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Introdução
Processo de software livre:
Grupos de pessoas geograficamente distribuídas.
Informalmente organizados.
Produto: software de alta qualidade.
A compreensão disto motivou o desenvolvimento de vários trabalhos:
(Krishnamurthy, 2002), (Healy e Schussman, 2003),
(Nakakoji et al., 2002), (Ghosh et al., 2002), etc.
Maioria se concentra em projetos individuais ou aspectos particulares
do processo.
Necessita-se investigar o processo, fornecer uma ampla visão do
cenário de projetos de software livre.
Levantamento de projetos de software livre, buscando caracterizar o
processo de software livre (Reis, 2003).
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Metodologia
Alvo:
Pessoas com bom conhecimento do fluxo de trabalho e da
equipe de um projeto de software livre específico.
Amostra não-aleatória:
Projetos de software livre cujo processo de software se mostra
saudável e sustentável, caracterizados por sua longevidade,
intensa atividade ou permanente destaque público.
Projetos selecionados a partir do freshmeat.net e
sourceforge.net:
Nível de desenvolvimento: grau de maturidade (de 1 a 6).
Vitalidade: grau de atividade (quantidade de lançamentos e
tempo de existência).
Popularidade: intensidade de procura e visualização das
informações.
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Resultados
Total de 1.102 projetos, dos quais 519 responderam e foram
analisados:
População de desenvolvedores internacional, grande parte com
mais de cinco anos de experiência.
A maioria dos projetos foi iniciada por motivos pessoais e, desde
o início, como software livre.
Maioria dos projetos relacionada à engenharia de software,
redes, segurança, multimidia, navegadores e aplicações de
escritório.
Os principais usuários do software são usuários técnicos.
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Resultados
A linguagem mais utilizada é ANSI C, seguida de sh, Perl, C++,
yacc e Python.
Cada projeto utiliza, em média, 3,2 linguagens.
A maioria dos projetos possui 60 mil linhas de código.
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Resultados
A faixa etária dos projetos se concentra entre 2 e 5 anos.
Predominam as equipes com menos de cinco membros.
Observa-se a presença de uma organização hierárquica com
delegação, formal ou informal, de responsáveis.
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Resultados
Boa parte dos projetos se baseiam em softwares já existentes
ou padrões.
Grande esforço é despendido na definição dos requisitos.
Independência da equipe quanto a esses requisitos, sem
contribuições significativas dos usuários.
Pouca preocupação com usabilidade (prototipação, estudo de
interfaces).
A maioria dos projetos gera documentação, principalmente a
nível de requisitos e voltada para usuários finais. A participação
de grupos externos na geração da documentação é baixa.
Realizam-se testes antes de lançar uma versão do software
(mas não continuamente no processo).
Predomina a utilização de ferramentas de gerenciamento de
configuração, meios de comunicação simples (email, IRC) e
serviços de hospedagem (como o sourceforge.net).

8

Índices
Índice de Engenharia de Software (IES ):
Resume o esforço dispendido nas atividade de engenharia de
software.
Calculado a partir de uma lista de alternativas, obtidas do
questionário, consideradas relevantes para um bom processo de
engenharia.
Foi associado um peso a cada item, variando de 1 (esforço
desprezível) a 5 (grande esforço).
De maneira análoga foi criado um índice para descrever o uso de
ferramentas de engenharia de software.
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IES X LOC

Observam-se algumas concentrações, sugerindo a existência de um
conjunto de atividades comuns.
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IES X Tamanho de equipe

A execução de atividades de engenharia de software é proporcional à
dimensão da equipe.
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IES X Idade do projeto

A execução de atividades de engenharia de software não é
proporcional à idade do projeto.
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Conclusões
Ciclo de vida: criação, lançamento público, crescimento e organização
e maturidade.
Algumas características do processo de software livre fogem ao senso
comum:
Poucas atividades de garantia de qualidade.
Equipes pequenas (na maioria).
A justificativa para o sucesso são os aspectos humanos:
Forte interação usuário-desenvolvedor.
Trabalho auto-gratificante.

13

Referências
Ghosh, R. A., Robles, G., Glott, R., Krieger, B. (2002). Free/Libre and Open Source
Software: Survey and Study.
Healy, K., Schussman, A. (2003). The Ecology of Open-Source Software
Development.
Krishnamurthy, S. (2002). Cave or Community? An Empirical Examiniation of 100
Mature Open Source Projects. First Monday, 7(6).
Nakakoji, K., Yamamoto, Y., Nishinaka, Y., Kishida, K., Ye, Y. (2002). Evolution
patterns of open-source software systems and communities. In Proceedings of the
International Workshop on Principles of Software Evolution, pp. 76–85, Orlando,
Florida. ACM Press.
Reis, C. R. (2003). Caracterizao de um processo de software para projetos de
software livre. Dissertao de Mestrado, Universidade de So Paulo, So Carlos - SP.

14

