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EDITORIAL
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kzaidan@linuxmagazine.com.br

Embora raros, há sistemas na engenharia e na biologia que são tão eficientes
que acabam por gerar problemas estruturais e/ou operacionais. A velocidade
na entrega de obras na construção civil leva empresas de engenharia a usar
determinados aditivos na cura do concreto que aceleram o seu processo de
endurecimento e secagem, mas que podem resultar em porosidade do material. Do lado da medicina, há certas cirurgias cuja realização é recomendada
após os cinquenta anos de idade, pois antes disso o processo de cicatrização é
tão célere que acaba resultando em recidiva anos mais tarde. Antes da idade
recomendada, o paciente deve tentar amenizar o problema usando paliativos.
Até certo tempo atrás – e, na minha idade, “certo tempo” significa pelo
menos umas três décadas, ou seja, na era pré-PC –, operadores de computador
estavam habituados a trabalhar no que se convencionou chamar de “terminal burro”, o qual ficava conectado a um computador de grande porte, onde
todo o processamento ocorria de fato. O terminal, normalmente conectado
via porta serial ao mainframe, praticamente não fazia nada além de mostrar
na tela os comandos digitados e eventuais resultados, bem como realizar a
leitura dos dados inseridos via teclado. Esse modo de operar ainda é utilizado
(com variações) por muitas empresas até hoje, como, por exemplo, a Casas
Bahia. A diferença é que, atualmente, o terminal é um programa que simula o
comportamento da máquina burra de outros tempos. No servidor, que ainda
pode ser um mainframe, o sistema operacional agora é em geral Linux (em
operação virtualizada nesses sistemas de grande porte), apesar de haver ainda
sistemas operacionais para mainframes, como o z/OS da IBM, por exemplo.
Com o advento da computação em nuvem, vamos presenciar uma configuração semelhante chegando a uma grande parcela de usuários finais: como
a maioria dos aplicativos vai funcionar diretamente a partir “da nuvem”, a
capacidade de processamento da máquina local – que pode ser um PC mais
modesto, um netbook, um tablet ou mesmo um celular – poderá ser muito
menor. Isso vai democratizar ainda mais o acesso à Internet e aos aplicativos fornecidos como serviços monetizados via publicidade hospedados na
nuvem: ponto para o Google! E iniciativas como o lançamento do iCloud,
realizado recentemente pela Apple, “transferem a central digital do usuário
para a nuvem”, em uma tradução livre da afirmação feita por Steve Jobs por
ocasião do lançamento do novo serviço. Com isso, o denominador comum
da vida digital do usuário muda, e, assim, o PC perde a posição de destaque
que ocupou durante cerca de trinta anos. Os dispositivos móveis serão os aparelhos utilizados para realizar esse acesso. Ponto para o Linux, que já equipa
a maior parte dos dispositivos embarcados no mundo – tendência que cresce
exponencialmente. Afinal, em um mundo em que não há aprisionamento
de plataforma operacional, onde um sistema livre, aberto, seguro e rápido
está disponível gratuitamente para qualquer empresa desenvolver produtos e
soluções, que outra opção mais vantajosa poderia ser adotada?
Assim, à exceção dos sistemas que de fato necessitam de grande capacidade de processamento local (edição de vídeo ou CAD/CAM, por
exemplo), os sistemas baseados em Linux que vão equipar nossos dispositivos móveis poderão ser mais simples e, assim, menos inteligentes, já
que a inteligência dos aplicativos estará hospedada na nuvem. O terminal
burro 2.0 chegou! Saúdem essa burrice bem-vinda! ■
Rafael Peregrino da Silva
Diretor de Redação
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