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Abstract. This article deals with the advantages of using Free Software and its metho-
dologies in the development of high-end scientifc instrumentation systems. Highlighted
advantages are presented not only in the academic context, but also in the industrial en-
vironment. The systemOSI-VGA in development inOtto-Schott Institut für Glaschemie
in Germany is used as a case study.

Resumo. Este artigo trata das vantagens alcançadas ao se adotar software livre e
suas metodologias no desenvolvimento e implantação de sistemas de instrumentação
cient́ıfica de alta tecnologia. Vantagens destacadas são apresentadas não apenas no
contexto acad̂emico, mas tamb́em em ambientes industriais. O sistemaOSI-VGA em
desenvolvimento noOtto-Schott Institut für Glaschemiena Alemanha.́e discutido como
estudo de caso.

1. Introdução
Ao contrário da equivocada primeira impressão que ocorre àqueles que se surpreendem perante o
“paradoxal sucesso” do Software Livre [Stallman, 1984] a despeito de seus princı́pios e métodos
não ortodoxos (do ponto de vista das metodologias tradicionais vigentes na indústria proprietária),
seus proponentes não creditam seus bons resultados à inteligência peculiar dos membros de sua
comunidade, mas ao seu modelo de desenvolvimento aberto e cooperativo, baseado no acesso não
privilegiado à informac¸ão. Na vanguarda do seu movimento, já se cogita, em diversas instâncias,
que a experiência ´e válida para outras áreas do conhecimento tais como a indústria da música, da
imprensa e da eletrônica1. Este artigo comenta a influência da disseminac¸ão do Software Livre no
desenvolvimento de sistemas de Instrumentac¸ão Cientı́fica e discute seus impactos através de um
estudo de caso.

1.1. Sistemas de Instrumentaç̃ao Cient́ıfica

Os sistemas de instrumentac¸ão cientı́fica considerados nesse trabalho compreendem a associac¸ão
de técnicas, ferramentas e profissionais multidisciplinares com o intuito de elaborar novos concei-
tos em uma área especı́fica do conhecimento. Mais que a utilizac¸ão de SL na implantac¸ão deste

1Free Music, Free PrinteFree Hardware, dentre outras propostas, j´a são largamente discutidas na Internet.
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tipo de sistema, este artigo discute mudanças mais profundas no que diz respeito à concepc¸ão e
constante adaptac¸ão destas aplicac¸ões.

2. Estudo de caso

Um exemplo de sistemas de instrumentac¸ão cientı́fica ´e oLabScape[Arnstein L., 2002] desenvol-
vido naUniversidade de Washington. Sistemas deste gênero associam ferramentas disponı́veis
como: base de dados, sistemas automáticos de aquisic¸ão de dados, ferramentas computacionais de
cálculo, sistemas de diagnóstico assistido por computador, entre outros, para auxiliar o indivı́duo
em tarefas que requerem alta confiabilidade, tais como: pesquisa cientı́fica, manutenc¸ão preditiva,
controle de processos industriais e agricultura de precisão.

O sistema que apresentamos, o OSI-VGA [Providelo and Panosso, 2001], em desenvol-
vimento noOtto-Schott Institut für Glasschemiena cidade deJena, Alemanhaé utilizado tanto
na análise laboratorial e pesquisa de novos materiais (meio acadêmico) quanto no controle de
precisão dos nı́veis de pureza na linha de produc¸ão de vidros planos (meio industrial).

O diagrama da Figura 1 mostra o funcionamento do sistema: requisic¸ão de medida (1),
gerenciamento de sessão(2), aquisic¸ão de dados (3), armazenamento dos dados (4), aviso de en-
cerramento (5)2. A arquitetura geral da aplicac¸ão é ilustrada na Figura 2.
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Figura 1: Diagrama do Sistema OSI-VGA

O componente de software aparente ao usuário foi escrito em C++ utilizando a biblioteca
gráfica QT2. O desenvolvimento se deu com a ajuda doKdevelop[kde, 2000] um IDE (Integrated
Development Environment), o qual facilitou o trabalho de compilac¸ão,debuge teste. O “handler”,
ou manipulador de tarefas, foi escrito emC-ANSI, visando melhor desempenho e implementa todas
as funç̃oes destinadas ao compartilhamento dos recursos utilizados, gerencia sessões e mantem a
integridade e segurança do sistema.

A parte microcontrolada foi implementada a fim de realizar as tarefas que necessitam de
coerência temporal (Hard Real-Time[Tanembaum, 2001]), aliviando a carga de processamento
nos componentes superiores e evitandopatchesno Kernel Linux atual (que não dispõe de capa-
cidades adequadas para a aplicac¸ão). A interface neste ponto ocorre por meio de um duto de
mensagens via porta serial utilizando a técnicaHRI3 [Providelo, 2001].

A base de dados utilizada foi PostgreSQL [pgs, 2000] pela funcionalidade e confiabili-
dade oferecida, e ofront-enddo sistema é mostrado na Figura 3, onde vê-se a GUI que auxilia a
visualizaç̃ao dos dados e a elaborac¸ão do processo de medida, criando uma interface rápida para
o trabalho de pesquisa.

2Utiliza-se o protocoloIDNP para redes de dispositivos interativos [Monaco, 2002]
3Human-readable Interface.
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Figura 2: Topologia do Sistema OSI-VGA

Figura 3: Screenshot do Sistema OSI-VGA

3. Sobre a metodologia utilizada

Como comentado na sec¸ão 1, o projeto foi concebido segundo os princı́pios e técnicas consagrados
na Comunidade Software Livre, utilizando a infra-estrutura de uma incubadora de projetos (a
popularSourceforge), a qual disponibiliza os serviços de forma gratuita e confiável na Internet.
Foi criado um repositório, umbug-tracker, uma lista de discussão via e-mail, umsite para a
divulgaç̃ao de notı́cias e pedidos de ajuda.

O número de participantes não é nada comparado a projetos nitidamente mais populares
comoApacheou Mozilla — assim comoEric S. Raymondsugere emThe Cathedral and the Ba-
zar [Raymond, 1998] — no entanto o nı́vel de sofisticac¸ão real do software gerado é muito alto se
comparado outros softwares proprietários disponı́veis no mercado. Credita-se tal fato à possibili-
dade de os usuários, mesmo em número reduzido, terem participac¸ão direta no desenvolvimento
do sistema. Mesmo aqueles que não são programadores têm acesso à toda informac¸ão de que
necessitam para entender e opinar no projeto, o que, além de propiciar seu aprendizado mesmo
em tópicos alheios ao seu conhecimento especı́fico, constitui orientac¸ão valiosa para a equipe
de desenvolvedores.́E clara a importância de se seguir consistentemente as recomendac¸ões que
facilitem essa interac¸ão, tais como: simplicidade, clareza, boa documentac¸ão (no que concerne
à programac¸ão, em particular, um bom guia ´e o GNU Code Standarts, escrito por Richard M.
Stallman e disponibilizado pelaFree-Software Foundation[Stallman, 1984].

4. Lições e Conclus̃oes

Em comum com outros projetos de mesma natureza, este trabalho ressalta o modo como a adoc¸ão
de ferramentas utilizadas no processo de desenvolvimento de software livre, no âmbito que se
refere ao acesso a informac¸ão e respaldo ao trabalho colaborativo, propicia o intercâmbio de
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informaç̃ao entre os envolvidos, acelerando o processo de aprendizado e mitigando deficiências
entre componentes do grupo. Outro aspecto importante que deve ser levado em considerac¸ão é a
satisfac¸ão de “ensinar aprendendo”, ou seja, o profissional envolvido em um projeto concebido sob
os princı́pios doSoftware Livreassocia seus conhecimentos ao conhecimento comum do grupo e
o assimila, fazendo com que ele se beneficie do conhecimento dos outros integrantes também.

O que torna o exemplo do sistema OSI-VGA particularmente interessante, todavia, ´e a
forma como sua experiência evidencia a disseminac¸ão do SL como desafio à indústria do conhe-
cimento proprietário. Sua influência no projeto em exame não se restringe ao software produzido,
mas foi capaz de motivar toda uma equipe de trabalho, incluindo programadores, projetistas de
hardware e usuários cientistas a assumirem uma atitude coerente em relac¸ão ao sistema completo
que, desde a documentac¸ão de operac¸ão até especificac¸ão dos circuitos eletrônicos, está sendo
disponibilizado sob a licença GNU GPL.

Tem-se observado vantagens de sistemas deste gênero no ambiente acadêmico-industrial,
pois trazem consigo algumas qualidades muito desejáveis não só no software, em seu aspecto
técnico, mas no sistema como um todo, qualidades estas provenientes desta nova metodologia
de desenvolvimento, não apenas em termos modularidade, facilidades no compartilhamento de
recursos e escalabilidade, mas também na flexibilidade e autonomia permitidas pela liberdade
de colaborar propiciada pelo modelo SL. Por outro lado, evidenciam-se os conflitos pertinentes
ao trabalho cientı́fico: sob o ideal de produzir conhecimento e disseminá-lo para o bem comum,
o benefı́cio de desfrutar do software livre constitui, em si, um desafio ético à sua utilizac¸ão na
produç̃ao de conhecimento proprietário, o que demonstra como o impacto do SL no ambiente
cientı́fico tende a ir além das meras aplicac¸ões computacionais.
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