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EDITORIAL

Editora de Arte
Paola Viveiros
pviveiros@linuxmagazine.com.br

Não é sem certa apreensão que acompanhamos a profusão de lojas de
aplicativos online e versões de sistemas embarcados baseados em Linux
atualmente cursando pelo mercado. “Macacos velhos” do mercado de
tecnologia, devem se recordar dos tempos em que as diversas versões de
UNIX eram motivo de dor de cabeça aos administradores de sistemas e
desenvolvedores de plantão. A diferença é que, como os sistemas embarcados de hoje equipam uma infinidade de dispositivos, especialmente
telefones celulares e smartphones, cuja evolução de hardware pode levar
à obsolescência em menos de um ano um aparelho que hoje é o mais
avançado de um determinado fabricante, há que se tomar certo cuidado.
Tomemos, por exemplo, o caso do Android: considerando de uma
maneira simplista a distribuição de versões do sistema operacional do
Google, há no mercado atualmente telefones equipados com as versões
1.5, 1.6, 2.0, 2.1 e 2.2. Se não bastasse isso, as lojas de aplicativos para o
Android não mais se restringem apenas a do próprio Google: fabricantes
de celulares, como a Motorola, criaram a sua própria e, recentemente,
até a Amazon, que desenvolveu uma versão própria de sistema Linux
embarcado para equipar o seu leitor de livros digital, o Kindle, já anunciou o lançamento de uma loja de aplicativos para dispositivos Android.
O que complica a situação é que cada uma dessas versões de Android
vai equipar dispositivos que possuem recursos de hardware diferentes, o
que, se por um lado, leva fabricantes de hardware a realizarem atualizações
em seus dispositivos, inevitavelmente também acaba por frustrar desenvolvedores que, via de regra, procuram criar aplicativos para as versões mais
avançadas do sistema operacional. Quem garante que esses aplicativos
vão “rodar” em sistemas mais antigos? E pior: o que um usuário de um
aparelho com uma versão mais antiga do Android vai dizer quando não
puder usar um aplicativo e o seu amigo, vizinho ou colega de trabalho,
dono de um aparelho similar, conseguir? E, com a multiplicidade de
lojas de aplicativos, como fica a questão das atualizações de segurança?
Usuários de sistemas Debian, distribuição GNU/Linux que tradicionalmente possui um sistema de gerenciamento de pacotes bem estruturado, sabem a que tipo de “encrenca” pode levar o uso de diversos
repositórios de aplicativos. Atualmente, não há nada que garanta que
um pacote que funcione corretamente no Ubuntu possa ser instalado
com sucesso em um computador equipado com um sistema Debian
atualizado. Diferentes versões de sistemas vão levar a conflitos de bibliotecas e a experiência do usuário tende a ser frustrante nesses casos.
Assim, é importante que toda essa infraestrutura esteja bem resolvida
e que todos os problemas visíveis estejam equacionados de antemão. O
máximo possível de “polinização cruzada” no desenvolvimento básico
dos sistemas operacionais deve ser um objetivo a ser almejado. E as definições do que cada hardware é capaz de fazer têm que ser claras para
desenvolvedores e usuários. Os desenvolvedores precisam ter como testar
seus aplicativos em diferentes versões dos sistemas, ligando e desligando
recursos de acordo com as funções disponíveis no hardware em que o
aplicativo for instalado. Caso essas medidas não sejam tomadas incontinenti, estamos no caminho certo para o desastre. n
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