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Resumo do Artigo 
“Toward Open-World Software: Issues and Challenges” 1 

 

Toward Open-World Software: Issues and Challenges trata a respeito das novas oportunidades e 
desafios no desenvolvimento de software, o artigo apresenta a evolução na dinâmica do 
desenvolvimento de software, tentando identificar resultados, desafios e direções futuras as 
pesquisas. Esta evolução ocorre no contexto de sistemas com uma arquitetura cada vez mais 
dinâmica, modular e distribuída. Neste sentido sistemas com arquitetura estática, monolítica e 
centralizada tornam-se inviáveis para áreas emergentes da computação como a computação 
ubíqua e pervasiva. As mesmas pressupõem um ambiente aonde mudanças ocorram 
continuamente, fazendo com que o software tenha que se adaptar e reagir as mudanças de 
forma dinâmica. Segundo os autores, esta mudança na forma de desenvolvermos um projeto de 
software provocam mudanças a nível de processo (a forma como o software é desenvolvido) e 
também a nível de produto (como o software é estruturado). 

Historicamente engenheiros de software só poderiam passar para a fase de projeto e 
implementação após passar por uma fase exaustiva de elicitação e especificação de requisitos. 
Pesquisadores desenvolveram então métodos, técnicas e ferramentas para suportar uma 
evolução mais flexível a nível de processo e produto focando-se na qualidade do produto e 
também no custo e eficiência do projeto. Introduziram-se então modelos de processo 
evolucionário, como o modelo incremental e o modelo baseado em prototipação. Mais 
recentemente a idéia destes modelos foi incorporada em métodos ágeis. Do ponto de vista 
tecnológico, pesquisadores da área de engenharia de software descobriram princípios de projeto 
e métodos que suportam a mudança de arquitetura, como ocultar informações, 
encapsulamento, e separação dos módulos de interface e sua implementação. Estes princípios 
por sua vez foram incorporados em novas linguagens de programação em novos conceitos 
como polimorfismo e ligações dinâmicas além da extensão a novos limites de redes como por 
exemplo a execução remota de métodos. Outro grande avanço representativo é o 
desenvolvimento baseado em componentes que torna o desenvolvimento de aplicações 
parcialmente descentralizado. Este novo avanço no desenvolvimento de software possibilita o 
desenvolvimento utilizando-se a junção de componentes e uma tecnologia de middleware que 
possibilite esta junção que possua uma infra-estrutura de integração e coordenação entre os 
componentes.  

Os autores do artigo no entanto enfatizam a demanda para que o software seja ser 
sensível a mudanças e reaja através de princípios de auto-organização e auto-adaptação de seu 
comportamento ainda não é suportado pelo estado da arte de nossas pesquisas. 

Diversos domínios da computação estão surgindo, como ambientes inteligentes e 
computação pervasiva, todos tem como objetivo integrar computação e seu ambiente. Para 
implementar este conceito necessita-se de um sistema de software que mude dinamicamente 
seu comportamento em resposta a mudanças a sua interação ou controle do ambiente. Além 
disso estes sistemas devem detectar situação críticas, voltando a uma configuração estável. 
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Elementos que compõe esses sistemas geralmente necessitam de mecanismos próprios para 
comunicação multicast, mantendo um conhecimento global de todos os estados do sistema. 

Para construir aplicações que requisitam serviços existentes executados em um provedor 
de site remoto os desenvolvedores devem se preocupar com alguns requisitos. Os autores citam 
alguns desses requisitos: confiança de serviços que compõe a aplicação através de uma 
descrição clara de cada serviço, mecanismos que facilitem a negociação de clientes e serviços, 
permissão para que as aplicações liguem serviços específicos anunciados e descobertos em 
tempo de execução, além disso o sistema deve estar pronto para monitorar e reagir quando 
algum serviços prestado mudar inesperadamente. 

Precisa-se então de novas formas de estruturar e programar sistemas cada vez mais 
dinâmicos e heterogêneos. Os autores citam um conjunto de novas abordagens e tecnologias 
como:  

� Tecnologias orientadas a serviços (webservices) que podem ser selecionados 
de acordo com as suas capacidades funcionais e o seu compromisso de qualidade 
de serviço (QoS), além de características não funcionais. Por fim estes serviços 
poderão ser integrados e poderão ser requisitados remotamente, afetando na 
profundidade do dinamismo e flexibilidade de aplicações deste tipo. 

� Middlewares para publicação e utilização de serviços.  
� Computação em Grid que facilita a virtualização e independência de recursos, 

seja do ponto de vista fornecedor atual, quanto de sua localização física. 
� Ambientes de computação autônoma que oferecem recursos para que 

sistemas se configurem, sejam mantidos, otimizados e protegidos 
automaticamente, lidando com a complexidade, heterogeneidade e incertezas de 
sistemas de sistemas de software modernos. 

A pesquisa de engenharia de software e a prática tem apontado em direção aos sistemas 
abertos que eliminam certas limitações na construção de sistemas que tendem a ser cada vez 
mais dinâmicos, reconfiguráveis, heterogêneos e com um alto grau de interação com o 
ambiente em que ele está executando. Para satisfazer a todo os objetivos desta nova forma de 
se pensar no desenvolvimento de software os autores do artigo apontam alguns novos desafios. 
Do ponto de vista de especificação os pesquisadores tem tido bastante progresso na 
especificação de componentes de interface que convergem aspectos sintáticos e funcionalidades 
semânticas. No contexto de sistemas cada vez mais abertos surgem algumas preocupações além 
da especificação, como o uso de protocolos, propriedades transacionais e não-funcionais de 
sistemas. Um dos grandes desafios da especificação destes novos tipos de sistema é detectar 
por exemplo a reconfiguração dinâmica destes sistemas. Outra preocupação fica em conta da 
verificação, monitoração e confiança nos serviços que são utilizados pelos sistemas. A 
respeito da implementação destes sistemas, existe a necessidade de criação de novas 
características em linguagens de programação, como mecanismos que facilitem a busca por 
novos serviços em tempo de execução e mecanismos reflectivos de adaptação de aplicações 
cliente de forma dinâmica.  Para possibilitar o auto-gerenciamento desses sistemas seus 
desenvolvedores devem definir limites em que o sistema podem evoluir e também critérios a 
serem considerados para decisão de como evoluir. 

Os autores concluem o artigo descrevendo a necessidade de novas abordagens para o 
desenvolvimento de aplicações e novas formas de estruturar e programar os mesmos, para que 
seja alcançado os novos desafios de sistemas de software que tendem a ser cada vez mais 
dinâmicos, heterogêneos, e com a capacidade de auto-adaptação e auto-funcionamento.  
 

 
 


