Cloud Computing +
Internet das coisas =
Novos Requisitos de
Software

RESUMO
A computação em nuvem e a Internet das Coisas criaram um amplo conjunto de
oportunidades para aplicações inovadoras. Ao analisar este tipo de aplicações em
detalhes, concluímos que elas não apenas possuem muitos novos requisitos (em
comparação com o software tradicional), mas que muitos desses novos requisitos
são comuns a muitas dessas aplicações. Assim, os custos de desenvolvimento podem
ser reduzidos pela introdução de novas ferramentas de software destinadas
especificamente a este cenário.
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INTRODUÇÃO
Ao longo das últimas cinco décadas, o número de CPUs em nosso planeta tem
crescido a uma taxa surpreendente de cerca de dez vezes por década, na medida em
que a engenharia eletrônica conseguiu uma miniaturização cada vez maior delas.
A produtividade do desenvolvimento de software nunca se adaptou ao ritmo do
hardware (lembre, por exemplo, que o Windows 95, pioneiro no uso de todos
recursos da CPU Intel 80386, demorou dez anos desde o lançamento dessa CPU).
Esta invasão de CPUs agora é simultânea com telecomunicações quase universais,
criando inúmeras oportunidades de inovação (é por isso que vivemos uma era de
surgimento de muitas novas aplicações e startups nos dias de hoje).
Entretanto, este ambiente apresenta vários requisitos novos para software.
Na próxima seção, vamos mostrar algumas soluções de software inovadoras para
ilustrar o nosso ponto.
Em seguida, estes novos requisitos de software será descrito um por um.
E vamos acabar com uma proposta para atender a esses requisitos
instantaneamente.
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Algumas soluções
inovadoras em software

Vamos iniciar apresentando uma diversidade de idéias que poderiam ser
desenvolvidas por empresas startups. Ao descrever estas idéias, também
comentaremos sobre alguns desafios impostos pela implementação dessas soluções
em software.
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"Seu amigo está estacionando agora'

Seu amigo

John Parker
acaba de
entrar no
estacionamento
2016/06/01 00:53:25

Esta imagem pode ser obtida na entrada do estacionamento de qualquer shopping
center, hotel ou aeroporto, que possua hardware capaz de identificar as placas dos
veículos.
Suponhamos que você e eu agendamos uma reunião em (este lugar).
Eu lhe informei a placa do meu carro com antecedência, de modo que, em vez de
trocarmos mensagens SMS ou WhatsApp enquanto estou chegando, você recebe
uma notificação no seu celular diretamente do sistema de controle do
estacionamento quando eu adentrar nele com meu veículo.
Agora observe que:
•

Os sistemas de estacionamento atuais não foram projetados para atender o
grande número de usuários que esta solução geraria, mas apenas aos
funcionários do estacionamento e, possivelmente, as máquinas de autoatendimento.

•

É inadmissível que o faturamento do sistema de estacionamento seja
interrompido ou caia quando houver muitos usuários aguardando a
notificação de chegada de seus amigos
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Relacionamento Omni-Channel com clientes

"Omni" é o prefixo grego que indica o 'todo' de alguma coisa. Por exemplo. para
aqueles que acreditam em Deus, ele é onisciente (que significa que ele possui
"consciência ou entendimento completos ou ilimitados, a capacidade de perceber
todas as coisas").
O relacionamento omni-channel com clientes se traduz em uma experiência de
usuário unificada, compartilhando recursos entre todos os canais de relacionamento.
Por exemplo, se um aplicativo mobile banking está configurado para mostrar
algumas operações bancárias específicas na sua tela inicial (ou outra preferência,
como o idioma no qual você prefere ser atendido), essa mesma opção deve ser usada
na interface do web banking, quando você usa os ATMs do banco, etc.
O cliente deve ser tratado como UM cliente do banco, e não como um usuário
diferente em cada canal de atendimento que ele usa.
Isto implica em:
•Os valores das opções de configuração não pode ser gerenciadas de forma separada
pelas soluções individuais que operam em cada canal, mas tem que ser
compartilhadas entre eles
•Os usuários se beneficiariam se as transações pudessem ser iniciadas através de um
canal e concluídas em outro
•As empresas e seus clientes poderiam se beneficiar da tarifação dos serviços
prestados por transação executada
Embora a interface omni-channel deste exemplo seja baseada em instituições
financeiras, o conceito se aplica a muitas outras atividades econômicas, como por
exemplo redes de varejo, comércio eletrônico, etc.
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Chuva em Cidades Inteligentes

Na medida em que sensores automatizados se tornarem mais comuns, inovações
operadas localmente (como a 'lampbrella') serão desenvolvidos.
No entanto, quando os sensores da Internet das Coisas são integrados com o
ambiente de computação em nuvem, muitas outras inovações são possíveis. Apenas
com base em sensores de chuva, nós podemos:
•Permitir que cidadãos comuns observem dados meteorológicos detalhados através
de aplicativos de celular e/ou sites na web
•Integrar informações de precipitação pluvial com sistemas de telemetria de ônibus
urbanos, para reduzir a velocidade desses veículos de acordo com a intensidade da
chuva no local onde circulam, para diminuir a probabilidade de acidentes
•Integrar informações sobre chuva nos os sistemas de roteamento de tráfego, como
o Waze (para antecipar congestionamentos)
Note que nestes exemplo a velocidade necessária de atualização das informações
sobre a chuva não é única: a visualização de dados pode atrasar em um minuto, mas
um ônibus já pode ter derrapado nesse tempo. Portanto, garantir o correto
encaminhamento destas informações na velocidade necessária a cada um de seus
usos é um desafio escondido.
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Mobilidade Corporativa

Aplicações
Cliente
Servidor ...

... São muito
caras e
arriscadas

Os dispositivos móveis estão se tornando rapidamente os dispositivos de front-end
mais comuns entre os usuários, mesmo para sistemas corporativos. Contudo, os
componentes de hardware e de software para esses dispositivos ainda estão em
rápida evolução.
Além disso, as corporações precisam ser protegidos contra ataques em sistemas
corporativos de missão crítica originados nos dispositivos móveis. Estes ataques
podem ser iniciados por usuários mal intencionados ou mesmo por desenvolvedores
que aplicarem técnicas de engenharia reversa às soluções móveis.
Ainda, o uso da arquitetura cliente-servidor demanda que, a cada novo dispositivo
móvel a ser acoplado aos sistemas, a necessidade de desenvolvimento e/ou
manutenção de interfaces dentro do ambiente corporativo.
Observamos que estas dificuldades de 'blindagem' contra ataques e mudanças de
plataforma são comuns a todas as corporações usando soluções móveis.
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A Economia das APIs
As empresas desejam atingir
Elas estão a procura de:
 Lucros maiores
 Novos mercados
A Economia das APIs é a troca comercial de de
recursos de informação entre empresas, que
expõem alguns dos seus recursos de informação
para um ecossistema de desenvolvedores através
de uma interface de aplicativos baseada na
Internet (API), que podem combiná-los com
recursos de informação expostos por outras APIs
para construir novos recursos de informação.

Gartner®

Do ponto de vista da transparência, o conceito da Economia das APIs traz para as
empresas a mesma estratégia conhecida como "governo aberto" (com a possível
exceção da cobrança pelo acesso aos recursos de informação). Algumas novas
aplicações corporativas a serem implementadas:
Obter lucros maiores a partir de novos acessos aos recursos de informação já
existentes:
•

Cobrando das pessoas de fora da empresa pelo acesso aos dados

•

Usando recursos de informação para converter mais pessoas em clientes;
por exemplo:
•

Permitindo que as pessoas saibam onde podem comprar seus
produtos preferidos pelo menor custo, com o menor gasto de tempo,
etc.

•

Permitindo que desenvolvedores externos possam integrá-los em
outros aplicativos e/ou sistemas

Implementação de novas aplicações no modelo de 'cauda longa'
•

Atingindo novos mercados, baseados neste modelo de negócio, por meio de
entregas de 'granulação' muito fina; por exemplo:
•

Fornecimento de conteúdos de ensino à distância ou streaming com
tarifação segundo a segundo

•

Comercializando informação (tradicionalmente conhecido como venda
de listas, database marketing ou pesquisa de mercado) registro a
registro
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Alguns Novos
Requisitos de Software

Todas estas novas soluções em software apresentam novos requisitos.
Muitos destes requisitos são comuns a maioria das aplicações deste novo ambiente.
Nesta seção descrevemos estes requisitos, um por slide.
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Usuários e Servidores Desaparecem

Nossa atual rede de dados global possui novos 'recursos', ou melhor dizendo,
'problemas', que os desenvolvedores de software nunca tiveram que levar em
conta nas décadas passadas:
1. Muitos dispositivos de usuário final (como smartphones, tablets ou máquinas de
cartão de crédito) são alimentados por baterias, que esgotam sua energia:
quando as baterias tem sua capacidade esgotada, estes dispositivos efetivamente
desaparecem da rede
2. Uma única transação pode agora envolver vários servidores, onde nem todos
residem na mesma rede local: o acesso a (alguns) deles pode ser impossível ou
estourar um limite de tempo apenas pela existência de problemas de
comunicação
Os usuários não apenas esperam que suas aplicações tenham um comportamento
consistente ao se deparar com estes problemas, mas que possam lhe informar e
auxiliar tanto quanto for possível na resolução deles.
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Todas as Soluções Tornam-se Globais
• Toda solução
é ou será global
– Os desenvolvedores
precisam se adaptar a
vários ambientes culturais

I18N

A proporção de novas aplicações que são passíveis de distribuição global é
significativamente maior do que no passado. Basta pensar nos exemplos da seção
anterior.
A implementação da internacionalização (abreviada como I18N na literatura técnica
em inglês) é um desafio significativo para os desenvolvedores, mesmo quando se
limitar a idiomas que usam o alfabeto latino. I18N não significa apenas traduzir
mensagens, mas adaptar a manipulação de datas, nomes e valores monetários,
nomes de idiomas, mensagens de erro, etc.
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Não armazene dados
de configuração localmente!

Um usuário é um usuário
Um usuário não é um
dispositivo

Alguma vez você fez login no Waze usando o smartphone de um amigo ou parente?
Ou em um novo smartphone? Se você personalizou Waze no seu smartphone atual,
então você se encontrará em um ambiente diferente: Waze armazena os dados de
configuração localmente em cada dispositivo. Assim, você tem que configurar suas
preferências novamente em cada novo smartphone que você usar.
A experiência de usuário será, obviamente, muito melhor se apenas com o seu login,
todo o seu conjunto de configurações se torna disponível para uso imediato.
Note que este requisito impõe o armazenamento dos dados de configuração em
algum lugar na nuvem, já que o dispositivo local pode não ser acessível (por estar
simplesmente desligado, por ter esgotado suas baterias ou por ter perdido sua
conexão de dados).
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Controle de Migração de Versões

• Precisa ser
gradual, controlado e automatizado
• Para todos ou alguns usuários

Atualizar um número significativo de instalações de software ao mesmo tempo pode
se converter em um pesadelo – pergunte à Microsoft sobre a sua experiência com as
atualizações do Skype logo após a aquisição do Skype.
Na medida em que o software de front-end se torna cada vez maior, rodando em
dispositivos mais potentes, o desafio apenas cresce
Deixar que as atualizações fiquem por conta dos usuários por meio de 'lojas de
aplicativos' nem sempre é uma opção, porque:
•

Elas não controlam quantas atualizações simultâneas estão em andamento

•

Elas permitem que os usuários ignorem a atualização

•

Elas não permitem atualizar grupos específicos de usuários
•

Útil para testes de software beta

•

Útil para testes 'lean' com versões diferentes em uso simultâneo
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Micro-Faturamento por Transação

• Debitar os usuários em valores muito baixos,
e de acordo com as transações processadas
– Mesmo quando são membros de um grupo

Muitos dos modelos de negócios apelidados de 'X como um serviço' ainda são baseadas em
pagamentos periódicos por usuário registrado. Os usuários tendem a experimentar e preferir sistemas
que lhes permitem pagar apenas pelas transações que eles realmente usarem. Por exemplo, quando
você realizar uma viagem, você estaria disposto a pagar por uma previsão do tempo que abrangesse
as cidades que você irá visitar, porém muito poucos usuários se inscreveriam para um serviço como
este com base numa assinatura. Os serviços de informação que descrevemos na primeira seção são
outro exemplo disto. Mesmo o modelo de faturamento dos estacionamentos no mundo real poderia
beneficiar desta transição de modelo de negócios.
Os valores a serem pagos podem ser muito baixos, no nível de centavos, ou ainda menores, em alguns
casos. Assim, os serviços de cobrança tradicionais, como boletos bancários ou os cartões de crédito
não podem ser usados: o custo de processamento do pagamento seria ordens de magnitude maior do
que o valor recebido.
Além disso, há dois cenários adicionais que o processamento de cobrança por transação precisa
abranger:
•Quando uma empresa paga pelo consumo de transações de seus funcionários, ela quer fazer um
único pagamento pela empresa (e não um pagamento por funcionário)
•Se uma empresa optar por patrocinar os custos que seus clientes incorrem durante o processamento
das transações, este 'dinheiro patrocinado' deve ter o uso restrito a transações específicas (por
exemplo, ele não deve ser possível de ser usado para cobrir os custos de execução de transações
junto a uma empresa concorrente, ou ser gasto pelos usuários consumindo qualquer outro serviço que
não seja de interesse da patrocinadora)
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' Segurança Segura'

Todos estes exemplos são piadas inadmissíveis!

Quando (pelo menos algumas) contas de usuário tem associado um saldo em
dinheiro, o padrão de segurança habitual (como o encontrado em aplicações de ecommerce, por exemplo) não é adequado: os procedimentos de recuperação de
senhas apenas com base no conhecimento do endereço de e-mail, podem ser
facilmente utilizadas para roubar contas; na melhor das hipóteses eles são tão fortes
quanto a força da senha da conta de e-mail.
Servidores back-end que processam as transacções sob demanda do software frontend também precisam de medidas de segurança adicionais. Além disso, diferentes
papéis de usuário devem ser levados em conta para decidir permitir (ou negar) o
acesso a uma transação específica. Desenvolvedores de software, testadores de
software e tradutores de software são apenas alguns dos papéis de usuário que
temos de considerar.
Por isso, precisamos de um sistema de segurança que:
•Permita que os usuários mantenham suas contas (saldo) de forma segura
•Permita que servidores back-end também possuam algum tipo de 'conta'
•Administre a interação entre os usuários do software front-end e os servidores
back-end, considerando os diversos papéis de usuários
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Auditabilidade

Gerenciar decisões de segurança exige não somente um mecanismo de decisão
preciso, mas inclui a necessidade de comprovar que o mecanismo em uso tomou as
decisões corretas. De fato, muitas grandes empresas evitar fornecedores 'X as a
service' apenas pela perda de recursos de auditoria (em comparação com ambientes
tradicionais de processamento de dados).
Auditoria aqui significa exatamente o mesmo que na contabilidade: o auditor é um
terceiro, escolhido de forma consensual pelo prestador de serviços e o cliente, que
será capaz de revisar todos os lançamentos contábeis de forma individual (mas não
lhe é permitido fazer quaisquer alterações). Auditores devem testemunhar que o
conjunto completo de lançamentos está de acordo com as práticas recomendadas.
Traduzindo para o nosso ambiente de computação em nuvem, os auditores precisam
testemunhar que o processamento das demandas dos usuários, oriundas de software
front-end e encaminhadas para servidores back-end está em conformidade com as
regras de segurança estabelecidas. Além disso, no ambiente de computação é
comum exigir condições adicionais para os sistemas envolvidos, muitas vezes
formalizadas como um Acordo de Nível de Serviço (SLA = Service Level Agreement,
em inglês). Os auditores também devem ser capazes de testemunhar que os SLAs
foram atendidos.
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Controle de Reentrância no Back-end

• Quantas vezes alguém pode
entrar/chamar?
• Quantas vezes você pode entrar/chamar?
• Você pode entrar de novo sem ter saído?
Outro aspecto a levar em conta no desenvolvimento de novas soluções que se
integram com sistemas corporativos existentes, ou com hardware do universo da
Internet das Coisas (que possui capacidades limitadas), é o planejamento de
capacidade.
Pior ainda, há uma abundância de ameaças no ambiente de computação em nuvem,
que não devem respingar em qualquer sistema de missão crítica.
Além disso, sistemas de missão crítica podem ter capacidade limitada disponível para
algumas dessas novas aplicações (como a aplicação de estacionamento descrita na
primeira seção).
Por isso, precisamos de proteger sistemas críticos de:
•Serem chamados para fornecer recursos de informação em um intervalo de tempo
mais curto do que o considerado apropriado de acordo com o dono do sistema de
missão crítica (de forma a garantir a capacidade do servidor de missão crítica para
atender as demandas)
•Serem chamados por um único usuário em um intervalo de tempo mais curto do que
o considerado apropriado por usuário (para evitar que usuários fraudulentos sejam
capazes chamar com mais frequência que os usuários regulares)
•Serem chamados para lidar com a mesma transação mais de uma vez, em paralelo;
neste caso a segunda chamada so deve ser processada quando a primeiro terminar
(com êxito ou não)
•

Muitos sistemas de missão crítica não foram desenvolvidos para lidar
com estas tarefas

Finalmente, seria desejável que as chamadas 'ilegais' incorressem em alguma
penalidade de tempo, para minimizar as perdas causadas por ataques de negação de
serviço (DOS = Denial of Service, em inglês)
Cloud Computing + Internet of Things =
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Requisitos dos Desenvolvedores

DE
PARA
• Custo inexequível em
um único projeto
• O desenvolvimento
custa MENOS com
– Um subsistema de
erros que provê
informação detalhada
– sistema de tipos

Ao implementar todos os requisitos anteriores, certamente teremos um sistema
complexo, no qual os desenvolvedores terão de enfrentar 'bugs'.
A depuração é muito simplificada quando os desenvolvedores recebem informações
precisas sobre o que deu errado: apenas serem informados de que erraram é um
pesadelo.
No entanto, investir em ferramentas específicas para os desenvolvedores é
considerado custoso demais quando se considera um único projeto de
desenvolvimento de software.
Para enfrentar esta situação, consideramos dois requisitos conceituais adicionais:
1.

Um sistema de tipos, similar aos existentes nas linguagens de
programação
•

2.

Isto permite a todos os valores que usamos com nossas transações
sejam verificados (e recusados em caso de erro) eximindo os
servidores back-end desta tarefa

Uma codificação de erros o mais detalhada possível e, de preferência,
extensível para que os desenvolvedores possam definir novos tipos de
erros
•

Com suporte a documentação de erros em múltiplas línguas
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Novo Cenário de Software

De um ponto de vista econômico, não há nenhuma razão para que cada novo projeto
de desenvolvimento de software neste novo cenário, como os descritos na primeira
seção, devam custear o desenvolvimento destes requisitos de novo a cada projeto.
Faz muito mais sentido se todos estes requisitos puderem ser atendidos através da
utilização de uma ferramenta que os forneça como como recursos prontos para uso
pelos aplicativos.
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Visão Geral da Arquitetura de Múltiplas Camadas
Aplicações
Móveis

Browsers
www.
www.
<Html> ... </ html>
www.
<Html> ... </ html>
<Html> ... </ html>

Ferramenta
proposta
Programas de computador

Servidores
Back-end

Este cenário requer que abandonemos definitivamente a arquitetura clienteservidor, substituindo-a por arquiteturas de múltiplas camadas. Isso significa,
conforme ilustrado, a existência de ao menos três camadas: as camadas superior e
inferior na figura representam os softwares front-end e os servidores de back-end,
enquanto a camada intermediária é ocupada pela ferramenta de software que
propomos: um middleware baseado na nuvem, atuando como um roteador
inteligente, responsável pela gestão de toda a interação entre as aplicações frontend e os servidores back-end. Nesta arquitetura, a Internet das Coisas é apenas uma
fonte adicional de recursos de informação disponíveis para as aplicações front-end.
O middleware baseado em nuvem proposto foi concebido como um 'autômato finito
de estados', capaz de armazenar e gerenciar informações sobre as interações de
software que ele precisa gerenciar. Como ele tem que cumprir com todos os
requisitos que apresentamos anteriormente, também tem que gerenciar as
transações (e a cobrança pelo seu uso). Transações baseadas na nuvem representam
um desafio por si só, que superamos introduzindo uma ligeira modificação do
conceito de transação.
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Transações Limitadas no Tempo
Point of Consistency 1

Point of Consistency 1

BEGIN TRANSACTION X

RUN OPERATION X2
IF ERROR THEN
ROLLBACK TRANSACTION X
END IF
COMMIT TRANSACTION X
END TRANSACTION X

Point of Consistency 2

Time Line

RUN OPERATION X1
IF ERROR THEN
ROLLBACK TRANSACTION X
END IF

operationHandle ohX;
ohX = MethodInvokeAllow(
ohSolutionLogin,
MethodName,
Cost, Duration
)
MethodInvokeParameterAdd(
ohX, Parm1, … ParmN)
CallbackInvoke(ohX, OperationX1)
CallbackInvoke(ohX, OperationX2)
MethodInvokeCommit(ohX);

Point of Consistency 2
front-end na
nuvem nunca
solicita rollback

O conceito original transação foi amplamente difundido pelos sistemas de gestão de
banco de dados relacionais.
As transações são definidas como um "Conjunto de operações que só faz sentido se
todas (ou nenhuma) delas for executada com êxito"
Elas são implementadas em código que decide por confirmar ('commit') ou reverter
('rollback') o conjunto de operações ao têrmino da transação
Isso pressupõe que a comunicação entre o programa e o servidor esteja disponível
naquele exato momento (se a comunicação se interrompe, as transações ficam
pendentes até que o servidor seja reiniciado)
Por isso, propomos um conceito de transação modificado:
Ainda usamos a mesma definição conceitual de transação, mas:
• Apenas a decisão de Commit é comunicada ao final de uma execução bemsucedida
• Cada uma das operações que compõem uma transação pode ser executada
em um servidor back-end diferente
• A reversão é tratada automaticamente pelo middleware, uma vez que o
tempo máximo de execução da transação tenha sido atingido
• Evitando assim o acúmulo de operação pendentes, por qualquer
motivo
• No caso de uma transação ser revertida automaticamente, todas as
chamadas seguintes relacionadas a ela retornarão erro
• Se necessário, os servidores de back-end podem ser informados sobre
transações que estejam sendo revertidas
Cloud Computing + Internet of Things =
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Um Gerenciador de Transações
Limitadas no Tempo Baseado na Nuvem
Início do
Desenvolvimento
11 de
novembro

2014

Q1

Q2

Q3

Q4

Q1 2015

Q2

Q3

Q4

Q1 2016

19 de dezembro

Fim do
Desenvolvimento
Busca infrutífera de
produtos prontos,
patentes e/ou
trabalhos acadêmicos

Especificação
Formal de
Requisitos e
Submissão a
vários
desenvolvedores
de software e
arquitetos
experientes

Primeira implementação em software de
um gerenciador de transações limitadas
no tempo baseado na nuvem, incluindo
front-end experimental para auxiliar no
desenvolvimento, teste e depuração

2016

05 de abril

Protocolo do
pedido de
patente

Elaboração
de pedido
provisório de
patente,
revisão jurídica
nos Estados
Unidos e
correções
finais

Beta público

A nossa proposta é o resultado dos esforços desenvolvidos ao longo de um período
de pouco mais de dois annos, que começou com a busca de produtos existentes,
trabalhos acadêmicos e / ou patentes que cobrem estas ideias. A categoria de
produtos mais semelhante encontramos é chamado de Gestores API ', mas eles
cobrem menos de um terço das nossas necessidades.
Essa é a razão que começamos um projeto de desenvolvimento de software, agora
no nível beta público, depois de um pedido de patente US Provisória foi apresentado
para o projeto em 05 de abril de 2016. Esta patente define uma nova categoria de
middleware, temos chamado 'baseado em nuvem- gerenciador de transações por
tempo limitado ".
A marca comercial que estamos usando para a nossa primeira implementação é
'VersaCloud'.
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Obrigado!
Perguntas?

www.mbi.com.br
www.versacloud.technology
asuadisposicao@mbi.com.br
+55 11 3230 6850
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Espaço para anotações

