidas seguindo-se apenas 
protocolos sociais. Devido ao fato de ser um editor síncrono com total liberdade de 
acesso e alteração ao conteúdo do texto, não são implementados mecanismos de 
anotações ou comentários. 

O sistema GROVE não prevê um controle sobre quem realizou alterações no 
conteúdo do texto ou quem criou ou excluiu nós na estrutura do documento. 

3.5.6  PREP - "Work in Preparation" 

Segundo [NEU 90], o ambiente de edição multiusuários PREP - "Work in 
Preparation" foi projetado para ser uma ferramenta de suporte tanto ao trabalho 
cooperativo como ao trabalho individual e também possibilitar que leitores façam 
comentários sobre o trabalho dos outros co-autores em uma comunidade escolar. 

A nível estrutural o editor PREP permite organizar o documento separando-o 
em segmentos ou pedaços com a finalidade de organizar idéias. Cada nó ou pedaço do 
documento contendo texto, imagens, etc., corresponde a uma idéia sendo que cada co-
autor pode escolher em que área de trabalho ou nó do documento ele irá trabalhar. Estes 
segmentos ou pedaços são armazenados em um banco de dados que é compartilhado por 
todos os colaboradores. 

A área de trabalho é apresentada no formato de uma grade onde cada coluna  
irá conter informações diferentes sobre o texto. Como exemplo, na elaboração de um 
texto a grade de apresentação pode conter três colunas. A primeira coluna irá conter o 
planejamento de como será o conteúdo daquele segmento. A segunda coluna irá conter 
o conteúdo do segmento e a terceira coluna comentários sobre aquele conteúdo. As 
colunas estarão relacionadas através de ligações entre si e é possível adicionar ou 
excluir colunas. Um comentarista pode querer inserir uma nova coluna contendo o seu 
comentário. 

A interface do sistema apresenta uma separação clara entre as colunas da grade 
permitindo uma fácil identificação do relacionamento entre os segmentos de cada 
coluna. A criação de colunas e a adição de comentários é facilitada, bastando para isto 
usar o mouse. 
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O editor PREP implementa mecanismos de controle de versão 
permitindo que as atualizações nos segmentos não destruam o conteúdo anterior que 
pode ser consultado para que sejam feitas comparações e comentários. O  PREP tem 
como principal característica permitir a inclusão de comentários que ficam facilmente 
acessíveis através da interface, possibilitando aos leitores um claro relacionamento entre 
os comentários, o conteúdo e o planejamento do conteúdo. 

O ambiente PREP não possui mecanismos de comunicação entre os co-autores 
e toda a colaboração é feita de forma assíncrona. O controle de acesso simultâneo a um 
mesmo segmento é feito por um banco de dados e não existem identificação sobre quem 
escreveu ou alterou o conteúdo do documento. 

Apesar de possibilitar a estruturação e a divisão das atividades com a 
estruturação do documento em segmentos, o sistema não possui ferramentas que 
facilitem este planejamento de forma ON LINE. O documento não é tratado como um 
hipertexto não possuindo ligações do tipo referências cruzadas ou referências internas. 
Existem somente ligações entre os segmentos de forma sequencial e é de 
responsabilidade exclusiva dos co-autores o controle sobre as alterações efetuadas por 
outros co-autores no conteúdo do texto. 

3.5.7  QUILT 

O sistema QUILT é uma ferramenta de apoio à autoria cooperativa de 
documentos com recursos para anotações, troca de mensagens, conferências com auxílio 
do computador e mecanismos de notificação que dão suporte à comunicação e ao 
compartilhamento de informações entre os co-autores [FIS 88]. 

De acordo com as propostas do sistema QUILT, a maneira como os co-autores 
compartilhavam informações, coordenavam  e supervisionavam as atividades dos 
outros, bem como o relacionamento pessoal entre estes co-autores, determinava o 
sucesso do trabalho cooperativo e por esses motivos o QUILT deveria ter mecanismos 
para definição de papéis sociais com direitos e responsabilidades associadas sendo que, 
estes papéis  poderiam ser trocados. 

De uma maneira mais generalizada, o sistema QUILT pode ser visto com uma 
forma híbrida de um sistema hipermídia multiusuário, um sistema de conferência 
computadorizada e um correio eletrônico multimídia. Ele permite aos co-autores, 
compartilhar mensagens textuais ou em viva voz e compartilhar documentos, sendo que 
a característica mais importante segundo os autores é a possibilidade de fazer anotações 
e alterar estas informações.  

Os documentos no ambiente QUILT possuem a estrutura de árvores o que 
facilita a adição de nós com comentários e, apesar de usar uma metodologia de 
hipertextos, as ligações são sempre feitas de forma sequencial não permitindo 
referências a qualquer nó (referências cruzadas). Seus mecanismos são implementados 
de forma a ficarem independentes do editor permitindo assim que os co-autores 
continuem utilizando os editores com os quais estão mais familiarizados. 
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Um documento QUILT é composto por três tipos de nós. O 
conteúdo do documento, anotações com revisões sobre o conteúdo de algum segmento 
do texto e comentários no formato de voz ou texto. Estes comentários podem ser 
privados (visíveis somente para o criador), comentários públicos e mensagens diretas 
que podem ser lidas somente pelo destinatário. 

O sistema QUILT permite salvar versões do documento com a finalidade de 
manter o histórico das atividades e existe um processo de comparação automática entre 
parágrafos das versões para que possam ser observadas as alterações. 

O controle de acesso aos diversos segmentos pelos co-autores é controlado pela 
atribuição de papéis e pelas  permissões e restrições associadas a este papel. O sistema 
QUILT permite a definição de gatilhos que, baseados na ocorrência de certas condições 
ou de tempo determinado, disparam notificações aos co-autores (datas, limites, reuniões, 
etc.). 

Como forma de coordenação das atividades dos co-autores, o sistema QUILT 
prevê dois mecanismos. O primeiro mecanismo se utiliza de arquivos de "log" que 
podem ser gerados automaticamente ou receber entradas dos  próprios co-autores. As 
entradas efetuadas pelos próprios co-autores podem ter descrições resumidas sobre 
alguma atividade ou intenções que eles têm de efetuar alterações. As entradas 
automáticas geradas pelo sistema podem indicar o tempo de acesso de um determinado 
usuário, qual segmento foi acessado, etc. O segundo mecanismo seria o preenchimento 
de formulário pelos próprios usuários com mensagens semiestruturadas indicando 
explicitamente o que foi feito. 

O mecanismo de conferência eletrônica é assíncrono e implementado através 
de troca de mensagens com discussões sobre as atividades. Esta troca de mensagens 
pode ser feita por escrito ou através dos canais de áudio disponíveis no QUILT. 

A arquitetura do sistema QUILT é implementada em camadas. A camada de 
mais alto nível é um monitor que mapeia as funções do editor utilizado (os co-autores 
podem usar seus editores prediletos) para a camada que faz a interface com o banco de 
dados e a camada que gerencia a interface do sistema. O banco de dados armazena e 
recupera informações sobre usuários, estilos de colaborações e documentos,  simulando 
um hipertexto com as ligações entre os segmentos do texto e os comentários e anotações 
sobre aquele segmento. 

O monitor mapeia todas as funções do editor hospedeiro para poder saber e 
informar sobre as alterações efetuadas, os comentários efetuados, os segmentos onde 
estes comentários foram efetuados e a geração do arquivo de "log" . Estas funções são 
transparentes ao usuário. 

Como auxílio à coordenação e controle, o sistema dispara informações 
automáticas de acordo com condições pré-determinadas ou horários pré-determinados 
que informam os co-autores sobre atividades do grupo ou datas críticas relativas a 
conclusões dos trabalhos. 
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3.5.8  SYMPOSIA 

Symposia [QUI 95b] é o primeiro ambiente de autoria cooperativa de 
hiperdocumentos que usa os servidores do ambiente WWW que estejam configurados 
por aceitar a característica "PUT"  do protocolo HTTP. 

As operações básicas oferecidas pelo Symposia são a criação e abertura de 
documentos no próprio servidor WWW, movimentação dentro do  documento e entre 
documentos, o uso de visões do documento, operações de edição (inserção, deleção, 
cópia e movimentação de texto), salvar e imprimir documento. 

Para criação e edição de documentos, o Symposia oferece um ambiente 
WYSIWYG ("What You See Is What You Get") que permite a construção e edição de 
tabelas HTML, formulários HTML, inserção e manipulação de imagens, edição de 
desenhos geométricos e a criação e edição de ligações (links) internos e para outros 
documentos na WEB. A vantagem deste ambiente é que os autores podem criar e editar 
documentos através de um conjunto de menus visualizando o formato final, sem a 
necessidade de conhecer a complexidade da linguagem HTML. 

Semelhante aos visualizadores WWW (Netscape, Mosaic), o Symposia permite 
a abertura de documentos locais e em servidores remotos (URL) com a vantagem que 
após a apresentação do mesmo, ele permite a sua atualização com o editor WYSIWYG. 

Um autor pode abrir várias visões do documento, como sumário, bibliografia, 
etc. O sumário funciona como um mapa de acesso rápido. Cada uma das suas entradas é 
um âncora, o que possibilita o acesso direto às diversas partes do texto. É possível abrir 
uma visão com o código fonte do documento que está sendo criado/ atualizado, 
permitindo ao autor escolher editar na visão que mais lhe convier. 

Como editor, o Symposia oferece todas as facilidades de edição dos 
processadores de textos mais sofisticados mais um conjunto de ferramentas para criar e 
alterar figuras geométricas, imagens, fórmulas matemáticas, criação de tabelas, forms, 
etc. 

O Symposia permite salvar documentos no sistema de arquivos locais ou em 
servidores HTTP remotos desde que o autor tenha permissão para acessá-los. Outra 
característica importante é a criação de âncoras e ligações para outros documentos na 
WEB através do mouse e um conjunto de menus que abrem uma caixa de diálogo para o 
autor indicar o URL do documento de destino. Se o co-autor tentar carregar um 
documento não compatível com o HTML 2.0 Document Type Definition, (muito 
comuns na WEB), o Symposia irá fazer uma interpretação do mesmo e apresentá-lo em 
um editor de textos plano juntamente com a lista de inconsistências para que o autor 
faça as devidas correções. 

Para permitir a colaboração entre autores na criação de um documento e 
usando o ambiente WWW o Symposia implementa a característica PUT do protocolo 
HTTP que permite um co-autor editar e salvar documentos em servidores HTTP 
remotos. O controle de acesso é feito através da definição de direitos de acesso para 
leitura ou escrita e a especificação de "usernames" e "passwords" para cada autor no 
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servidor hospedeiro do documento. Esta característica permite a colaboração por 
vários autores distribuídos ao redor do mundo na criação de um documento.  

Embora o Symposia não apresente características importantes e necessárias aos 
ambientes de autoria cooperativa de hiperdocumentos, como canais de comunicação 
síncrona, percepção da presença e das atividades dos outros co-autores, acesso 
concorrente ao mesmo documento e um controle sobre a autoria das alterações no 
documento compartilhado, ele tem como mérito ser o primeiro a permitir a colaboração 
mesmo que de forma totalmente assíncrona por co-autores remotamente distribuídos 
usando recursos dos servidores WWW. Uma outra característica importante é o editor 
WYSIWYG para documentos estruturados HTML o que permite a utilização de todos 
os recursos da linguagem HTML 2.0 sem a necessidade do autor conhecer a sua sintaxe, 
bastando para isto utilizar de menus interativos. Existe um versão beta disponível para 
testes e impulsionado pela força do ambiente WWW este sistema deverá firmar-se como 
um dos principais mecanismos de colaboração na WEB. 

3.6  Análise Comparativa 

O estudo de vários sistemas existentes serviu como forma de conhecer as 
principais necessidades de um sistema de suporte à autoria cooperativa de 
hiperdocumentos bem como, avaliar os problemas e as soluções apresentadas pelos 
diversos autores. 

A tabela abaixo apresenta um resumo da funcionalidade dos ambientes 
estudados em relação a uma série de características que são consideradas como 
necessárias aos sistemas de suporte à autoria cooperativa [ENG  88], [ELL 91], [POS 
92], [MAL 90], [NEU 90], [BAE 93], [BAR 94]. Também são consideradas na 
avaliação, características relativas ao suporte ao planejamento e controle da atividade 
cooperativa, que são um dos objetivos deste trabalho. 
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Editores                             DistEdit  SEPIA  AEN      Books Grove PREP QUILT  Symposia
Shared

Canais de comunicação
síncrona

Canais de comunicação
assíncrona
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Suporte a edição síncrona
na mesma região do texto
Suporte a edição 
assíncrona
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leitura leitura/escrita
Mecanismos de suporte
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do ambiente WWW

- O sistema Implementa
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- O sistema não implementa
- Não está claro  

  FIGURA 3.2 - Análise comparativa entre os sistemas 



4   A FUNCIONALIDADE PREVISTA PARA O 
AMBIENTE DE SUPORTE À AUTORIA COOPERATIVA 

DE HIPERDOCUMENTOS 

4.1  Introdução 

Conforme foi visto no capítulo anterior (seção 3.5), existem vários sistemas 
com propostas diferentes para o tratamento dos problemas relativos ao processo de co-
autoria. Basicamente, estes sistemas apresentam recursos para dar suporte ao processo 
de edição do documento, compartilhamento dos recursos, comunicação entre os 
participantes e formas de manter os participantes cientes das atividades dos outros. 

Entre os sistemas estudados alguns apresentam um conjunto de ferramentas ao 
suporte da autoria cooperativa que são independentes do editor utilizado [KNI 90], 
[KNI 93] e [FIS 88], enquanto outros sistemas possuem editores embutidos [HAA 92], 
[JOH 95], [ELL 91] e [NEU 90]. Existem exemplos que utilizam as funcionalidades do 
editor existente no ambiente em que ele foi integrado [LEW 88].  Com exceção dos 
sistemas QUILT [FIS 88] e PREP [NEU 90], que apresentam alguns mecanismos de 
apoio ao planejamento, como ferramentas para a criação do esboço do documento, nos 
sistemas estudados não havia a preocupação de prover suporte a esta importante fase da 
atividade cooperativa. Não foram encontrados exemplos de ambientes de suporte à 
autoria cooperativa que integrassem ferramentas de apoio à reuniões, que permitam aos 
co-autores participarem do processo de planejamento sem estar fisicamente próximos, 
ou ferramentas para a definição e criação da estrutura lógica e estrutura de apresentação 
do documento. São duas tarefas importantes que devem ser realizadas antes do início do 
processo de escrita pois liberam os co-autores da preocupação com estes aspectos, 
permitindo que se dediquem exclusivamente ao processo de escrita ou apresentação das 
idéias. Também não foi observada a existência de ferramentas de auxílio à criação de 
um cronograma de atividades.  

Como consequência, não foram observados mecanismos que permitam aos 
participantes, acompanhar de forma clara o andamento das atividades de acordo com o 
que foi planejado previamente. Em todos os sistemas estudados observa-se a 
preocupação em manter a percepção das atividades entre os participantes como forma 
de gerenciar as interdependências e a consistência das informações, mas não existem 
mecanismos que facilitem o acompanhamento das tarefas em relação ao tempo, de 
acordo com um cronograma estabelecido. 
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4.2  Objetivo 

O objetivo é criar um ambiente de suporte à autoria cooperativa de 
hiperdocumentos estruturados que além de permitir que um grupo de autores escreva 
um hiperdocumento de forma compartilhada, deve também dar suporte para a fase de 
planejamento desta atividade cooperativa. Esta fase engloba a definição da estrutura 
lógica (capítulos, seções, subseções, etc.) e a estrutura de apresentação do 
hiperdocumento, a discussão inicial sobre o conteúdo de cada um dos elementos da 
estrutura lógica definida, a atribuição das responsabilidades de cada co-autor sobre estes 
mesmos elementos lógicos, as formas de interação entre os co-autores para a discussão 
das interdependências e a elaboração de um cronograma de atividades. 

Durante a fase em que os co-autores  irão escrever o hiperdocumento ou fase 
de execução ou escrita, além das funcionalidades normais de um sistema de suporte à 
co-autoria, o sistema irá prover mecanismos para que os co-autores possam acompanhar 
o andamento dos trabalhos em relação ao cronograma previsto. 

Todo este ambiente irá ser implementado como uma extensão ao editor de 
hiperdocumentos estruturados THOT [QUI 95] e [QUI 95a], que será descrito 
detalhadamente na seção 5.3. Devido às características do THOT, o ambiente de edição 
cooperativa proposto se aplicará à edição de documentos estruturados complexos, como 
manuais técnicos que envolvem uma grande quantidade de informações, normalmente 
escritos por diversos especialistas que participaram do projeto ou a edição de relatórios 
técnicos e outros documentos que necessitam de uma estrutura lógica e estrutura de 
apresentação rígidas e que contém objetos estruturados como tabelas, fórmulas 
matemáticas, estruturas gráficas, etc. 

A principal contribuição e também a principal característica que distingüe este 
ambiente dos sistemas estudados é o fato de serem providas ferramentas de apoio ao 
processo de planejamento da atividade cooperativa, como mecanismos de suporte a 
reuniões e suporte à decisão e a definição da estrutura e do conteúdo do 
hiperdocumento, a atribuição das atividades dos co-autores e a elaboração de 
cronogramas sem a necessidade dos participantes estarem fisicamente próximos. 

4.3  O Modelo do Hiperdocumento 

O modelo do hiperdocumento utilizado no ambiente proposto seguirá as 
mesmas características do modelo de documentos do ambiente de edição THOT [QUI 
89], [QUI 95] e [QUI 95a]. O hiperdocumento é representado por elementos lógicos 
(capítulos, seções, subseções, parágrafos, títulos, etc.), organizados hierarquicamente e 
as relações entre estes elementos lógicos podem ser representadas através de estruturas 
no formato de árvores, chamadas de árvores abstratas (fig 4.0). Estes elementos lógicos 
por sua vez, irão conter outros objetos como: fórmulas matemáticas, tabelas, elementos 
gráficos, etc. Estes objetos também possuem uma estrutura bem definida, como 
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exemplo, uma fórmula matemática é composta por frações, integrais, raízes ou 
expoentes, já uma tabela é constituída por linhas e colunas. 
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. . .

. . .  

FIGURA 4.0  - Estrutura lógica  de  um   documento  ou árvore 
abstrata [QUI 95] 

Os textos e outros elementos básicos (símbolos, gráficos, figuras) constituem 
os elementos terminais desta estrutura. As referências cruzadas são independentes das 
árvores abstratas. Por não fazerem parte das ligações hierárquicas, permitem representar 
relações dentro dos elementos lógicos (ex. referenciar uma figura), entre elementos 
lógicos independentemente da sua estrutura hierárquica (ex. referenciar outro capítulo) 
ou ainda entre documentos diferentes, produzindo a estrutura de hipertexto. 

Existe ainda o conceito de atributo lógico que é usado para adicionar semântica 
dentro dos elementos lógicos. No ambiente proposto, os atributos lógicos serão 
utilizados para definir os autores responsáveis pelos elementos lógicos e gerenciar o 
acesso às informações. É um modelo de alto nível que representa essencialmente a 
organização lógica do hiperdocumento sem a preocupação com os aspectos físicos 
relativos a apresentação na tela ou no papel. 

A estrutura lógica de um hiperdocumento é representada por um modelo 
chamado de Esquema de Estrutura  (ver anexo 1), que define o tipo do 
hiperdocumento pela especificação de todos os tipos de elementos lógicos, objetos e 
atributos que podem ser usados na sua estrutura.  

Para definir a apresentação do hiperdocumento (na tela ou no papel) são 
criados Esquemas de Apresentação (ver anexo 2). Para cada elemento definido no 
esquema de estrutura é criado um conjunto de regras de apresentação que definem o 
formato e o estilo de sua apresentação. Este esquema de apresentação gerencia a 
caracterísica WYSIWYG do THOT. Podem ser definidos vários esquemas de 
apresentação para um mesmo esquema de estrutura de acordo com o padrão de 
apresentação exigido. Também podem ser definidas visões de um mesmo 
hiperdocumento separando os elementos lógicos (ex. uma visão da bibliografia que 
pode ser apresentada em uma tela separada para facilitar a visualização das referências). 

Esta abordagem permite especificar um hiperdocumento de forma genérica e 
ainda permite que se manipulem instâncias destes hiperdocumentos por programas 
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externos (ex. um programa em C++ para fazer a leitura dos resumos dos 
hiperdocumentos em um banco de hiperdocumentos). Todos os hiperdocumentos ficam 
padronizados de acordo com o esquema de estrutura pré-definido (ex. manuais, 
relatórios técnicos, cartas, artigos, teses). Qualquer aplicação que necessitar  acesso a 
estes documentos (banco de documentos) conhecerá previamente a sua estrutura, 
facilitando com isto a sua manipulação. 

Este modelo tem como principal vantagem facilitar a distribuição das 
atividades entre os co-autores de acordo com a organização do assunto. A fronteira entre 
os elementos lógicos e os seus relacionamentos hierárquicos ou referenciais são 
facilmente distingüíveis, permitindo definir quem será o autor responsável pela sua 
execução ou escrita e gerenciar o acesso aos demais co-autores. 

4.4  O Modelo de Cooperação 

O modelo de cooperação está baseado no tripé planejamento-execução-revisão 
e visa basicamente orientar a especificação e a implementação dos mecanismos de 
suporte à autoria cooperativa. É um modelo genérico que cobre as atividades comuns a 
todos os processos colaborativos, não existe a intenção de obrigar os grupos ao uso de 
um modelo estanque, uma vez que as formas de cooperação entre os grupos são 
variadas e dinâmicas. 

A restrição mais forte está relacionada ao modelo do hiperdocumento 
apresentado acima. A distribuição das atividades entre os co-autores e a granularidade 
de acesso será baseada na estrutura lógica do hiperdocumento. Cada co-autor ou grupo 
de co-autores serão proprietários dos elementos lógicos a eles atribuídos e ficarão 
responsáveis pela escrita destes, de acordo com o que foi decidido pelo grupo. Somente 
os co-autores proprietários terão acesso a estes elementos com a intenção de proceder 
alterações, enquanto que os colegas só terão acesso para leitura e a inclusão de 
comentários. O controle de acesso aos dados com a finalidade de proceder alterações 
está restrito aos co-autores responsáveis pelos elementos lógicos. Estes elementos 
podem ter a granularidade mínima de uma subseção, embora existe a possibilidade de 
diminuir a granularidade de acesso aos elementos lógicos básicos da estrutura do 
hiperdocumento, como parágrafos, elementos gráficos, tabelas e até mesmo sequência 
de caracteres, mas isto implicaria na implementação de ferramentas mais sofisticadas de 
controle de acesso concorrente aos dados, como a passagem de bastão implementada em 
[FRI 95]. Porém, a viabilidade de implementação destas características (que causariam 
uma degradação do tempo de resposta e uma sobrecarga de mensagens na rede), em 
relação aos tipos de hiperdocumentos que são o alvo de utilização deste ambiente 
deveria ser melhor avaliada através de um estudo de caso. 

O planejamento da atividade cooperativa deverá contar com a participação de 
todos os co-autores. Eles deverão definir a estrutura e o conteúdo do hiperdocumento, a 
distribuição das atividades e o tempo necessário para a conclusão destas. Será criada a 
primeira versão do sumário ou tabela de conteúdos do hiperdocumento, com a definição 
dos capítulos, seções, subseções e aspectos do conteúdo de cada um destes elementos, 
bem como seus títulos provisórios. O passo seguinte é definir quem serão os co-autores 
responsáveis pela escrita de cada elemento lógico definido. Devido as características 
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deste modelo, não estão previstas a definição e atribuição de papéis formais do 
tipo consultor, revisor, comentarista, etc. Todos serão escritores dos elementos lógicos a 
eles atribuídos ou leitores e comentaristas do hiperdocumento como um todo. A exceção 
é o gerente que deverá ser escolhido entre os co-autores usando critérios próprios ao 
grupo sem a interferência do sistema. Este gerente terá os mesmos privilégios e 
restrições dos colegas, porém terá atividades extras como facilitador nas reuniões, 
moderador das discussões e também será o responsável pelo controle e agendamento de 
todas as reuniões que forem necessárias para discutir assuntos de interesse do grupo 
relativos ao processo de co-autoria. 

Após cada co-autor saber com precisão qual será a sua participação no projeto 
cooperativo, ele deverá fazer uma previsão em termos de tempo necessário à conclusão 
de suas atividades para que possa ser elaborado um cronograma de desenvolvimento do 
processo como um todo. 

Para a fase de execução ou escrita do hiperdocumento, os co-autores deverão 
ter disponíveis: um editor de hiperdocumentos que permita a escrita dos elementos 
lógicos a ele atribuídos de forma que eles possam trabalhar no horário e local que for 
mais conveniente; mecanismos que possibilitem a visualização das atividades tanto dos 
co-autores que estão ativos no sistema como daqueles que não estão; mecanismos que 
permitam a interação com os outros co-autores através da troca de mensagens ou a 
elaboração de comentários e ainda, mecanismos que possibilitem o acompanhamento 
das suas atividades e as atividades do grupo como um todo em relação ao cronograma 
previsto. 

De acordo com o que foi visto acima, o "construir juntos ou a co-realização" 
implica em cada um fazer a sua parte dentro dos elementos a ele atribuídos, não existe a 
possibilidade de alterar ou acrescentar novas informações nos elementos lógicos que 
estão sob a responsabilidade dos colegas. Eles podem apenas sugerir modificações 
através da inclusão de comentários ou mensagens diretas. Cabe ao co-autor responsável 
aceitar ou não as sugestões e proceder as alterações. 

Não irão existir mecanismos informacionais que obriguem aos co-autores a 
divulgarem as alterações que estão sendo realizadas por eles, o sistema é que deverá 
possibilitar que os colegas interessados tenham acesso a elas. A única imposição é a 
informação do andamento das atividades em relação ao cronograma previsto. Os co-
autores deverão informar o que eles já realizaram até aquele momento em relação ao  
previsto no cronograma para que tanto eles, como os colegas possam gerenciar suas 
atividades em relação ao grupo como um todo. 

A fase de revisão se inicia quando os co-autores concluíram as tarefas do 
processo de escrita ou fase de execução. Todos devem fazer a leitura do 
hiperdocumento como um todo para verificar a consistência das informações em 
comparação ao que eles escreveram (um co-autor não está contradizendo o outro), 
conferir as referências (ligações não hierárquicas) para verificar se não ocorreram 
mudanças no conteúdo ou mesmo a exclusão de algum objeto que estava sendo 
referenciado, verificar o estilo de escrita, etc. 

Os problemas encontrados devem ser avaliados e solucionados. No final desta 
fase deve haver um consenso geral em relação ao conteúdo e a estrutura do 
hiperdocumento, porque após ser considerado como concluído o hiperdocumento não 
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deverá mais sofrer alterações. Se futuramente houver a necessidade de 
modificações para adequá-lo a uma nova situação deve ser criada uma nova versão, as 
anteriores devem ser mantidas no formato original. 

4.5  A Funcionalidade Prevista 

De acordo com o modelo do hiperdocumento e o modelo de cooperação 
apresentados nas seções 4.3 e 4.4 em conjunto com a  observação das virtudes e 
deficiências dos sistemas estudados, bem como da análise das características necessárias 
a um sistema de suporte à escrita cooperativa apresentados em [BAR 93], [POS 92], 
[NEU 90], [WIL 93], [BEN 94], [ELL 91], [ROB 91], [GRU 94], [GRU 90], [GRU 88], 
[FRI 95], [BAR 94], e [BOR 95] e, também considerando as características do editor de 
documentos estruturados THOT que é a base do sistema proposto, serão apresentados 
um conjunto de funcionalidades que julgamos necessárias para prover suporte ao 
processo de autoria cooperativa de hiperdocumentos. 

O sistema proposto apresenta um conjunto de funcionalidades para cada uma 
das fases do processo de cooperação (Planejamento-Execução-Revisão), que possuem 
características distintas embora haja uma sobreposição de alguns mecanismos que são 
usados nas outras fases, como é o caso dos mecanismos de suporte à reunião e apoio à 
decisão que podem ser utilizados em qualquer uma das fases, embora sejam mais 
característicos das fases de planejamento e revisão. 

4.5.1  A Fase de Planejamento 

A fase de planejamento que pode ser caracterizada por um conjunto de 
reuniões entre os participantes é onde são discutidas e decididas as características do 
hiperdocumento que será escrito. São definidas a estrutura lógica, a estrutura de 
apresentação e aspectos do conteúdo. O passo seguinte é a definição das tarefas que 
serão necessárias para a criação do hiperdocumento e a distribuição destas  entre os 
participantes. Depois de estarem definidas as tarefas os co-autores definirão os prazos 
necessários para a realização destas através da elaboração de um cronograma. 

O conjunto de ferramentas implementadas para dar apoio a esta fase deverá 
facilitar a realização de cada uma destas atividades permitindo que os participantes 
possam estar fisicamente dispersos e não devem impor restrições de tempo ou seja, as 
reuniões podem ser assíncronas. 

A ferramenta que dará suporte à realização das reuniões e a tomada de decisões 
apresentará uma área de trabalho compartilhada que permitirá aos co-autores a 
apresentação de todos os problemas relativos ao processo de co-autoria e o conjunto de 
idéias e sugestões de todos os participantes para a sua solução. A todos os participantes 
será permitido discordar de idéias e opiniões apresentando as suas justificativas. 

Se uma idéia ou opinião gerar um consenso da maioria ela será aceita, caso 
contrário, esta ferramenta apresentará mecanismos de votação para que a decisão final 
seja tomada de forma democrática. 
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A área de trabalho compartilhada será baseada no modelo utilizado na 
ferramenta QUORUM [ARA 94] que facilita a organização das discussões, bem como a 
tomada de decisões. O facilitador ou o co-autor interessados apresentam um problema 
ou um objetivo a ser alcançado e quais os critérios que precisam ser considerados na sua 
solução. A seguir cada um dos co-autores participantes apresentam as suas sugestões ou 
opiniões seguindo-se a apresentação das suas justificativas. 

As discussões ficarão organizadas de forma que abaixo de cada problema 
apresentado aparecerão as sugestões e justificativas de todos os co-autores que estarão 
identificados por um número sequencial e o nome, facilitando assim as opiniões de 
apoio ou contraditórias dos outros co-autores (figura 4.1). Vários problemas poderão ser 
discutidos paralelamente e não existe a necessidade de que um problema seja totalmente 
discutido e obtenha um solução para que outro seja apresentado. Para os problemas que 
não apresentarem um consenso ou apoio da maioria, o facilitador pode iniciar uma 
votação para a definição da solução. 

S A C H I    [  A p o io  a  r e u n iõ e s ]     < g r u p o >

 P r o b le m a      P o s iç ã o      V o t o                                         A ju d a  

0 0 1  -   < p r o b le m a >  < a u t o r >
  < o b j e t iv o >
0 1  -  < a u t o r >

- -  < s u g e s tã o /o p in i ã o >
- -  < ju s t i f i c a t iv a >

0 2  -  < a u t o r >
- -  < s u g e s tã o /o p in i ã o >
- -  < ju s t i f i c a t iv a >

S o lu ç ã o  -

0 0 2  -   < p r o b le m a >  < a u to r >
  < o b je t iv o >
0 1  -  < a u t o r >

- -  < s u g e s t ã o /o p in iã o >
- -  < ju s t i f ic a t iv a >

0 2  -  < a u t o r >
- -  < s u g e s t ã o /o p in iã o >
- -  < ju s t i f ic a t iv a >

S o lu ç ã o  -

 

FIGURA 4.1 - Modelo da interface do ambiente de suporte à reuniões e apoio à 
decisões 

O sistema se encarregará de organizar a apresentação da discussão de maneira 
a facilitar a visualização do problema e as opiniões apresentadas. O co-autor deverá 
indicar o número do problema/objetivo para o qual ele quer dar sua opinião/sugestão, ou 
mesmo a inclusão de um novo problema. Caberá ao facilitador verificar se todos os co-
autores já forneceram suas opiniões/sugestões e indicar a solução de consenso. Se esta 
não for alcançada, ele deverá iniciar uma votação entre as sugestões/opiniões que 
receberam maior aprovação e uma delas deverá ser democraticamente escolhida pelo 
grupo. 
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Os co-autores poderão realizar todas estas operações em suas próprias 
estações de trabalho de forma assíncrona podendo utilizar os sistema no momento que 
for mais adequado. 

Todas as informações geradas nas discussões serão registradas, garantindo 
assim a memória da decisão e uma fonte de consulta para os participantes poderem 
futuramente verificar os motivos que levaram àquela decisão ou mesmo como exemplos 
no caso de problemas futuros que surgirão. 

A idéia básica destas discussões é definir a estrutura do hiperdocumento que 
será escrito (capítulos, seções, subseções) e  quem será o responsável pela escrita de 
cada um destes elementos lógicos, que irão compor o hiperdocumento (capítulos, 
seções, subseções). Com o desenrolar das discussões e  decisões alcançadas, o 
facilitador construirá a primeira versão do sumário ou tabela de conteúdos do 
hiperdocumento (figura  4.2) 

.

               a rtv a l   S u m á r io

 D o c u m e n t E d it V ie w s  S e a rc h  P re s e n ta tio n  ttr ib u te s  S e le c tio n  T o o ls  

S e le c t io n

   S is te m a  d e  C o n s u lta  a o s  H ip e rd o c u m e n to s  n a  H ip e rb a s e

1   In tro d u ç ã o

2   C o n c e ito s  e  n o ç õ e s  n e c e s s á ria s  a o  S G H

3   E m  b u s c a  d o  S is te m a  d e  C o n s u lta  a o s  H ip e rd o c u m e n to s

3 .1   F o lh e a d o re s  d e  s in c ro n is m o s
3 .1 .1   F o lh e a d o r  A u to m á tic o  D id á tic o
3 .1 .2   F o lh e a d o r  R ítm ic o

4   C o n s u lta s  tip o  S Q L  p a ra  H ip e rb a s e

4 .1   M e c a n is m o s  d e  b u s c a

4 .2   A s  c o n s u lta s  t ip o  S Q L

 

FIGURA 4.2 - Visão do sumário do hiperdocumento 

Cada uma das entradas desta tabela é uma âncora que está referenciando a 
região do hiperdocumento onde o assunto será desenvolvido. Em paralelo com  a 
escolha dos nomes dos elementos lógicos que irão formar o corpo do hiperdocumento, 
deverão ser decididos os co-autores responsáveis pelo seu desenvolvimento. Ao final 
deste procedimento o esqueleto do hiperdocumento já estará formado e cada co-autor 
terá bem definido o assunto sobre o qual irá desenvolver seu trabalho e também os 
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assuntos que serão desenvolvidos pelos outros co-autores. Esta definição facilitará 
a negociação das interdependências durante o desenvolvimento e evitará trabalho 
contra-produtivo. 

Além deste ambiente de negociação e suporte à decisão os co-autores poderão 
se comunicar através de um sistema de mensagens que podem ser dirigidas a um dos 
membros ou ao grupo todo. As mensagens são mais informais, não necessitam seguir o 
modelo do ambiente de suporte à decisão e por isto, são um poderoso instrumento de 
discussão entre os co-autores. 

Cada co-autor pode manter aberta uma janela com o sumário e outra com 
informações dos co-autores que estão participando do processo cooperativo (Figura 
4.3). Os registros ou entradas na janela dos co-autores estão ligadas às regiões do 
hiperdocumento e aos registros na tabela do sumário que estão sob a responsabilidade 
deste co-autor, facilitando a sua identificação  por parte dos outros co-autores. 

Ainda na fase de planejamento e após serem definidas a estrutura do 
hiperdocumento e as responsabilidades sobre cada um dos elementos lógicos, cada co-
autor deverá fazer uma previsão em números de dias que serão necessários para a 
conclusão de cada uma das suas atividades (ex: revisão bibliográfica, redação do texto, 
revisão, etc.). Estas informações serão usadas pelo sistema para montar um cronograma 
com as previsões de conclusão do trabalho como um todo e servir como base para cada 
co-autor gerenciar suas atividades em relação ao grupo (interdependências) e em relação 
aos prazos previstos. 

Através do preenchimento de um formulário específico, o co-autor indicará 
além das tarefas, a previsão em número de dias necessários para a conclusão de cada 
tarefa. 

Após o sistema gerar a primeira versão do cronograma com as informações de 
todos os participantes, os co-autores deverão revisá-lo e fazer as correções necessárias, 
agora baseadas nas interdependências e nas previsões dos colegas (ex: um co-autor não 
pode prever a conclusão de uma tarefa em 20 dias se ele depende de algumas 
informações que estão relacionadas com o trabalho de um colega que fez a previsão de 
terminar em 30 dias). 

Concluídas as atividades da fase de planejamento, definidas as atividades de 
cada co-autor, inicia-se a fase de execução ou escrita do hiperdocumento. 

 



  

 

80 

.

SACHI   [ Participantes]    <grupo>
    Edição     Histórico                                                                         Ajuda 

Elton  dietrich@inf.ufrgs.br  <estação>

Valdeni  valdeni@inf.ufrgs.br <estação>

Rejane  frozza@inf.ufrgs.br <estação>

Angela angela@ieav.cta.br <estação>

...

 

FIGURA 4.3 - Janela com referência aos co-autores 

4.5.2  A Fase de Execução 

A funcionalidade prevista para a fase de execução deverá criar um contexto de 
trabalho em grupo onde os co-autores poderão escrever as partes do hiperdocumento 
que são de sua responsabilidade. O objetivo mais importante é o compartilhamento das 
informações geradas com os colegas, além de perceber as ações destes, tanto em relação 
ao conteúdo como a outras atividades relativas ao processo de cooperação.  

A nível de interface cada co-autor pode manter abertas, uma janela de edição 
privada, uma janela que funcionará como um visualizador onde ele poderá ter acesso 
para leitura ou a inclusão de comentários aos elementos lógicos que estão sendo escritos 
pelos outros co-autores, uma janela com informações sobre os outros co-autores, uma 
janela apresentando o sumário do hiperdocumento, uma janela de comunicação síncrona 
entre os co-autores que estão ativos no sistema e a janela principal dos sistema que dará 
acesso a outros recursos do sistema como correio eletrônico, visualização de 
cronograma, etc. 

Devido às características do ambiente THOT que é um editor de 
hiperdocumentos com a estrutura lógica bem definida (ver seção 5.3) sendo possível 
distingüir de forma clara as fronteiras dos elementos lógicos que o compõem ( o início e 
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fim de capítulos, seções, subseções, figuras, etc.) e devido também ao contexto 
de aplicação do ambiente de suporte à autoria cooperativa que está sendo proposto 
(edição de documentos estruturados complexos, como manuais técnicos, tutoriais, 
relatórios técnicos, etc.), decidimos que a divisão das atividades entre os co-autores 
estará baseada nesta estrutura lógica. Cada autor ou grupo de autores ficarão 
responsáveis pela escrita ou desenvolvimento de um conjunto de elementos lógicos ( ou 
um elemento lógico apenas) e somente eles terão permissão de acesso a este(s) 
elemento(s) com a finalidade de proceder alterações. Os outros co-autores terão 
permissão de acesso para leitura e a inclusão de comentários. É uma restrição bastante 
forte, mas tem a finalidade de gerenciar o acesso, a segurança e a consistência dos 
dados. Os co-autores que discordarem do conteúdo ou da forma como estão colocadas 
as informações dentro de uma entidade lógica (que não a dele), poderão efetuar suas 
críticas ou opiniões através da inclusão de comentários ou mesmo em discussões mais 
diretas através do correio eletrônico ou no ambiente de discussão síncrona. 

No espaço de trabalho privado (Figura 4.4), o autor irá escrever ou efetuar 
alterações nos elementos lógicos que ficaram sob sua responsabilidade. As informações 
só ficarão disponíveis plara a leitura dos outros co-autores quando este autor torná-las 
definitivas (através do comando "Save"). Este evento é usado pelo sistema para 
distribuir as alterações efetuadas por um co-autor para os outros co-autores que estão 
ativos no sistema e atualizar os dados na janela de visualização global do 
hiperdocumento (visualizador). 

O espaço de trabalho compartilhado ou visualizador (Fig 4.4), permitirá que os 
co-autores tenham uma visão global do hiperdocumento que está sendo escrito e tenham 
uma percepção das atividades dos outros co-autores. Estas janelas não estarão 
fortemente acopladas entre as instâncias ativas do sistema, cada co-autor poderá manter 
aberta ou não  e caso aberta, poderá navegar no hiperdocumento através das ligações 
(pressionar o botão esquerdo do "mouse" sobre a âncora) ou usando as barras de 
rolagem ( "scroll bar"). 

Os elementos lógicos dentro do visualizador possuem ligação com a janela de 
autores, de modo que se o co-autor pressionar o botão esquerdo do "mouse" sobre o 
título do elemento lógico, o nome do co-autor responsável ficará destacado na janela de 
autores. 

Além do acesso para leitura, os co-autores podem usar o visualizador para 
escrever comentários sobre o conteúdo deste elemento lógico. Para isto ele deverá 
selecionar o elemento lógico sobre o qual ele deseja comentar e selecionar o botão 
"comentário" da janela principal. O sistema apresentará uma janela para a edição do 
comentário e criará uma ligação entre a  região comentada e o nó que contém o 
comentário. A região comentada receberá uma marca na margem indicando a existência 
deste comentário. 

 As janelas com informações sobre os co-autores (Figura 4.3) e o sumário do 
hiperdocumento (Figura 4.2), são os mesmos que aparecem na interface da fase de 
planejamento (seção 4.3.1). Na janela com informações sobre os autores aparecerão o 
nome, o endereço eletrônico e o nome da máquina que ele está utilizando (obs: o nome 
da máquina só aparecerá se ele estiver ativo no sistema), além da indicação dos co-
autores que estão participando e a informação sobre eles estarem ativos ou não no 
sistema. A finalidade desta janela é informar qual o autor responsável pela escrita dos 
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elementos lógicos que aparecem no visualizador. A entrada com as 
informações do autor ficarão destacadas quando for pressionado o botão esquerdo do 
"mouse" sobre o título do elemento lógico no visualizador. 

 

 

               <nome> <visão>

 Document Edit Views Search Presentation Attributes Selection Tools 

Selection

1

2

Bibliografia

Resumo :

Abstract :

 

FIGURA 4.4 - Janela de edição do THOT que apresentará o 
visualizador e a janela de edição privada 

A janela do sumário além de permitir uma visão da estrutura lógica do 
hiperdocumento, também facilitará a navegação no visualizador (mapa de navegação). 
Funciona como um meio de acesso rápido aos diversos segmentos do hiperdocumento. 
Pressionando-se o botão esquerdo do "mouse" sobre a entrada (nome do elemento 
lógico), causará a apresentação deste elemento do hiperdocumento no visualizador. 

A janela de comunicação síncrona (Figura 4.5), permitirá aos co-autores que 
estão ativos no sistema, manterem discussões sobre qualquer assunto relativo ao objeto 
de cooperação usando mensagens com textos curtos. Seu funcionamento será 
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semelhante ao "talk", com a diferença que poderão participar todos os membros do 
grupo que estão ativos no sistema. O co-autor que deseja enviar uma mensagem ao 
grupo deverá solicitar através do botão "solicita" do menu da janela. Se ninguém estiver 
enviando mensagens ou não existir outras solicitações, seu nome aparecerá na janela 
entre colchetes e ele poderá escrever sua mensagem. Quando terminar de escrever a 
mensagem deverá pressionar o botão "envia" e esta mensagem aparecerá nas janelas de 
todos os membros do grupo ativos no sistema. Se existirem outras solicitações, a sua 
entrará em uma fila e o seu nome aparecerá na tela entre colchetes no momento que 
chegar a sua vez. Haverá controle de "time out" para garantir que co-autores desatentos 
atrasem a discussão (ex: fazer uma solicitação e sair para tomar uma cafezinho). 

SACHI   [ Discussão Síncrona]    <grupo>
    Solicita     Envia                                                                          Ajuda  

[Autor x] Não concordo com o autor y quando ele diz que....

[Autor y] Eu escrevi daquela forma porque no meu modo de
        ver a .........

[Autor z] Concordo com o autor x porque desta maneira....

[Autor x] ......

 

FIGURA 4.5 - Janela de comunicação síncrona 

Da mesma forma que no ambiente de apoio a reuniões e suporte a decisões, 
todas as discussões realizadas na janela de discussão síncrona são gravadas em um 
arquivo que poderá ser acessado posteriormente pelos co-autores. 

Além dos recursos oferecidos pelas janelas que compõem a interface de 
suporte à fase de execução da atividade cooperativa, outros recursos como correio 
eletrônico, acesso às informações da fase de planejamento, anotações, bibliografia, 
formulários para o preenchimento do cronograma executado em relação ao previsto e 
acesso aos boletins informativos sobre a atividade dos participantes, poderão ser 
acessados pelos co-autores através da janela principal do sistema (Figura 4.6). 

Quando um co-autor acessa o sistema, a janela principal será aberta na sua tela. 
Se o grupo já estiver formado e com a fase de planejamento executada, ele pode ter 
acesso ao hiperdocumento através do botão "arquivos", que abrirá um "menu" com as 
opções de criar um novo hiperdocumento, abrir um hiperdocumento existente ou sair do 
sistema. Se ele abrir um hiperdocumento que está sendo escrito por um grupo já 
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formado, o sistema apresentará a janela de edição privada e carregará o primeiro 
elemento lógico que está sob sua responsabilidade, bem como, a janela de comunicação 
síncrona se houver outros membros daquele grupo ativos no sistema. O autor poderá 
utilizar a opção "criar novo" para escrever um documento de forma isolada ou sem a 
participação do grupo. 

A a ut oria cooperati va de h iperdoc
A a utoria c oope ra tiv a de h iperdoc
A autoria c oope ra tiv a de h iperdoc

A autoria  cooperat iva  de h ipe rdoc
A  autoria  cooperat iva  de  h ipe rdoc
A  autoria  cooperat iva  de  h ipe rdoc

A autoria  coope rat iva  de h ipe rdoc
A a ut oria c oopera tiv a de h iperdoc
A a ut oria c oopera tiv a de h iperdoc
A a ut oria c oopera tiv a de h iperdoc
A a ut oria c oopera tiv a de h iperdoc
A a ut oria c oopera tiv a de h iperdoc
A a ut oria c oopera tiv a de h iperdoc

Arquivos Janelas Correio Planejamento Anotações Histórico Ajuda

Mensagens...

                  SACHI

 

FIGURA 4.6 - Janela principal do sistema 

Através do botão "janelas", o co-autor poderá solicitar ao sistema, a 
apresentação das outras janelas que compõem a interface do sistema (visualizador, a 
tabela do sumário, a janela com informações sobre os participantes e a janela de 
discussão síncrona, caso ela já não esteja aberta). A interface é configurável, permitindo 
que os co-autores controlem o tamanho e a posição das janelas. Elas podem ser 
mantidas iconizadas sendo que as janelas de edição privada e o visualizador que 
pertencem a interface do sistema THOT, permitem controlar o tamanho das letras e a 
abertura de outras visões do hiperdocumento que foram configuradas na estrutura do 
hiperdocumento, como exemplo, a bibliografia. 

O botão "planejamento" mostra as opções de criar um novo hiperdocumento, 
abrir o ambiente de suporte a reuniões  para poder participar da discussão de um grupo 
já formulado (ver seção 4.5.1 para maiores detalhes) e ter acesso à informações sobre o 
cronograma de atividades. 

Durante a fase de execução, os co-autores irão fazer acesso ao cronograma para 
informar, ao final de cada sessão, a porcentagem do trabalho concluído em relação ao 
previsto. Estas informações darão uma visão em termos do trabalho realizado e do 
tempo restante a nível individual e em relação ao grupo, ajudando os co-autores a 
gerenciar o seu ritmo de trabalho para alcançar os objetivos. O sistema enviará 
mensagens aos co-autores alertando sobre o ocorrência das datas previstas no 
cronograma para o término das atividades. 

Através do botão "correio" o co-autor terá acesso ao sistema de correio 
eletrônico do ambiente de autoria cooperativa. Ele poderá enviar mensagens para o 
grupo todo ("multicast") ou para um co-autor específico. O sistema indicará através da 
mudança de um ícone a existência de mensagens não lidas. O correio eletrônico 
gerenciado pelo sistema evitará que as mensagens que são de interesse do grupo ou 
relativas ao objeto de colaboração se misturem com as mensagens contidas no 
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"mailbox" particular do co-autor. Isto poderia causar um atraso no andamento de 
discussões importantes ou até mesmo a perda de mensagens, uma vez que algumas 
pessoas recebem centenas de mensagens diariamente e não conseguem manter 
atualizada a sua correspondência. 

O botão "anotações" permite a inclusão de anotações utilizando-se em conjunto 
com o visualizador. Após posicionar-se sobre a região do texto que ele deseja comentar, 
que pode ter o escopo de um elemento básico da estrutura lógica do hiperdocumento 
(ex: uma sequência de caracteres, símbolos matemáticos, figuras, elementos gráficos, 
parágrafos) ou ainda elementos lógicos compostos (seções, subseções), o usuário deverá 
selecionar o botão de anotações que apresentará a interface de inclusão de comentários. 
O sistema mostrará um ícone na margem do hiperdocumento que será o indicativo da 
existência do comentário e será a âncora da ligação ao nó que contém o comentário. Ao 
fazer acesso a este comentário, o nome do autor do mesmo ficará destacado na janela de 
co-autores como forma de indicar a sua autoria. 

O botão "histórico" da janela principal apresentará um menu com as opções 
"boletins informativos", "versões" e "discussão síncrona". A opção "boletins 
informativos" apresentará um documento com o histórico de uso do sistema durante o 
período que o co-autor não esteve conectado ao sistema. As informações apresentadas 
estarão acompanhadas do nome e a hora como forma de identificar o seu autor. Ficarão 
registradas a entrada e saída do sistema de todos os co-autores, a ocorrência dos eventos 
que causam a atualização do hiperdocumento através do comando "save" e o acesso ao 
ambiente de discussão síncrona. 

Estas informações indicarão ao co-autor a ocorrência de alterações realizadas 
pelos outros co-autores no período em que ele não estava conectado ao sistema. Para 
saber quais alterações foram realizadas, ou pelo menos as diferenças que existem na 
versão atual do hiperdocumento em relação a versão que existia quando ele usou o 
sistema pela última vez, o co-autor irá usar a opção "versões". 

Esta opção irá efetuar uma comparação entre a versão atual e a versão antiga 
gravada em um subdiretório da sua área particular que é gerenciado pelo sistema. Esta 
comparação vai destacar as diferenças existentes entre estas duas versões  facilitando a 
percepção das alterações ocorridas. Provavelmente haverá perda de informações 
relativas a alterações intermediárias entre a versão atual e a versão que o co-autor 
conhecia quando ele saiu do sistema, mas ele poderá verificar através dos boletins 
informativos a utilização do sistema neste período e entrar em contato direto com seu 
autor caso sejam necessárias informações mais detalhadas sobre o histórico destas 
alterações. 

A opção "discussão síncrona" do menu apresentado pelo botão "histórico" 
apresentará o arquivo que contém o histórico das discussões realizadas no ambiente de 
discussão síncrona. Esta é mais uma forma dos co-autores tomarem conhecimento das 
atividades do grupo no período em que eles não estavam conectados ao sistema. 

O botão "ajuda" abrirá um interface de diálogo que permitirá aos co-autores 
solicitar informações relativas a funcionalidade do sistema. Estas informações serão 
apresentadas na forma de um hiperdocumento, permitindo a realização da pesquisa 
dentro de um contexto específico e de uma forma mais amigável. A janela principal 
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possui ainda uma área de mensagens que o sistema usará para advertir sobre a 
ocorrência de erros ou problemas relacionados com a funcionalidade do sistema. 

A funcionalidade da fase de execução terá como principal caraterística prover 
aos co-autores a percepção das atividades dos outros co-autores e coordenar as suas 
atividades em relação às interdependências e metas previstas por ele e pelo grupo como 
um todo. Embora o trabalho de edição seja realizado no editor privado, esta percepção 
ou ciência das atividades do grupo é uma questão fundamental em sistemas de CSCW 
[DOU 92], sendo que, tanto o visualizador que permite a percepção das atividades dos 
co-autores que estão ativos no sistema, como o acesso aos boletins informativos, a 
comparação entre versões e o histórico das discussões síncronas, que permitem a 
visualização das informações ocorridas no período que o co-autor não estava conectado 
ao sistema, auxiliam de maneira eficiente a processo de escrita cooperativa de 
hiperdocumentos. 

4.5.3  A Fase de Revisão 

Durante a fase de execução o hiperdocumento está sob constante modificação. 
Os co-autores incluem novas informações, alteram as existentes ou ainda excluem 
algumas partes de acordo com a evolução dos trabalhos e discussões com os colegas. 
Embora existam mecanismos que permitem aos co-autores perceberem as atividade dos 
colegas que estão ativos no sistema (ver seção anterior), este procedimento não ocorre 
em tempo real ou de forma síncrona. 

De acordo com o que foi visto na seção anterior as modificações que estão 
sendo realizadas no editor privado somente são divulgadas quando o autor desejar 
(através do comando "save") sendo assim, os co-autores precisam ter consciência de que 
as informações que estão sendo lidas no visualizador podem estar sendo modificadas se 
o seu co-autor está ativo no sistema. Outra consideração importante está relacionada ao 
fato que os co-autores procuram estar cientes das informações que são do seu interesse 
ou estão relacionadas ao que ele está escrevendo no momento. Eles não ficam lendo 
tudo o que os outros estão escrevendo.   

Existe a necessidade de um processo de revisão do hiperdocumento como um 
todo antes dele ser considerado como concluído. Todos os co-autores devem dedicar um 
tempo a leitura completa do hiperdocumento após os colegas darem o processo de 
execução como concluído de forma a verificar como as idéias foram colocadas, o estilo 
de escrita e a consistência das informações. Se um co-autor não concordar com algo que 
está escrito ou mesmo a forma como está escrito, este assunto precisa entrar em 
discussão e uma solução deve ser encontrada. Esta é uma fase importante, porque a 
autoria do trabalho será atribuída ao grupo como um todo e um participante não aceitará 
ser considerado co-autor de algo que ele não concorda.  

O estilo de escrita também é importante, o hiperdocumento não deve ficar 
semelhante a um mosaico ou ser um aglomerado de segmentos com estilos distingüíveis 
e sem harmonia. O futuro leitor não deverá perceber facilmente a fronteira entre 
segmentos escritos por co-autores diferentes. 

A fase de revisão deve ser prevista no cronograma pois, ela pode se estender 
por um período longo uma vez que os co-autores vão fazer a leitura, identificar os 
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problemas e discutir soluções. Em um primeiro estágio as discussões podem ser 
feitas diretamente entre os co-autores envolvidos (o que escreveu e aquele que 
discorda), porém, caso não haja um consenso entre eles, caberá ao gerente agendar uma 
reunião entre todos os participantes para que o assunto seja discutido e resolvido de 
acordo com a decisão da maioria. 

O grupo poderá decidir pela escolha de um dos co-autores para o papel de 
editor. Esta escolha provavelmente recairá sobre aquele que possuir maior experiência 
na edição de documentos técnicos. Ele irá compilar todas as sugestões apresentadas e 
aceitas durante a fase de revisão e realizará as modificações no texto, bem como outras 
alterações necessárias para uniformizar o estilo de escrita, tendo sempre o cuidado de 
não alterar a semântica das idéias que estão descritas no texto. 

Segundo o modelo de cooperação proposto, não existe a necessidade de 
implementar nenhum mecanismo de suporte à fase de revisão pois poderão ser 
utilizadas todas a ferramentas previstas para a fase de planejamento e execução. Os co-
autores poderão fazer a leitura do hiperdocumento usando o visualizador ou através da 
versão impressa do mesmo. Para contestar ou opinar sobre o que foi escrito pelos 
colegas poderão ser utilizados o correio eletrônico, a janela de discussão síncrona, ou 
ainda a inclusão de comentários. Se houver  a necessidade de uma reunião do grupo, 
deverá ser utilizado a ferramenta de suporte a reuniões e apoio a decisões. Caso seja 
decidido pela escolha do papel do editor, ele deverá ter permissão de acesso para 
alteração em todos os elementos lógicos do hiperdocumento 
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5   A IMPLEMENTAÇÃO DO PROTÓTIPO 

5.1  Introdução 

A implementação de um protótipo tem a finalidade de testar na prática o 
conjunto de funcionalidades previstas ao ambiente de suporte à autoria cooperativa de 
hiperdocumentos. Conforme foi visto no capítulo anterior, o ambiente será 
implementado como uma extensão ao editor de hiperdocumentos estruturados THOT 
para o ambiente UNIX. O editor privado, o visualizador, as janelas com o sumário e 
informações sobre os autores serão implementadas usando funções do "TOOL KIT"  do 
THOT [QUI 95a]. 

 A interface gráfica será gerada a partir das facilidades providas pelo "THOT 
Dialogue Tool Kit" [VAT 95], o qual possui um conjunto de funções de alto nível que 
escondem os aspectos mais complexos do ambiente X-Windows, OSF/MOTIF e 
facilitam a criação de janelas e outras entidades como, "menus" , "botões" e formulários 
("forms"). 

A distribuição das atividades entre os co-autores e o controle de acesso aos 
dados,  também  serão implementados utilizando-se funções do "tool kit" do THOT de 
acordo com a estrutura lógica pré-definida para o hiperdocumento. 

O serviço de comunicação de grupo, a transferência de estado das informações  
entre as instâncias ativas, o sistema de comunicação síncrono e o correio eletrônico 
serão implementados usando-se as facilidades do sistema ISIS [BIR 90] e [ISI 86], que 
é um conjunto de ferramentas para a programação de sistemas distribuídos que será 
detalhado na seção 5.4. 

As ferramentas de suporte a reuniões e geração do cronograma serão 
implementados utilizando tanto o "dialogue tool kit" do THOT para gerar a interface 
gráfica e os formulários, como as facilidades do ISIS para a comunicação do grupo e o 
serviço de voto. As próximas seções irão detalhar a arquitetura do sistema, as 
características do ambiente THOT e do ambiente ISIS, bem como das ferramentas 
implementadas. 
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5.2  Arquitetura do Ambiente 

Seguindo o modelo para sistemas cooperativos apresentado em [ROD 92], a 
arquitetura do ambiente proposto é apresentada em camadas, de forma que nas camadas 
inferiores são implementadas as funcionalidades mais especializadas ou que não são 
oferecidas nas camadas superiores (Figura 5.1). 

Ambiente
cooperativo

Ambiente
cooperativo

Ambiente
cooperativo

THOT THOTTHOT

Programa
Gerenciador

Programa
Gerenciador

Programa
Gerenciador

ISIS ISISISIS

 

FIGURA 5.1 - Arquitetura em camadas do ambiente de autoria 
cooperativa 

O programa gerenciador é responsável pelo controle dos membros do grupo, a 
permissão de acesso aos dados, o gerenciamento da transferência de estado (alterações 
efetuadas) para atualização dos visualizadores nas instâncias ativas do sistema e o 
mapeamento das atividades e alterações  efetuadas pelos co-autores, com a finalidade de 
gerar os boletins informativos e a comparação entre versões. 

Este tipo de arquitetura permite que os módulos sejam implementados de 
forma a realizarem tarefas bem específicas. O programa gerenciador só precisa controlar 
e gerar informações, não necessitando se preocupar com aspectos de edição e nem com 
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a transferência das informações e a comunicação do grupo que são da 
responsabilidade do THOT e do ISIS. 

5.3  O Ambiente de Edição THOT 

O ambiente de edição THOT [QUI 95], é um sistema projetado para produzir 
hiperdocumentos estruturados. Ele permite ao usuário criar, modificar e construir 
hiperdocumentos interativamente e de acordo com modelos pré-definidos. O uso destes 
modelos permitem a produção de documentos homogêneos que seguem um padrão pré-
definido, o que é muito desejável para ambientes que trabalham na produção de 
documentação técnica e automação de escritórios, que geram um grande número de 
documentos, por pessoas diferentes, mas que precisam estar de acordo com normas pré-
definidas, tanto na estrutura interna como na apresentação. 

Estes modelos, além do aspecto da padronização, também facilitam bastante o 
trabalho do usuário, que precisa preocupar-se somente com o conteúdo do 
hiperdocumento. A formatação interna e a apresentação (tamanho, estilo e posição dos 
caracteres, formatação de parágrafos e páginas, numeração, indexação, referências 
cruzadas, etc), são totalmente processadas pelo THOT de acordo com estes modelos. 

O THOT é um sistema integrado e extensível, pois  além de textos 
estruturados, ele permite a produção de gráficos, tabelas complexas, fórmulas 
matemáticas, figuras, etc, usando a mesma ferramenta. O usuário pode também 
acrescentar outos tipos de informações através da especificação de modelos 
estruturados. 

Outra característica importante do THOT é com respeito ao tratamento de 
hiperdocumentos no formato HTML. De acordo como modelos pré-definidos e uma 
linguagem de tradução embutida no sistema, é possível a criação de hiperdocumentos e 
formulários HTML ou ainda a tradução de documentos no formato THOT para o 
formato HTML. Não existe a necessidade do usuário conhecer a linguagem HTML, pois 
através de um conjunto de menus, ele vai criando interativamente ("WYSIWYG") todos 
os elementos que vão compor o hiperdocumento (títulos, capítulos, seções, parágrafos, 
ligações, tabelas, botões, janelas de edição, etc.). 

Conforme apresentado na seção 4.3, o hiperdocumento THOT é representado 
por sua estrutura lógica, a qual referencia a forma e o conjunto de elementos que podem 
aparecer nêle (títulos, capítulos, seções, parágrafos, notas, figuras, etc., ver figura 4.0) e  
por suas estruturas de apresentação, as quais definem como o hiperdocumento irá ser 
apresentado na tela ou impresso no papel (tamanho e cor dos caracteres, margens, 
separações e numerações de páginas, índices, tamanho e posições dos títulos e sub-
títulos, etc). 

5.3.1  A "Caixa de Ferramentas" do THOT 

A caixa de ferramentas ou "tool kit"  do THOT é um conjunto de funções de 
edição que podem ser usadas para a construção de aplicações que manipulem 
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documentos estruturados no ambiente UNIX/X_WINDOW. Ele é constituído por 
um conjunto de bibliotecas C que podem ser invocadas  por qualquer programa. 
Tipicamente, uma aplicação pode usar o "tool kit"  para criar novos documentos, 
modificar documentos existentes, extrair informações de documentos, apresentar partes 
de um documento, etc. Este conjunto de ferramentas pode ser usado por um programa 
de aplicação de forma a executar operações sem a interferência de um usuário humano, 
ou pode ser usando para criar aplicações interativas, implementando-se uma interface 
gráfica para o usuário. 

Como toda funcionalidade provida pelo "tool kit" é derivada do editor THOT, é 
necessário que os programas de aplicação que fazem uso dele, manipulem o mesmo 
modelo de documento do THOT. Eles são armazenados como arquivos UNIX no 
mesmo formato que os documentos gerados pelo editor THOT, embora o ambiente 
THOT inclua um conjunto de ferramentas (tradutores) que permitem a exportação e a 
importação de documentos para (de) outros formatos ( ex: LATEX, WORD). 

O "tool kit" do THOT é formado por três bibliotecas de funções: "THOT 
Kernel Library", "THOT Editor Library" e THOT Dialogue tool kit". As duas primeiras 
são usadas para a edição de documentos e a terceira é dedicada ao diálogo entre a 
aplicação e o usuário (criação da interface gráfica). A biblioteca "KERNEL" permite à 
aplicação manipular a estrutura lógica e o conteúdo do documento sem a interferência 
do usuário. Este conjunto de funções não produz nenhum aspecto gráfico ao documento 
sendo que não provê serviços para gerar a interface gráfica. Para gerar aplicações 
interativas, esta biblioteca deve ser usada em conjunto com a biblioteca de diálogo 
("dialogue tool kit"). 

A biblioteca "THOT Editor Library" inclui todas as facilidades da biblioteca 
anterior, provendo também serviços que dão um aspecto gráfico ao documento. Ela 
contém o Editor THOT como um todo, com sua interface e permitindo que todas as 
funções do editor THOT sejam acessadas e manipuladas por um programa de aplicação 
(Figura 5.2). 
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U m a aplicação
In terativa

U m a aplicação
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D ia logue             K ernel D ialogue      K ernel

 

FIGURA 5.2 - Biblioteca do THOT 

A nível de programa de aplicação, cada grupo de funções está associado com 
arquivos que devem ser incluídos (ex: application.h, document.h, tree.h, etc.) e a 
maioria das funções podem detectar erros que podem ser tratados por este programa. O 
"tool kit" executa operações sobre várias entidades como esquemas, documentos, 
elementos, atributos, visões, etc. Cada entidade possui um identificador único designado 
pelo THOT, que precisam ser carregadas pelo programa de aplicação antes de serem 
manipuladas (Ex: SSchema, Document, Element, Attribute, etc.). 

T y p e d e f  s t ru c t   _ E le m e n tT y p e
{
    S S c h e m a     E lS S c h e m a ;
    In t E lT y p e N u m ;
} E le m e n tT y p e ;

T y p e d e l s tr u c t  _ A ttr ib u te T y p e
{
    S S c h e m a    A t t rS S c h e m a ;
    In t A t tr ib u te T y p e ;
} A t tr ib u te T y p e ;  

 

FIGURA 5.3 - Exemplo da definição de tipos  
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Entre as principais funcionalidades oferecidas pelo conjunto 
de ferramentas que compõem o "tool kit" do THOT para  criação, manipulação e  
controle de acesso a um hiperdocumento por um conjunto de co-autores, podemos citar: 

 A possibilidade de manipular documentos e esquemas como um todo (criar, 
abrir, salvar, fechar, etc.) por um programa de aplicação. 

 A manipulação de elementos da estrutura lógica deste hiperdocumento 
(capítulos, seções, subseções, parágrafos e outros objetos como figuras, tabelas, 
fórmulas matemáticas) de forma isolada. Isto permite a um programa de aplicação, criar 
e excluir elementos lógicos, como, capítulos, seções etc., localizar estes elementos e 
permitir o acesso aos usuários autorizados, salvar o conteúdo de um destes elementos 
sem com isto alterar a forma e o conteúdo do restante do hiperdocumento, etc. 

 A gerência sobre a criação e a manipulação consistente das referências, tanto 
hierárquicas, como referências cruzadas que são independentes do relacionamento 
hierárquico dos elementos (ligações hipertextuais), por um programa de aplicação. 

 A modificação do conteúdo dos elementos através da chamada de funções de 
edição e as ferramentas integradas para o tratamento de figuras, tabelas, fórmulas 
matemáticas, gráficas, elementos geométricos, etc. 

 A criação e a manipulação de atributos lógicos relacionados a estes elementos 
que enriquecem semanticamente os elementos lógicos possibilitando alternativas de 
distribuição das responsabilidades entre os co-autores e gerenciar o acesso concorrente 
às informações.  

Para complementar este conjunto de ferramentas, o THOT oferece um grupo de 
funções para a criação da interface gráfica do ambiente que compõem a biblioteca 
"Dialogue Tool Kit" [VAT 94]. Estas funções permitem a criação de um conjunto de 
elementos da interface, como janelas de diálogo, menus, submenus, "labels", botões, 
barras de rolagem, seletores, etc., que são necessários a uma interface de diálogo, sem 
exigir que o desenvolvedor conheça detalhes dos sistema de janelas X-windows-
OSF/MOTIF. 

Estas funções, além de facilitar o desenvolvimento da interface do ambiente, 
acabam forçando o desenvolvedor a criar um modelo de interface para o ambiente que 
segue as mesmas características da interface do THOT, dando mais coerência e 
harmonia ao ambiente.A utilização de todas as funções das bibliotecas que compõem o 
"tool kit" é feita de forma bastante simplificada dentro do programa de aplicação e 
existe o retorno de códigos de erros para o tratamento de problemas. A figura abaixo 
mostra alguns exemplos do funções do "tool kit". 
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v o i d  G t S e t T e x t C o n t e n t  ( e l e m e n t ,  c o n t e n t ,  l a n g u a g e ,  d o c u m e n t ) ;

E l e m e n t e l e m e n t ;
C h a r * c o n t e n t ;
L a n g u a g e l a n g u a g e ;
D o c u m e n t d o c u m e n t ;

M o d i f i c a  o  c o n t e ú d o  d e  u m  e l e m e n t o  b á s i c o  d o  t i p o  t e x t o  o n d e :

e l e m e n t  :  E l e m e n t o  b á s i c o  q u e  s e r á  m o d i f i c a d o ;
c o n t e n t  :  N o v o  c o n t é u d o  d e s t e  e l e m e n t o ;
l a n g u a g e  :  L i n g u a g e m  d e s t e  e l e m e n t o  d e  t e x t o ;

O b s :  T o d o  o  c o n t e ú d o  d o  e l e m e n t o  b á s i c o  é  e x c l u í d o ,   s u b s t i t u í d o
 p e l o  n o v o  

i n t  G t N e w S u b m e n u  ( r e f ,  r e f P a r e n t ;  e n t r y P a r e n t ,  t i t l e ,  n u m b e r E n t r i e s ,  
e q u i v ,  r e a c t ) ;

i n t r e f ;
i n t  r e f P a r e n t ;
i n t e n t r y P a r e n t ;
c h a r * t i t l e ;
i n t n u m b e r E n t r i e s ;
c h a r * t e x t E n t r i e s ;
c h a r * e q u i v ;
b o o l e a n r e a c t ;

E s t a  f u n ç ã o  c r i a  u m  s u b m e n u  d e  u m  m e n u  o n d e :

r e f  :  I d e n t i f i c a  o  s u b m e n u  c r i a d o  p e l a  a p l i c a ç ã o ;
r e f P a r e n t  :  i n d i c a  o  m e n u  p a i ;
e n t r y P a r e n t  :  a  e n t r a d a  d o  m e n u  q u e  i r á  a c i o n a r  o  s u b m e n u ;
t i t l e :  c o n t e r á  o  n o m e  q u e  a p a r e c e r á  n o  t o p o ;
n u m b e r E n t r i e s  :  O  n ú m e r o  d e  e n t r a d a s  d o  s u b m e n u ;
* t e x t E n t r i e s  :  o  n o m e  d a s  e n t r a d a s ;
* e q u i v  :  c a r a c t e r e s  d e  c o n t r o l e  q u e  a c i o n a r ã o  a s  e n t r a d a s  ( C t r l _ )  s e m
o  u s o  d o  m o u s e
r e a c t  :  i n d i c a  o  c o m p o r t a m e n t o  d o  s u b m e n u .  O  v a l o r  t r u e  i n d i c a  q u e
e le  s e r á  r e a t i v o  d o  c o n t r á r i o ,  s e r á  p a s s i v o

 

FIGURA 5.4 Exemplos de chamadas de funções utilizando o "tool kit" 
do THOT 

5.4  O Sistema ISIS 

O sistema ISIS [BIR 91], [BIR 90] e [ISI 86], foi desenvolvido na 
Universidade de CORNELL como um "tool kit"  para a construção de aplicações 
distribuídas. Ele não é um sistema operacional completo, mas um conjunto de 
programas que rodam no topo do sistema operacional hospedeiro (ex: UNIX) e faz o 
gerenciamento da comunicação entre grupos de processos interativos. O "tool kit" ISIS 
possui um coleção de protocolos de difusão confiáveis com garantias de entrega como 
ordenação causal1 ou total2 de mensagens, com restrições de atomicidade3 na entrega de 
mensagens e atomicidade de endereçamento do grupo. 

                                                
1 Dois eventos são causalmente relacionados se a natureza ou o comportamento do segundo 

pode ter sido influenciado de algum modo pelo primeiro. 
2 Na ordenação total, se A manda uma mensagem para B e C, e B manda uma mensagem para C 

depois de A, a mensagem de A tem que chegar em C antes da mensagem de B. 
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A idéia básica do ISIS é permitir a construção de aplicações distribuídas 
segundo um modelo síncrono4, através de formas diferentes de difusão atômica de 
mensagens. Como sistemas totalmente síncronos são impossíveis de se construir, o ISIS 
apresenta o conceito de "sincronismo virtual" que permite que uma aplicação faça 
melhor uso do paralelismo inerente aos sistemas distribuídos, fazendo com que a 
difusão de mensagens ou o escalonamento de eventos tenha aparência síncrona, mas as 
execuções são normalmente concorrentes desde que um evento não tenha influência 
sobre os outros. As difusões de mensagens podem ser assíncronas em circunstâncias 
selecionadas evitando assim o bloqueio do emissor. 

O ISIS usa um conjunto de primitivas de difusão de mensagens com 
semânticas diferentes de acordo com as diferentes restrições de ordenação de entrega 
que são compatíveis com o modelo de sistema virtualmente síncrono. 

A primitiva ABCAST garante a entrega de mensagens com ordenação total 
exigindo porém que os processos envolvidos se comuniquem de maneira síncrona ou 
"frouxamente síncrona", nos quais os eventos levam uma quantidade finita de tempo 
para ocorrer. A primitiva ABCAST só oferece garantias de entrega com ordenação total 
para mensagens concorrentes que foram difundidas pela primitiva ABCAST. 
Mensagens enviadas de forma concorrente mas com primitivas diferentes ABCAST e 
CBCAST, não têm garantias de entrega com ordenação total. 

A primitiva CBCAST oferece garantias de ordenação causal na entrega de 
mensagens, sendo que duas mensagens (A e B) emitidas por duas instâncias do sistema, 
em locais diferentes ( a mensagem A pode ter influência sobre B), mas que estão 
causalmente relacionadas, terão entregas ordenadas causalmente. Esta primitiva pode 
ser usada para difusão de mensagens assíncronas onde a instância ou processo emissor 
somente serão bloqueados se a capacidade de armazenamento intermediário de 
comunicação for excedida. O ISIS implementa o sincronismo virtual através desta 
primitiva de entrega com ordenação total. As primitivas ABCAST e CBCAST podem 
ser usadas tanto para comunicação como para a transmissão de dados. 

A primitiva GBCAST também oferece garantias de entrega de mensagens com 
ordenação total. Ela é semelhante ao ABCAST, porém resolve o problema da entrega de 
mensagens concorrentes e difundidas com primitivas diferentes ABCAST, CBCAST ou 
GBCAST. 

Outra diferença entre as primitivas GBCAST e ABCAST, é que GBCAST é 
usada para o gerenciamento dos processos do grupo (entrada e saída de um processo do 
grupo por falha ou voluntariamente - "membership"), enquanto que ABCAST é mais 
usada para o envio de dados. No caso de editores cooperativos com interações 
síncronas, a primitiva ABCAST faz a transferência de estados para que as versões das 
instâncias sejam atualizadas de forma concorrente sem prejuízo da consistência. 

                                                                                                                                          
3 Se A manda uma mensagem para B, C e D, ou todos recebem, ou no caso de falha, ninguém 

recebe. 
4 Em um sistema síncrono, os eventos ocorrem em uma ordem estritamente sequencial, sendo 

que cada evento (Ex: a difusão de uma mensagem) leva um tempo=0 para se completar. 
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As primitivas ABCAST e GBCAST utilizam o protocolo "two-phase 
commit" que gera uma grande quantidade de mensagens ("overhead") o que as tornam 
muito complexas e caras em termos de desempenho. 

A primitiva CBCAST que garante a entrega de mensagens causalmente 
relacionadas, pelo fato de possuir um algoritmo mais simples, oferece um melhor 
desempenho sem comprometer a implementação das aplicações que podem operar com 
difusão de mensagens e enventos de forma virtualmente síncrona. 

O sistema ISIS pode perfeitamente ser utilizado para o gerenciamento da 
comunicação e troca de dados em ambientes de autoria cooperativa, porque estas 
aplicações podem utilizar o modelo de sincronismo virtual nele implementado. A 
difusão de mensagens tanto ponto-a-ponto como para o grupo, a transferência do estado 
das informações entre as instâncias ativas do sistema e também para os membros que 
entram no sistema, a notificação de eventos como a saída e entrada de co-autores no 
sistema, o ambiente de comunicação síncrona e o ambiente de suporte a reuniões e 
apoio a decisões podem ser implementados aproveitando-se de toda a funcionalidade do 
"tool kit" ISIS. 

5.5  Procedimento de Acesso ao Sistema 

Quando o co-autor entrar no sistema, será apresentada a ele a janela principal 
(apresentada na seção 4.5.2 e figura 4.6). Se o autor desejar criar um novo grupo que irá 
escrever um hiperdocumento de forma cooperativa, os participantes já deverão estar 
definidos e a primeira operação deverá ser o cadastramento dos co-autores. De acordo 
com o modelo de cooperação (seção 4.4), o grupo a princípio deverá ser fechado e não 
serão implementados mecanismos de inclusão e exclusão dinâmica de processos ou 
participantes ao grupo. Todo o controle de acesso ao hiperdocumento durante todo o 
período de desenvolvimento será realizado com base nas informações sobre os 
participantes previamente cadastrados e a distribuição de responsabilidades entre eles. 

Quando um co-autor abrir um hiperdocumento que está em desenvolvimento, o 
sistema irá apresentar na janela de edição privada o primeiro elemento lógico que está 
sob a sua responsabilidade (ver figura 5.5). 
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A c e s s a H ip erd o c u m en to  (h ip e rd o c u m e n to , c o d ig o _ e rro )

{  B O O L O K ;
   V e r ific a_ s e _ a u to r_ p e r te n c e _ g ru p o  (c o _ a u to r,  O K );

S E  (O K )
{ P e s q u is a _ a p re s e n ta _ h ip e rd o cu m e n to  (h ip e rd o c u m e n to , c o _ a u to r );
   C B C A S T  (g ru p o , m s g _a ce s s o );
    c o d ig o _ e rro  =  1 ;
     R E T O R N A ;
}
S E N A O

{
    c o d ig o _ er ro  =  0 ;
     R E T O R N A
}

}

V e r if ic a _ s e _ a u to r_ p e rte n c e _g ru p o  (c o _ a u to r , O K )

{B O O L O K  =  F A L S E ;
  IN T E R R O ;

L E R  (a u to re s  w ith  n o m e   = =  c o _ a u to r )
S E    E R R O  =  0

O K  =  T R U E ;
S E N A O

G tD is p la yS im p le M e s s a g e  [m s g T a b le ID ]  //  o n d e  m s g T a b le ID  =  id e n t ific a d o r d a
                                                      m e n s a g e m   n a  ta b e la  d e  e r ro s  - n e s te
                                                      c a so  o  a u to r n ã o  p e r te n c e  a o  g ru p o

}  

 

P es q u is a_ ap re sen ta_ h ip erd o cu m e n to  (h ip erd o cu m e n to , co _au to r)
{
   G tG etF irs tE le m e n t (h ip e rd o cu m en to ); //ac ess a  o  e lem en to  ra iz  d o  h ip e rd o cu m en to

R E P E A T
G tG etA ttrib u te V a lu e (au to r); // re to rn a  o  va lo r d o  a trib u to  au to r
S E  (au to r  ==  co _ au to r)

G tO p e n S u b V iew (h ip erd o cu m en to , P rivad o , x , y , w , h , e lem e n to );
                // a b re  u m a  v is ao  d o  ed ito r p r iva d o  co m  o  e lem en to
                    p erte n ce n te  ao  co -a u to r

S E N A O
G tG etN ex tE lem e n t (h ip e rd o cu m en to );

U N T IL  (e lem e n to  ==  N U L L ) / / fim  d o  d o c u m en to
}

 

FIGURA 5.5 - Procedimento de acesso ao hiperdocumento por um co-
autor autorizado 

A partir do momento que o co-autor obtém acesso aos elementos que estão sob 
sua responsabilidade, todo o gerenciamento do processo de edição passa a ser feito pelo 
editor do THOT. Conforme foi apresentado na seção 5.3, ele possui toda a 
funcionalidade necessária tanto a edição e formatação de textos, como a criação de 
outros elementos como, tabelas, fórmulas matemáticas, estruturas geométricas, etc. A 
forma como serão implementados os mecanismos de gerenciamento do processo 
cooperativo serão apresentados nas próximas seções. 
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5.6  A Implementação dos Mecanismos da Fase de 
Planejamento 

As ferramentas que darão suporte à fase de planejamento são, o ambiente de 
suporte a reuniões e apoio a decisões, o ambiente para a definição da estrutura do 
hiperdocumento através da criação do sumário, a atribuição das responsabilidade de 
cada co-autor sobre cada um destes elementos lógicos que compõem a estrutura do 
hiperdocumento e o ambiente para a elaboração do cronograma consensual das 
atividades. 

5.6.1  O Ambiente de Suporte a Reuniões e Apoio a Decisões 

O ambiente de suporte a reuniões e apoio a decisões tem a finalidade de ajudar 
os co-autores na discussão de todos os problemas relativos à criação do 
hiperdocumento. Não é um ambiente de interação informal, sua principal função é 
organizar a apresentação dos problemas e as posições com respeito a sua solução, que 
vão sendo fornecidas pelos co-autores no decorrer das discussões, além de facilitar a 
escolha da melhor solução apresentada. 

Aos participantes é permitido apresentar problemas, dar opiniões, contradizer 
as opiniões dos colegas, justificar suas opiniões e contradições e ainda votar para a 
escolha de uma das soluções quando não for alcançado um consenso. 

O sistema organizará estas dicussões baseado no modelo utilizado na 
ferramenta QUORUM [ARA 94], de forma que abaixo de cada problema apresentado 
aparecerão as sugestões/opiniões dos co-autores seguindo uma identação que facilite a 
sua visualização (ver figura 4.1 na seção 4.5.1). O modelo não possui a complexidade e 
os recursos oferecidos pelo QUORUM, sendo mais específico ao ambiente de co-autoria 
que está sendo proposto onde os participantes possuem o mesmo status, não existindo 
os papéis de coordenadores e especialistas. 

A computação dos votos não é feita de forma automática, cabe ao facilitador 
verificar se houve consenso em cima de uma das sugestões. Caso não houver consenso, 
ele apresentará as sugestões mais aceitas e iniciará o processo de votação. Em ambos os 
casos, caberá a ele contar os votos e indicar a solução escolhida (ver figura 5.6). 

A interação dos co-autores com o ambiente pode ser realizada remotamente e 
de forma assíncrona. Através da janela principal ("botão planejamento"), um co-autor 
pode ter acesso a uma discussão que está em andamento. Todas as informações ficam 
armazenadas em arquivos e são carregadas na interface. Se houver outros co-autores 
utilizando o ambiente neste momento, na mesma discussão, o controle de acesso 
concorrente passa a ser gerenciado pelos mecanismos do ISIS implementando um 
sincronismo virtual plara a difusão das alterações efetuadas pelos co-autores. 
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D is c u s s ã o

P a r t i c ip a n t e s  P r o b le m a s J u l g a m e n t o

F a c i l i t a d o r c o -a u t o r e s S u g e s tã o / o p in i ã o S o lu ç ã o

S u g e s tõ e s
m a i s  a c e it a s  J u s t if i c a t iv a

P o s iç õ e s
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FIGURA 5.6 - Modelo de dados do ambiente de suporte a reuniões e 
apoio a decisões baseado no modelo QUORUM 

O co-autor pode apresentar um problema novo ou apresentar uma sugestão 
com justificativa ou uma posição sobre uma sugestão de outro colega que pode ser de 
apoio ou contraditória. 

O sistema organiza as discussões de forma a facilitar a visualização do seu 
andamento. Os problemas e as sugestões aparecerão identificadas e identadas conforme 
o exemplo da figura 5.7. 

0 0 1  -  < p r o b l e m a >  < a u t o r >
< o b j e t i v o >
0 1  -   < a u t o r >

- -  < p o s i ç ã o >
- -  < j u s t i f i c a t i v a >

0 2  -  < a u t o r >
- -  < p o s i ç ã o >
- -  < j u s t i f i c a t i v a >

.

.

.
0 0 1  -  S o l u ç ã o  - >

0 0 2  -  < p r o b l e m a >  < a u t o r >
< o b j e t i v o >
0 1  -  < a u t o r >

- -  < p o s i ç ã o >
- -  < j u s t i f i c a t i v a >

0 2  -  < a u t o r >
- -  < p o s i ç ã o >
- -  < j u s t i f i c a t i v a >

.

.

.
0 0 2  -  S o l u ç ã o  - >

 

FIGURA 5.7 - Organização e forma de apresentação de uma discussão 

A numeração e a identificação dos problemas e posições apresentados são 
controlados pelo sistema. O co-autor seleciona o tipo de operação pressionando um dos 
botões da interface (problema/posição/voto). Se ele selecionar "problema" o sistema 
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posiciona o cursor no local apropriado já com o próximo número na sequência e a 
sua identificação como autor. Para a apresentação de uma posição, o sistema solicita a 
identificação do problema (número) e a partir daí, o procedimento é o mesmo que para a 
apresentação do problema. 

O facilitador deverá acompanhar a discussão e fornecer a solução de consenso 
(que obteve a aprovação de todos). Se esta não foi alcançada, ele inicia o processo de 
votação. Para isto ele fornece as posições que tiveram maior aceitação (podem ser 
todas) e os co-autores apresentarão seus votos, conforme o exemplo da figura 5.8. 

0 0 1  < p r o b l e m a >

0 1  -  < p o s s i v e l  s o l u ç ã o >
0 2  -  < p o s s i v e l  s o l u ç ã o >
0 3  -  < p o s s í v e l  s o l u ç ã o >

0 0 1  V o t a ç ã o

< a u t o r >  -  < n ú m e r o  d a  p o s i ç ã o  e s c o l h i d a >
< a u t o r >  -  < n ú m e r o  d a  p o s i ç ã o  e s c o l h i d a >
.
.
.

 

FIGURA 5.8 - Formato de um processo de votação 

A apresentação da solução escolhida será a indicação de que a discussão sobre 
o referido problema está encerrada. 

O acesso concorrente só necessita ser tratado de forma síncrona quando dois ou 
mais co-autores querem apresentar posições para o mesmo problema ao mesmo tempo. 
Neste caso o sistema deverá liberar o acesso somente para um, os outros deverão ser 
bloqueados através de uma sequêncialização de permissões de acessos para evitar perda 
de informações. 

5.6.2  A Criação da Estrutura do Hiperdocumento e a Atribuição 
das Atividades 

A estrutura de um documento ou hiperdocumento pode ser descrita pelo 
sumário, também chamado de índice ou tabela de conteúdos (a estrutura lógica e a 
estrutura de apresentação que são pré-definidas são definidas através de uma linguagem 
apropriada). No sumário, podemos identificar o relacionamento hierárquico dos 
elementos através da sua identação, pela numeração dos elementos ou ainda destacando-
se os níveis hierárquicos dos elementos através do uso de tipos e tamanhos 
diferenciados para os caracteres, ou caracteres em negrito. 

.Nos hipertextos, as entradas do sumário ou os nomes dos elementos, são na 
maioria dos casos definidos como âncoras (regiões sensíveis ao mouse) e estão ligados à 
região do texto (nó destino), facilitando o acesso direto a estas informações. 
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O editor THOT além de possuir esta característica, permite também a 
apresentação do sumário em uma janela separada (tratada como uma visão) e pode ser 
preenchido antes da criação do hiperdocumento. As entradas do sumário (nomes dos 
elementos lógicos), são "cópias vivas" dos títulos, subtítulos, nomes de figuras, etc., da 
visão principal do hiperdocumento. Todas as alterações realizadas no sumário refletem 
automaticamente em alterações idênticas na visão principal e o inverso é verdadeiro. O 
THOT possui também uma ferramenta que permite criar a representação gráfica de um 
hiperdocumento (no formato de uma árvore), ver figura 5.9. 

1 2 3 4

3 .1 4 .1 4 .2

3 .1 .1 3 .1 .2

S is te m a  d e  c o n s u lt a  a o s
h ip e rd o c u m e n to s  n a
h ip e rb a s e

In tro d u ç ã o C o n c e it o s  e
n o ç õ e s
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a o  S G H
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c o n s u lta  a o s
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d e
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4  -  C O N S U L T A S  T IP O  S Q L  P A R A  A  H IP E R B A S E . .. .. .. . .. . .. .. .
4 .1  -  M e c a n is m o s  d e  B u s c a . . .. . .. .. .. .. . .. .. . .. . .. .. .. .. . .. . .. .. . .. .. ..
4 .2  -  A s  C o n s u lta s  t ip o  S Q L . . .. . .. .. .. .. . .. .. . .. . .. .. .. .. . .. . .. .. . .. .. ..  

FIGURA 5.9 - Representação gráfica da estrutura de um documento 
em comparação com a apresentação do seu sumário 

Estas duas ferramentas serão usadas para criar a primeira versão da estrutura do 
hiperdocumento. Os co-autores usarão o ambiente de suporte a reuniões apresentado 
acima para definir esta estrutura, bem como, a escolha da primeira versão dos títulos dos 
capítulos, seções, subseções, etc. O facilitador/gerente irá preencher o sumário de 
acordo com o que for decidido pelo grupo. 

Esta visão do sumário pode receber alterações durante a fase de execução do 
hiperdocumento (inclusão de novos elementos, exclusão, mudança dos títulos, etc.). 
Todas estas alterações são executadas no editor privado e são refletidas imediatamente 
na visão que apresentará o sumário. Os elementos novos que vão sendo incluídos, 
passam a ser de propriedade do seu criador. Mudanças na estrutura do hiperdocumento 
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durante a fase de execução devem ser discutidas pelo grupo, o sistema não 
exerce nenhum controle sobre esta atividade. 

Em conjunto com a criação da estrutura de hiperdocumento, o grupo poderá 
decidir quem serão os co-autores responsáveis pela escrita dos elementos. A janela com 
informações sobre os co-autores que estão participando do grupo (ver seção 4.5.1, 
figura 4.3), deverá ser utilizada para esta finalidade. Através da criação de elos entre as 
entradas do sumário (títulos, subtítulos) e os nomes na janela de co-autores, o sistema 
definirá as permissões de acesso aos elementos. Este procedimento é realizado 
interativamente através de menus, sendo que na primeira versão, deve ser feita pelo 
gerente. 

O título do elemento deve ser selecionado na visão que contém o sumário 
(pressionar duas vezes o botão esquerdo do mouse sobre ele). Em seguida deverá ser 
aberto o menu "Inclusão" ou através da opção "Edit" do menu da janela de edição do 
sumário ou pressionando-se o botão direito do mouse. Neste menu deverá ser escolhida 
a opção "criar referência" e em seguida o sistema irá solicitar a escolha do destino da 
ligação. O facilitador deve então, selecionar o nome do co-autor e a ligação estará criada 
(ver figura 5.10). 

S U M Á R IO

1 - Títu lo
1.1  - sub títu lo
1.2  - sub títu lo

1 .2 .1  - sub títu lo

2 - Títu lo
2.1  - sub títu lo
2.2  - sub títu lo

3 - Títu lo
3.1  - sub títu lo

C O -A U T O R E S

01  - C o -au to r1
02  - C o -au to r2
03  - C o -au to r3
.
.
.
.

2  - títu lo

01  - C o -au to r1

 

FIGURA 5.10 - Exemplos de ligações que indicam a responsabilidade 
de cada co-autor no sumário 

Através do exemplo da figura 5.10, podemos observar a criação das ligações 
entre os elementos e os co-autores responsáveis (título 2 e co-autor 1 ficam destacados). 
Esta funcionalidade é utilizada durante a fase de execução para os co-autores 
perceberem quem são os autores responsáveis pelo desenvolvimento de cada elemento. 
Se um autor pressionar o botão do mouse duas vezes sobre um dos títulos do sumário, 
ficarão destacados os nomes dos co-autores na janela de co-autores e o elemento 
aparecerá destacado no visualizador. 

5.6.3  A Elaboração do Cronograma de Atividades 

A elaboração de um cronograma tem por finalidade, organizar a execução das 
atividades especificando o tempo necessário para a sua conclusão e permitir que se 
definam metas e prazos para a conclusão do projeto de co-autoria como um todo. 
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A intenção não é criar mecanismos que imponham uma tirania 
sobre a conduta das co-autores, controlando suas atividades e obrigando-os a executar 
procedimentos pré-definidos em detrimento a criatividade ou mesmo, que impliquem 
em uma sobrecarga de trabalho. A finalidade principal é permitir o gerenciamento das 
interdependências em relação ao tempo, tanto individual quanto ao grupo como um todo 
e também permitir uma visualização mais clara em direção à conclusão do trabalho, 
evitando que ele se prolongue indefinidamente. Este gerenciamento deverá ser realizado 
pelos próprios co-autores ajudando com isto a manter a sinergia do grupo. 

A elaboração do cronograma deve ser a última tarefa da fase de planejamento, 
devendo ser realizada depois que o grupo estiver com os objetivos bem definidos em 
relação a estrutura do hiperdocumento, ao conteúdo e as responsabilidades sobre a 
execução ou escrita de cada um dos elementos lógicos. Isto significa que os co-autores 
deverão ter total consciência do que eles vão escrever ficando bem claro onde o seu 
trabalho afeta o trabalho dos colegas e vice-versa. 

Os co-autores deverão informar em  número de dias corridos, o tempo 
necessário para a conclusão das suas tarefas. A divisão das atividades em tarefas e a 
previsão para a conclusão destas são de responsabilidade de cada co-autor, conforme 
exemplo abaixo: 

•   PESQUISA BIBLIOGRÁFICA  -          2 DIAS   -  INÍCIO 01/03
•   REVISÃO BIBLIOGRÁFICA -            10 DIAS  -   INÍCIO 03/03
•   REDAÇÃO DO TEXTO -                     20 DIAS -   INÍCIO 06/03
•   REVISÃO -                                            2 DIAS -   INÍCIO 26/03

 

FIGURA 5.11 - Exemplo de divisão de tarefas e previsão de trabalho 

Os co-autores farão uso de formulários para fornecer estes dados e após todos 
os co-autores fazerem as previsões, o sistema apresentará a primeira versão do 
cronograma, conforme exemplo da figura 5.12. 
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1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  1 2  1 3  14  15  16  1 7  18  19  20  2 1  22  23  2 4  25  26  27  28  2 9  30  31  32

P lan e jad o                    C o -au to r :
 E xec u ta d o                  In íc io  : __  /  __  / __                                 D ta ta  a tu a l :  __  / _ _  /  __

d ia s
ta re fas

0 1

0 2

0 3

0 4

01  - P e s q u is a  B ib lio g rá fica
02  - R e v is ã o  B ib lio g ráfic a
03  - R e d a ç ã o  d o  T e x to
04  - R e v is ã o  

FIGURA 5.12 - Exemplo de um gráfico de previsão de conclusão de 
tarefas 

Será utilizado uma adaptação dos Gráficos de Gantt que são gráficos de linha 
que mostram o programa de trabalho em um horizonte de tempo. A cada linha (relativa 
a uma tarefa), estará acoplada uma outra linha que funcionará como um mapa de 
andamento que será preenchido pelos co-autores a medida que forem executando suas 
tarefas. 

Os co-autores poderão detalhar ainda mais as tarefas. Por exemplo, a redação 
do texto pode ser detalhada em redação de seções, subseções, etc. Isto permitirá um 
melhor acompanhamento em relação às interdependências entre os assuntos de dois ou 
mais co-autores. 

Após o sistema apresentar a primeira versão dos diagramas de todos os co-
autores, deverá haver um revisão para que  os co-autores possam fazer adaptações no 
seu cronograma em relação aos cronogramas apresentados pelos colegas, quando 
houver interdependências (Ex. Um co-autor deverá aumentar o prazo para conclusão de 
suas atividades quando perceber que as informações que ele necessita, somente serão 
produzidas pelo seu colega num prazo posterior ao que ele previa). 

O acompanhamento do andamento das tarefas será informacional. Os co-
autores deverão informar ao final de cada sessão a quantidade de trabalho realizado em 
relação ao previsto. Baseado nesta informação o sistema irá preencher a linha que 
representa o mapa de andamento no gráfico que apresenta o cronograma. No exemplo 
da figura 5.13, aparece o formato do gráfico após o co-autor informar que executou 
100% da pesquisa bibliográfica, 70% da revisão bibliográfica e 20% da redação do 
texto, para a data atual, 10/03. 
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FIGURA 5.13 - Exemplo de um gráfico com mapa de andamento 
preenchido 

Durante a fase de execução, o sistema enviará mensagens indicando a chegada 
de datas previstas no cronograma, como a data de início e fim de uma atividade. 

Conforme foi descrito no início desta seção, a finalidade do cronograma é 
servir de instrumento para que os co-autores possam controlar o seu ritmo de trabalho e 
também gerenciar as interdependências em relação ao tempo. Não serão gerados 
gráficos com indicações de precedência, caminho crítico (PERT/CPM),etc., porque o 
objetivo não é criar pressão sobre um co-autor para que ele termine sua tarefa no dia 
programado sob pena de atrasar todo o trabalho do grupo, mas servir como um 
balizamento que o mantenha sempre dentro dos seus objetivos e dos objetivos do grupo. 

5.7  A Implementação dos Mecanismos da Fase de 
Execução 

Conforme  foi mencionado na seção 4.5.2, que apresenta a funcionalidade 
prevista para a fase de execução, os co-autores deverão ter disponíveis para a realização 
das suas atividades de edição, um editor privado e um visualizador que possibilite 
perceber as modificações que estão sendo efetuadas pelos colegas que estão ativos no 
sistema, tanto a nível de conteúdo, como na indicação da sua autoria e possam fazer a 
inclusão de comentários sobre o trabalho deles. 

Além destas ferramentas básicas, o sistema manterá um histórico das 
atividades dos co-autores e uma ferramenta para a verificação das alterações efetuadas 
no conteúdo durante o período em que um co-autor não estava acessando o sistema. 
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Para gerenciar a comunicação procedural5 e substantiva6 do grupo, o sistema 
implementará mecanismos que facilitem a interação entre os co-autores, através de um 
sistema de correio eletrônico restrito ao grupo e um ambiente de discussão síncrona. 
Haverá informações sobre a entrada e saída de co-autores do sistema ("membership") e 
ainda, acesso às informações da fase de planejamento e acesso ao cronograma para 
atualização do mapa de andamento e a verificação do andamento das atividades do 
grupo. 

5.7.1  A Implementação da Interface Gráfica 

A interface do sistema foi implementada de forma a criar um contexto onde os 
co-autores possam executar suas atividades e ainda terem a percepção das atividades 
dos colegas bem como, ter acesso facilitado aos mecanismos de interação com os 
mesmos para tratar de assuntos relativos ao objeto de cooperação, para discutir o curso 
das ações e questões relativas à anotações e revisões. 

A interface possuirá dois espaços de trabalho. Um espaço privado, onde o co-
autor pode desenvolver suas idéias de forma mais restrita e somente compartilhar depois 
de chegar a conclusão que estão boas e corretas. O segundo  é o espaço de trabalho 
compartilhado. Neste espaço, os co-autores poderão acompanhar as atividades dos 
colegas e ainda compor comentários sobre o trabalho deles. 

Para facilitar a navegação dentro da área compartilhada (visualizador) e ainda 
saber quem são os autores responsáveis pelos elementos que estão sendo apresentados 
(capítulos, seções, subseções), poderão ser mantidas abertas a nível de interface, uma 
janela com a visão do sumário e uma janela com informações sobre os co-autores. Estas 
janelas já foram detalhadas na seção 5.6.2. A combinação de uso de sumário, o 
visualizador e a janela de co-autores, facilita a localização das informações e identifica 
os autores das mesmas. 

Para facilitar a comunicação síncrona entre os co-autores, a interface apresenta 
um ambiente de diálogo síncrono entre os co-autores através da utilização de textos 
curtos. As discussões podem ocorrer de forma paralela às outras atividades e funcionará 
com um mecanismo de passagem de bastão [FRI 95]. 

O co-autor que desejar escrever uma mensagem para o grupo ou participar de 
uma discussão em andamento, deverá solicitar o bastão. Se não existir ninguém na fila, 
o sistema libera a área para ele, enquanto que bloqueia para outros, caso contrário ele 
deverá esperar que chegue sua vez. Quando ele terminar de escrever o bastão, é liberado 
para o próximo. 

A interface apresenta ainda uma janela principal que permite o acesso aos 
vários recursos do sistema. Além dos recursos apresentados acima, ela permite o acesso 
ao correio eletrônico, aos boletins informativos, às informações da fase de planejamento 
e acesso ao cronograma. A interface é configurável e o  co-autor só mantém abertas as 

                                                
5 Comunicação procedural discute o cursos das ações e processos no sentido de chegar às metas 

planejadas. 
6 A comunicação substantiva trata de assuntos relativos ao objeto de colaboração. 
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janelas que desejar. As outras podem ser mantidas iconizadas ou até fechadas. A 
figura 5.14, apresenta uma possível configuração da interface com as principais janelas 
abertas. 

thot
Files     Environment   Keyboards              HelpArquivos Janelas Correio Planejamento Anotações Histórico Ajuda

Mensagens...

                  SACHI

              Visualizador

 Document Edit Views Search Presentation ttributes Selection Tools 

Selection

1

2

Bibliografia

Resumo :

Abstract :

              Editor Privado

 Document Edit Views Search Presentation ttributes Selection Tools 

Selection

1

2

Bibliografia

Resumo :

Abstract :

 

               artval   Sumário

 Document Edit Views Search Presentation ttributes Selection Tools 
Selection

   Sistema de Consulta aos Hiperdocumentos na Hiperbase

1  Introdução

2  Conceitos e noções necessárias ao SGH

3  Em busca do Sistema de Consulta aos Hiperdocumentos

3.1  Folheadores de sincronismos
3.1.1  Folheador Automático Didático
3.1.2  Folheador Rítmico

4  Consultas tipo SQL para Hiperbase

4.1  Mecanismos de busca

4.2  As consultas tipo SQL

SACHI   [ Discussão Síncrona]    <grupo>
    Solicita     Envia                                                                          Ajuda 

[Autor x] Não concordo com o autor y quando ele diz que....

[Autor y] Eu escrevi daquela forma porque no meu modo de
        ver a .........

[Autor z] Concordo com o autor x porque desta maneira....

[Autor x] ......

SACHI   [ Participantes]    <grupo>

    Edição     Histórico                                                                         Ajuda 

Elton  dietrich@inf.ufrgs.br  <estação>

Valdeni  valdeni@inf.ufrgs.br <estação>

Rejane  frozza@inf.ufrgs.br <estação>

Angela angela@ieav.cta.br <estação>

...  

FIGURA 5.14 - Possível configuração da Interface do sistema 

5.7.2  A Implementação do Espaço de Trabalho Privado 

O espaço do trabalho privado ou editor privado, além de permitir que o co-
autor desenvolva sua idéias antes de divulgá-las aos colegas, será usado pelo programa 
gerenciador para controlar o acesso aos elementos lógicos pelos co-autores autorizados. 
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Quando o co-autor entrar no ambiente e tentar abrir o arquivo com o 
hipertexto que está sendo desenvolvido, o programa gerenciador irá identificar os 
elementos lógicos que possuem permissão de acesso de alteração ("read/write") para 
aquele co-autor. Ao carregar o arquivo no editor privado ele será posicionado no 
primeiro elemento lógico que possui permissão de acesso "read/write".  

Durante a fase de desenvolvimento, o sistema somente permitirá o acesso ao 
usuário que faz parte do grupo. (Obs: O grupo é fechado, não existe a possibilidade de 
entrada e saída dinâmica de co-autores com transferência de estado para processos 
ingressantes). 

A partir do momento que um co-autor receber permissão de acesso ao espaço 
de trabalho privado, o sistema somente irá fazer o controle para evitar que ele tente 
alterar os elementos lógicos dos colegas e fazer a transferência do estado para as 
instâncias ativas do sistema quando o co-autor resolver deixá-las públicas através do 
comando SAVE. Todo o processo de edição é gerenciado pelo editor THOT. 

A utilização do editor THOT [QUI 95] é simples por se tratar de um editor 
interativo com características "WYSIWYG - What You See Is What You Get". A 
estrutura lógica ou esquema de estrutura restringe as ações do co-autor fazendo com que 
ele somente manipule a estrutura do hiperdocumento, de acordo com aquele modelo. 
Por outro lado, a estrutura de apresentação ou esquema de apresentação, facilita muito o 
trabalho, liberando o co-autor de detalhes relativos à formatação (tipo e tamanho dos 
caracteres do texto, títulos e subtítulos, margens, espaçamento, posicionamento, etc.) e 
permitindo que ele se preocupe somente com a apresentação das idéias. 

A grande vantagem da utilização destas características reside no fato de que o 
hiperdocumento final, apesar de ser escrito por várias pessoas, apresentará um estilo de 
apresentação uniforme. Durante a fase de revisão, os co-autores deverão somente se 
preocupar com o estilo de escrita. 

As operações de criação de referências, objetos ou mesmo elementos lógicos, 
são realizados a partir de um diálogo com o editor, através de menus e mensagens. (Ex: 
Para a criação de uma referência não hierárquica, o co-autor seleciona a âncora (palavra, 
frase, etc.) com o mouse, seleciona a opção "inserir" na barra de ferramentas e escolhe a 
opção "referência" ; em seguida aparece uma mensagem solicitando que o co-autor 
selecione o destino, que pode ser um outro elemento lógico (capítulo seção, subseção, 
parágrafo) ou um objeto (figura, tabela, fórmula matemática) ou um documento externo; 
para selecionar basta apertar o botão esquerdo do mouse sobre o destino; a âncora ficará 
destacada através da mudança de cor). 

A edição do texto é gerenciada pelo editor de acordo com o esquema de 
estrutura e o esquema de apresentação "WYSIWYG". De acordo com estes esquemas, o 
esqueleto do hiperdocumento é apresentado na janela de edição destacando os 
elementos pré-definidos nas posições corretas. A figura 5.15 apresenta um exemplo da 
janela de edição quando é criado um novo arquivo usando o modelo de um artigo para 
Congresso. Os títulos que são obrigatórios (resumo, abstract e Referências 
Bibliográficas), já aparecem no formato final de apresentação. Os outros elementos que 
podem ser criados aparecem na forma de vídeo reverso já nas posições corretas (títulos, 
autores, filiações, inícios de parágrafos, etc.). Para escrever qualquer um destes 
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elementos, basta fazer a seleção com o mouse. Haverá uma mudança de cor na 
marca do elemento para indicar que o cursos está posicionado naquele local e aparecerá 
uma mensagem na área "selection" para indicar o elemento lógico que está sendo 
selecionado. 

               < n o m e>  <v isã o >

 D o c um en t E d it V ie w s S e a rc h  P re s en ta tio n  ttr ibu tes  S e lec tio n  T o o ls  

S e le c tio n  h e a d e r\title

1

2

B ib lio g ra fia

R e s u m o  :

A b s tra c t :

T ítu lo   d o  a rtig o  

o rig e m

a u to re s

te x to  d o  re s u m o

títu lo  d o  1 . c a p ítu lo
1 .o  p a rá g ra fo

 

FIGURA 5.15 - Exemplo da janela de edição quando da criação de um 
documento de acordo com o modelo "Artigo para Congresso" 

A nível de implementação, existe uma replicação das informações. Quando um 
co-autor faz acesso ao sistema, o programa gerenciador cria uma réplica do 
hiperdocumento que é gravada em um subdiretório local. Esta réplica é mantida 
atualizada através do serviço de transferência de estados que é implementado com a 
primitiva ABCAST do ISIS. 

Para tornarem públicas as modificações realizadas, o autor  deverá fazer uso da 
opção "save" do menu "document"  da barra de ferramentas. O programa gerenciador 
irá atualizar a cópia principal e o novo estado das informações será difundido para as 
instâncias ativas do sistema. Esta atualização irá ocorrer somente nos elementos lógicos 
pertencentes ao co-autor, o restante do hiperdocumento continuará igual. Este 
procedimento irá evitar que uma versão não atualizada do hiperdocumento seja 
sobreposta  à cópia principal causando perda de informações dos outros co-autores. 
Quando o co-autor sair do sistema, uma cópia do hiperdocumento será mantida no seu 
diretório com o mesmo nome mas com a extensão "ant". Quando o co-autor fizer acesso 
novamente ao sistema, esta cópia poderá ser usada para fazer um comparação com a 
versão atual e apresentar as diferenças, que são as modificações realizadas no 
hiperdocumento no período em que ele não utilizou o sistema. 
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5.7.3  A Implementação do Espaço de Trabalho 
Compartilhado 

O espaço de trabalho compartilhado (visualizador), permitirá que os co-autores 
possam acompanhar as alterações que estão sendo efetuadas pelos colegas. A janela do 
visualizador e idêntica a janela de edição privada porém os co-autores só terão acesso 
para a leitura ou inclusão de comentários. Sua finalidade é permitir que o co-autor possa 
fazer a leitura de qualquer elemento lógico que é de seu interesse sem interferir na sua 
área de trabalho privado. 

A navegação dentro do visualizador pode ser feita com o uso de barras de 
rolagem através do sumário, através do uso de funções de acesso do editor ou ainda, 
seguindo as referências não hierárquicas (pressionar o botão esquerdo do mouse sobre 
uma âncora). Mesmo que esta janela esteja aberta, ela não está acoplada aos 
visualizadores das outras instâncias ativas. Isto significa que cada co-autor pode estar 
posicionado em qualquer parte do documento e as suas ações não se refletem na 
interface dos colegas. 

Além de permitir que os co-autores tenham ciência das alterações que estão 
sendo efetuadas, o visualizador permite identificar sua autoria, se ele for usado em 
conjunto com a janela de informações sobre os co-autores. Ao pressionar o botão 
esquerdo do mouse duas vezes sobre o título de um elemento lógico, o nome do seu 
autor ficará destacado na janela de co-autores. O mesmo acontece se for feito uso da 
janela com o sumário.  Ao pressionar duas vezes o botão esquerdo do mouse sobre um 
título ou subtítulo do sumário, a referida seção será mostrada em destaque no 
visualizador e o nome do co-autor ficará em destaque na janela de co-autores (ver figura 
5.16). 

SUMÁRIO

1 - Título
1.1 - subtítulo
1.2 - subtítulo

1.2.1 - subtítulo

2 - Título
2.1 - subtítulo
2.2 - subtítulo

3 - Título
3.1 - subtítulo

2 - título

CO-AUTORES

01 - Co-autor1
02 - Co-autor2
03 - Co-autor3
.
.
.
.

01 - Co-autor1

VISUALIZADOR

2 - Título

 

FIGURA 5.16 - Simulação da indicação da autoria de um elemento 
lógico 

Através desta janela, os co-autores poderão gerenciar suas interdependências 
de conteúdo em relação ao trabalho dos colegas, evitar o trabalho contraprodutivo, 
verificar a coerência em relação a forma como são tratados assuntos semelhantes por 
autores diferentes etc. 
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Este tipo de acompanhamento pode gerar uma discussão entre os co-
autores envolvidos. Eles poderão utilizar o correio eletrônico ou ambiente de discussão 
síncrono ou ainda escrever comentários sobre o assunto. Para escrever comentários 
sobre o assunto, o co-autor deverá posicionar o cursor sobre a região do texto no 
visualizador e selecionar a opção "comentário", na janela principal. O sistema abrirá 
uma janela para que o co-autor possa escrever seu comentário. Estes comentários são de 
caráter privado, sendo que serão percebidos somente pelo autor do segmento 
comentado. Uma indicação na margem indicará a existência deste comentário. 

A nível de implementação, o arquivo aberto no visualizador será a mesma 
réplica usada no editor privado e as informações serão atualizadas sempre que um dos 
co-autores usar a opção "save" que tornará as suas modificações disponíveis para o 
grupo. O programa de aplicação ao receber uma mensagem de mudança de estado dos 
dados em uma das instâncias irá atualizar a réplica e reapresentá-la no visualizador. 

Os co-autores devem estar conscientes de que as informações que estão sendo 
lidas no visualizador podem estar sofrendo alterações se o seu co-autor estiver ativo no 
sistema. A propagação das alterações não é realizada de forma síncrona. 

5.7.4  A Implementação da Janela de Co-autores 

A janela de co-autores tem como principais funções a identificação da autoria 
dos elementos e a informação sobre a presença dos co-autores em sessões concorrentes, 
além de algumas informações como endereço eletrônico e da máquina usada pelos co-
autores ativos no sistema. 

A informação sobre a autoria é apresentada em conjunto com o visualizador e a 
janela que apresenta o sumário. Quando um co-autor selecionar o título de um elemento 
lógico no visualizador ou no sumário, o nome do seu autor ficará destacado na janela de 
co-autores. Para indicar que um co-autor está ativo no sistema (indicação de presença) o 
sistema apresenta o endereço da máquina que ele está utilizando. 

O ambiente não suporta a entrada ou saída dinâmica de co-autores no grupo. 
Os co-autores que participarão do desenvolvimento do hiperdocumento deverão ser 
cadastrados no início da fase de planejamento e estas informações serão usadas pelo 
sistema para fazer as autorizações de acesso ao sistema e o controle de acesso aos 
elementos lógicos pelos co-autores autorizados. 

O controle sobre a entrada e saída de co-autores no sistema ("membership") 
será realizada pela função GBCAST do ISIS. Quando um membro do grupo abre uma 
sessão, a primitiva GBCAST é usada para difundir ao grupo e atualizar as janelas de co-
autores, incluindo o endereço da máquina ingressante. No caso de saída ou falha de um 
dos membros, esta função faz a difusão desta informação de forma totalmente ordenada. 

Apesar de apresentar problemas em termos de desempenho devido a grande 
quantidade de mensagens geradas, a primitiva GBCAST é a mais indicada para as 
funções de gerenciamento de "membership" pelo fato de garantir a difusão de 
mensagens de forma totalmente ordenada mesmo de forma concorrente com mensagens 
CBCAST usadas para a transferência de dados ou estados das informações. Esta 



  

 

112 
característica garante a atualização consistente das réplicas de dados mesmo 
em caso de falhas. 

5.7.5  A Implementação do Ambiente de Comunicação Síncrona 

O ambiente de comunicação síncrona tem por objetivo permitir aos co-autores, 
a realização de discussões sobre assuntos relativos ao objeto de cooperação ou mesmo 
assuntos gerais, paralelamente às outras atividades. É um ambiente de comunicação 
informal entre os co-autores ativos no sistema e ocorre através da troca de mensagens 
com textos curtos. 

Todas as mensagens são difundidas com transparência de nomeação (para 
todas as instâncias ativas) e o controle de concorrência em relação ao acesso é baseado 
no algoritmo de passagem de bastão apresentado em [FRI 95]. Quando um co-autor 
deseja escrever uma mensagem ele deve enviar uma requisição ao grupo. Esta 
requisição é armazenada em uma fila de requisições e quando o atual detentor do direito 
de enviar mensagens terminar sua mensagem, ele deve enviar a autorização para o mais 
antigo da fila. 

O serviço de monitoramento de "membership" do ISIS irá retirar da fila as 
requisições dos co-autores que saíram do sistema antes de receber a autorização para 
escrever a mensagem ou mesmo no caso de falha destes. Este procedimento evitará que 
o ambiente seja liberado para alguém que não está mais ativo no sistema e cause o 
bloqueio do ambiente. 

Haverá também um controle de "time out" para evitar que co-autores 
desatentos, ou mesmo que tenham se afastado por alguns momentos sem sair da sessão 
e que tenham o ambiente liberado para eles, demorem muito para enviar suas 
mensagens atrasando o andamento da discussão. 

A informação de que o ambiente está liberado para um co-autor é o 
aparecimento do seu nome entre colchetes e a liberação do cursor para que ele entre 
com sua mensagem. Este nome entre colchetes tem a finalidade de identificar o autor da 
mensagem e facilitar a discussão. A figura 4.5 da sessão 4.5.2 apresenta um exemplo da 
interface o ambiente de comunicação síncrona. 

As discussões realizadas neste ambiente ficam armazenadas e podem ser 
consultadas futuramente, tanto pelos co-autores que não estavam ativos no sistema e 
desejam se informar dos assuntos tratados neste período de ausência, quanto para 
consultas futuras com a finalidade de verificar os motivos que levaram a execução de 
determinados procedimentos. Para assuntos mais polêmicos e que exigem a participação 
de todos os membros do grupo, poderá ser utilizado o ambiente de suporte a reuniões e 
apoio a decisões apresentado na seção 5.6.1. 

5.7.6  Serviços Complementares de Apoio ao Processo de Autoria    
Cooperativa 

Através da janela principal (ver figura 4.6), os co-autores terão acesso ao 
histórico das alterações e atividades, o correio eletrônico e ao cronograma.  
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O histórico das alterações e das atividades possibilita aos co-autores a 
verificação das alterações realizadas no hiperdocumento durante um período em que 
eles não estavam usando o sistema. O co-autor terá disponível três conjuntos de 
informações: 

1. Boletins Informativos : Os boletins informativos são arquivos gerados 
diariamente com informações sobre as horas de entrada e saída das sessões de trabalho 
de todos os co-autores que fizeram acesso ao sistema. São registrados também os 
horários em que os co-autores usaram a opção "save" no editor privado. As funções de 
monitoramento do ISIS serão utilizadas para gerar este histórico ("membership" e 
transferência de estados). 

2. Comparações entre versões :  Quando um co-autor encerra uma sessão, 
o programa gerenciador grava uma cópia do hiperdocumento no seu diretório. Na 
próxima vez que este co-autor entrar no sistema ele poderá solicitar uma comparação 
entre a versão atual e a versão que está armazenada no seu diretório. As diferenças 
consistem nas modificações efetuadas no documento durante a sua ausência. Este 
mecanismo pode ser usado a qualquer momento, mesmo pelos co-autores que estão 
ativos no sistema. 

3. Histórico do ambiente de discussão síncrona : Os co-autores que não 
estão utilizando sistema, não participam das discussões realizadas no ambiente de 
discussão sícncrona. Muitas vezes, estas discussões levam à decisões que causam 
mudanças no procedimento do grupo, na estrutura do hiperdocumento, etc. Estas 
discussões ficam armazenadas em arquivos e podem ser consultadas pelos co-autores 
que não estavam presentes. É um arquivo comum que contém as mesmas informações e 
no mesmo formato da janela de discussão síncrona. 

Estas informações que podem ser acessadas através do botão histórico da 
janela principal permitem aos co-autores tomar ciência de todas as atividades ocorridas 
durante um período em que ele não faz acesso ao ambiente. 

O correio eletrônico permite a troca de mensagens entre os membros do grupo 
de forma independente dos serviços de correio eletrônico normal e do news, para evitar 
que as mensagens que são de interesse do processo de cooperação, se misturem às 
mensagens recebidas diariamente pelos co-autores. 

As mensagens podem ser enviadas para um co-autor em particular, ou para o 
grupo todo com transparência de nomeação. A difusão de mensagens serão realizadas 
pela primitiva CBCAST, do ISIS. O sistema notificará a existência de mensagens não 
lidas através de ícones diferenciados. 

O acesso ao cronograma pode ser realizado, tanto para o preenchimento do 
mapa de andamento, quanto para a visualização do cronograma do grupo como um 
todo, como forma de verificar como está o andamento geral das atividades em relação 
ao prazo previsto. 

Para preencher o mapa de andamento, o sistema apresentará um formulário 
para o co-autor indicar a porcentagem de trabalho realizado em relação a quantidade de 
trabalho  previsto para a conclusão das suas atividades. O sistema irá atualizar as linhas 
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que indicam o mapa de andamento (ver figura 5.12), levando-se em conta a data 
atual e a data prevista para o término das atividades. 

As ferramentas que permitem o acesso ao histórico das atividades e ao 
histórico das alterações, em conjunto com o visualizador e a janela de co-autores, 
caracterizam um ambiente de trabalho em grupo, onde os co-autores além de poderem 
desenvolver as atividades a elas atribuídas compartilhando-as com os colegas, podem 
ainda participar ativamente do desenvolvimento das atividades deles. O co-autor, 
mesmo estando isolado fisicamente do grupo, não se sente sozinho. O progresso das 
atividades do grupo, que pode ser observado, tanto de forma direta pelo 
acompanhamento do trabalho dos colegas, quanto pelas informações apresentadas nos 
mapas de andamento dos cronogramas, ajudam os membros do grupo a verificarem se o 
esforço simultâneo está produzindo frutos e o grupo está andando de forma sinérgica, ou 
existe a necessidade de uma revisão nos procedimentos e uma mudança de atitude para 
que o grupo possa alcançar os objetivos. 
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6 CONCLUSÕES E TRABALHOS FUTUROS 

Os sistemas computacionais de suporte ao trabalho cooperativo apresentam-se 
como uma excelente opção no sentido de fazer frente às necessidades de se alcançar 
resultados com maior rapidez e custos reduzidos sem perder de vista a qualidade.  

Entre as principais características destes "groupwares" em termos de ajuda aos  
grupos de indivíduos que trabalham cooperativamente, podemos citar: 

 O compartilhamento de informações através da implementação de 
espaços de trabalho compartilhado  mesmo para os indivíduos que estejam fisicamente 
dispersos. 

 A transferência de estado das informações que possibilita a todos os 
membros do grupo perceberem o que os colegas estão fazendo, auxiliando a 
coordenação das atividades e contribuindo para manter um contexto de colaboração. 

 O suporte à interação entre os participantes de forma que eles possam 
trocar informações, experiências, discutir assuntos relativos ao objeto de cooperação, 
gerenciar interdependências e ainda interagirem socialmente como forma de tornar o 
trabalho mais estimulante e manter a sinergia. 

A coordenação das atividades é um aspecto importante a ser tratado pelos 
"groupwares" porque, mesmo existindo um objetivo comum existe uma grande 
probabilidade dos participantes  trabalharem de modo contraprodutivo e/ou 
contraditório. É necessário que seja definido de forma precisa o que cada um vai 
realizar e além disto, as interdependências entre as atividades devem ser conhecidas 
para permitir um melhor e mais coerente processo de gerência do trabalho. 

Neste sentido, o planejamento do processo cooperativo assume um papel 
essencial para os sistemas de "groupware". Se ele não for realizado os co-autores 
provavelmente não terão balizamento para seu trabalho e partirão em um "vôo cego" 
com resultados desastrosos. 

Dentro deste contexto, este trabalho apresenta um conjunto de idéias para a 
criação de um ambiente de suporte à autoria cooperativa de hiperdocumentos que além 
de prover um conjunto de ferramentas de suporte à atividade de escrita cooperativa, 
integra também um conjunto de ferramentas de suporte à fase de planejamento deste 
processo cooperativo, bem como formas de acompanhar o andamento das atividades 
durante a fase de execução ou escrita em relação ao que foi planejado. 
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A escolha de criar um ambiente de suporte à autoria cooperativa, como 
extensão ao editor de hiperdocumentos estruturados THOT, originou-se do fato deste 
ambiente ser adequado a produção de hiperdocumentos complexos que são construídos 
de acordo com estruturas pré-definidas tanto a nível de conteúdo, quanto de 
apresentação e normalmente são escritos por um grupo de autores que podem trabalhar 
paralelamente dentro de sua áreas de atuação, cada um escrevendo uma parte do 
mesmo. Outro motivo importante, é o fato deste ambiente possuir um conjunto de 
funções ("tool kit") que podem ser invocadas por programas de aplicação externos 
facilitando assim, a criação das ferramentas de suporte ao trabalho cooperativo. 

O ambiente foi definido de forma a prover suporte a todas as principais 
atividades que envolvem o processo cooperativo, com ênfase ao suporte à fase de 
planejamento que engloba uma ferramenta de suporte a reuniões e apoio a decisões, 
ferramentas para auxiliar a definição da estrutura do hiperdocumento e a atribuição das 
atividades aos co-autores e ainda, um ferramenta de suporte à construção de um 
cronograma de atividades. 

O conjunto de ferramentas de apoio à fase de planejamento e de 
acompanhamento a este planejamento durante a fase de execução, constituem-se em 
uma das  principais contribuições deste trabalho, uma vez que não foram encontrados 
exemplos destes mecanismos nos sistemas estudados. 

Os mecanismos de suporte à fase de execução ou escrita permitirão ao grupo 
de co-autores escrever sobre o assunto que lhes foi atribuído dentro de um contexto de 
colaboração, onde eles poderão compartilhar estas informações com os colegas e ainda, 
participarem das atividades deles de forma a gerenciar interdependências e coordenar 
seus trabalhos, no sentido de alcançar os objetivos do grupo dentro dos prazos previstos. 

O modelo de cooperação em conjunto com o modelo do hiperdocumento, que 
atribui as responsabilidades em relação à escrita e o controle de acesso aos elementos 
lógicos baseado na granularidade mínima de uma subseção, bem como as características 
do editor THOT, caracterizam o ambiente proposto como sendo indicado para a 
produção de documentos estruturados complexos como, manuais técnicos, tutoriais, etc. 

A utilização do conjunto de ferramentas do sistema ISIS permite a construção 
dos mecanismos de acesso concorrente aos dados, difusão de mensagens, 
compartilhamento de informações consistentes, gerenciamento de entrada e saída dos 
co-autores ao sistema e tratamento de falhas no caso de queda no processo de um dos 
ao-autores ativos no sistema. Estas características comprovam a adequação do "toolkit" 
do ISIS para a construção de sistemas de autoria cooperativa com interações liberadas 
das restrições espaciais e temporais. 

Como trabalhos futuros, citamos a necessidade da realização de experiências 
em situações reais através de um estudo de caso que possa validar estas idéias ou 
apresentar seus problemas. 

 A nível de implementação, existe a necessidade de criar mais recursos na área 
de trabalho compartilhado ou visualizador que permitam aos co-autores referenciar 
regiões do texto que estão sendo alvo de discussões, através do uso de "telepointers". 
Este procedimento exigiria a inclusão de ferramentas que permitam aos co-autores 
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configurar o visualizador para que este fique fortemente acoplado aos outros 
visualizadores, de forma que uma ação de um usuário no visualizador reflita em uma 
ação idêntica em todas os outros visualizadores que estão acoplados. Para este caso, 
existe a necessidade de implementar um algoritmo de controle de acesso concorrente ao 
visualizador semelhante à passagem de bastão apresentado em [FRI 95]. 

No ambiente de suporte a reuniões e apoio à tomada de decisões podem ser 
implementados mecanismos que controlem o recebimento de opiniões/sugestões de 
todos os co-autores, enviando mensagens para aqueles que ainda não se manifestaram. 
Este procedimento pode ser usado também para o mecanismo de votação deste 
ambiente, além da computação automática dos votos. 

Implementar mecanismos de controle de versões para que possa ser mantido 
todo o histórico das alterações efetuadas durante o processo de escrita de forma que seja 
possível recuperar estados anteriores e permitir um melhor gerenciamento do controle 
de acesso ao conteúdo dos elementos lógicos pelo grupo de co-autores. 



  

 

118 

ANEXO 1  EXEMPLO DO ESQUEMA DE ESTRUTURA 

S T R U C T U R E D  A r t i g o ;  { E s q u e m a  p a r a  a  c l a s s e  d e  d o c u m e n t o s  A r t i g o  }

D E F P R E S S  A r t i c l e P ;  {  N o m e  d o  e s q u e m a  d e  a p r e s e n t a ç ã o  D e f a u l t }

A T T R

W o r l d T y p e  =  D e f i n i t i o n ,  I n d e x W o r d ,  D o c u m e n t T i t l e ;  ( d e f i n i ç ã o  d e
a t r i b u t o  g l o b a l  c o m  t r ê s  v a l o r e s )

S T R U C T  ( D e f i n i ç ã o  d a  E s t r u t u r a  G e n é r i c a )

A r t i g o  =  B E G I N   { A r t i g o  t e m  u m a  e s t r u t u r a  a g r e g a d a }

T i t u l o  =  B E G I N   { T í t u l o  é  u m a  e s t r u t u r a  a g r e g a d a }

t i t u l o _ p o r t u g u e s  =  T E X T  w i t h  l a n g u a g e  =  ‘ P o r t u g u e s e ’ ;

t i t u l o _ i n g l e s  =  T E X T  w i t h  l a n g u a g e  =  ‘ E n g l i s h ’  ;

E n d ;

A u t o r e s  =  L i s t  O f  ( A u t o r

( A T T R  T i p o _ a u t o r  =  p r i n c i p a l ,  s e c u n d a r i o )  { a u t o r  é  u m
a t r i b u t o  l o c a l }

=  B E G I N

       N o m e _ a u t o r  =  T e x t ;

       I n f o  =  P a r a g r a f o  { p a r a g r a f o  é  d e f i n i d o  d e p o i s }

       E n d e r e ç o  =  T e x t ;

E N D ;

B o d y  =  S e c o e s  ;  { S e ç õ e s  s ã o  d e f i n i d a s  d e p o i s }

S e c o e s  =  L I S T  [ 2 . . * ]  O F  (

s e c a o  =  { a o  m e n o s  d u a s  s e ç õ e s }

B E G I N

t i t u l o _ s e c a o  =  T e x t ;

c o n t e u d o _ s e c o e s  =

   B E G I N

p a r a g r a f o s ;

s e c o e s ;  { s u b s e c o e s  m a i s  i n t e r n a s }

    E N D ;

E N D  ) ;

   

  

P a r a g r a fo s  =  L i s t  O F  ( P a r a g r a f o  =  C A S E  O F

              E n u m e r a ç ã o  =  L IS T  [ 2 . . * ]  O f

                    ( I t e m  =  P a r a g r a fo s )

              F o r m u la _ is o la d a  =  f o r m u la ;

              L IS T  O F  (U N IT ) ;

E N D  ) ;

A S S O C     { D e f in iç ã o  d o s  e le m e n t o s  a s s o c i a d o s }

F ig u r a  =   F ig u r a s  ; { e s q u e m a  d e f in i d o  s e p a r a d a m e n t e }

C i t a ç ã o _ b ib l io g r a f i c a  =  B ib l io g r a f i a  ( e s q u e  d e f in id o
s e p a r a d a m e n t e }

N o t a  =  P a r a g r a f o s  -  ( r e f _ n o t a ) ;

U N I T S    { E le m e n t o s  q u e  p o d e m  s e r  u s a d o s  n o s  o b je t o s }

r e f_ n o t a  =  R E F E R E C E  (n o ta )

r e f_ b ib l io g r a f i a  =  R E F E R E N C E  ( c i t a c a o  b i b l io g r a f i c a )

r e f_ f ig u r a  =  R E F E R E N C E  (F ig u r a ) ;

r e f_ f o r m u l a  =  R E F E R E N C E  ( F o r m u l a _ is o la d a ) ;

E X P O R   ( e le m e n t o s  d o  e s q u e le to )

     T i t u lo ;

      F ig u r a  W i t h  F i g u r a _ le g e n d a ,

       S e c a o  w i t h  t i t u lo _ s e c a o ;

E N D ;  { F im  d o  e s q u e m a  d e  e s t r u r a }
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ANEXO 2 EXEMPLO DO ESQUEMA DE 
APRESENTAÇÃO 

PRESENTATION Artigo_UFRGS; 
VIEWS 
 Texto_Integral, Sumario, Citacao_Bibliografica; 
PRINT 
 Texto_Integral, Citacao_Bibliografica, Sumario; 
COUNTERS 
 CptPageAnexa: Rank of Page (Texto_Integral) Init (Numero_Prin_Page); 
 CptAnexo: Rank of Anexo; 
VAR 
 VarPageAnexa: Value (CptAnexo, Upercase) Text '_' 
    Value (CptPageAnexa, Arabic); 
BOXES 
 Apresent_Tit: 
 BEGIN 
  Visibility: 0; 
  IN Sumario 
  BEGIN 
   Width:2; 
   Height: 2; 
   Content: Graphics; 
  END; 
 END 
 BoxResumo: 
  BEGIN 
   HorizPos: left = Next.left; 
   VertPos: Top + previus.Bottom + 1 cm; 
   Content: Text 'Resumo'; 
   Style: Bold; 
   Font: Creator=; 
   Size: Creator=; 
   Foreground: Creator=; 
  END; 
 RULES 
  Artigo_UFRGS: 
  BEGIN 
   Page(CorpoPagina); 
   Size: 11pt; 
   Font: Times; 
   Style: Roman; 
   HorizPos: Vmidle = Enclosing.Vmidle; 
   VertPos: Top=Enclosing.Top; 
   Visibility: 10; 
   Ident: 0; 
   Adjust: Left; 
   Justify: Yes; 
   LineSpacing: 1.1; 
   Foreground: Black; 
   BackGround: White; 
   Hyphenate: No; 
            In Sumário 
    Page(PgSumário) 
                      END 
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