
Resumo 

 

Um wiki é uma página web editável por qualquer utilizador autorizado, escrita numa 

linguagem pré-definida que depois é traduzida em HTML. Apesar de simples, as 

implicações deste conceito nas tecnologias web que possuímos hoje em dia são 

imensas. Assistimos nos últimos anos a uma mudança no paradigma em relação aos 

conteúdos na World Wide Web. Dantes, os conteúdos estavam lá, produzidos por 

alguém cuja função era a de produzir conteúdos; hoje em dia, na chamada Web2.0, os 

conteúdos são também produzidos por nós. 

Para permitir que essas faculdades de criação de conteúdos estejam acessíveis a todos 

é necessária uma progressiva simplificação das ferramentas de criação de conteúdos 

web. É neste âmbito que aparecem os requisitos de usabilidade que hoje são 

fundamentais no desenvolvimento de aplicações web. 

Neste relatório descreve-se o processo de desenvolvimento da aplicação Gruki, um wiki 

construído com o objectivo de permitir a fácil criação de conteúdos por todos, para 

todos. A utilização do editor WYSIWYG de conteúdos web Wedit, desenvolvido com a 

usabilidade em mente, permite que o Gruki adquira para si essas qualidades que o 

tornam uma aplicação simples e fácil de usar. 

O Gruki pretende igualmente simplificar a utilização de wikis, permitindo a criação de 

um wiki através de um simples registo. Cada wiki do Gruki será denominado por 

"espaço", sendo que cada espaço tem associado um conjunto de páginas sobre o qual 

é aplicado um determinado conjunto de permissões. Cada espaço possui igualmente 

um conjunto de utilizadores associado que sobre este têm permissões especiais. 

De forma a agilizar o processo de desenvolvimento do Gruki e com o intuito de explorar 

os métodos ágeis de desenvolvimento de software, vai ser usada a framework Ruby on 

Rails, uma framework para o desenvolvimento de aplicações web que é altamente 

orientada para os métodos ágeis de desenvolvimento de software. Estes métodos são 

baseados numa filosofia de que o desenvolvimento de software deve ser um processo 

ágil e iterativo, capaz de se adaptar facilmente às mudanças. 

Assim, este projecto não só irá permitir uma aprendizagem ao nível das metodologias 

ágeis de desenvolvimento de software como também irá ser uma aplicação web de 



elevado valor para a partilha colaborativa de informação motivada pela sua natureza 

wiki. 

 

 

Abstract 

 

A wiki is a webpage that can be edited by any authorized user, written in a pre-defined 

language that is afterwards converted in HTML. Although simple, the implications of this 

concept on the web technologies we have nowadays are enormous. We assisted 

through the last years to a paradigm shift concerning the World Wide Web contents. 

Before, the contents were there, produced by someone whose function was exactly to 

produce those contents; today, on the so called Web2.0, the contents are also created 

by us. 

To allow those content creation functionalities to be accessible to everyone it is 

necessary to do a progressive simplification of the web content creation tools. This is the 

scope where usability requirements appear, being nowadays fundamental on the web 

applications development. 

On this paper it’s described the development process of the Gruki application, a wiki 

built with the purpose of allowing the easy creation of contents for by everybody, for 

everybody. The WYSIWYG web content editor Wedit, built around the usability, allows 

Gruki to acquire to itself that simplicity and ease of use. 

Gruki also wants to simplify the use of wikis by allowing the the creation of a wiki using 

just a simple register form. Each wiki on Gruki will be called a "space", being each space 

associated with a group of pages that share a certain set of permissions. Each space 

has also a group of associated users that have special privileges in the space. 

To allow an agilization of the Gruki development process and with the objective of 

exploring the agile methods of software development, the framework Ruby on Rails is 

going to be used. This is a framework for web applications development and it’s highly 

oriented for the agile methods of software development. This methods are based in a 

philosophy that states that software development should be and agile and iterative 

process, making it able to adapt easily to change. 



This way, this project not only will allow learning on the agile methodologies of software 

development but will also result in a web application with high value for collaborative 

information sharing motivated by it’s wiki nature. 


