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Com a crise f inanceira, as vantagens do software livre
f icaram mais evidentes e a opção deve ser considerada.
Por PC WORLD/EUA

Com tantas empresas e órgãos
governamentais aumentando o  uso de
softwares open source, como o Linux,
fica cada vez mais claro  que o  preço
não é a única vantagem. Se fosse, as
empresas que adotaram ferramentas
abertas durante o  pior da recessão já
teriam retornado para so luções
proprietárias agora que a economia
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Apache  de clara
gue rra à Oracle .
Mot ivo? A te cnologia
Java

Microsof t  lança
prime ira atualiz ação
'crít ica'  para O f f ice
2010

Re cursos do iOS 4 .2
pode m facilitar o  uso
do iPad nas
e mpre sas

Des envo lvido por :

está melhor. E esse não é o  caso.

Os negócios que se viram empurrados
para ferramentas de código livre após
sofrerem com restrições de orçamento
logo identificaram outras vantagens,
observadas na lista a seguir.

1 –  Segurança
É difícil pensar em um argumento
melhor do que a superioridade das
ferramentas de código aberto  em
termos de segurança. Recentemente,
descobriu-se uma brecha no kernel do
Andro id que poderia trazer riscos. Mas
a única razão pela qual a falha fo i
descoberta é porque o  código é aberto
ao público .

Essa, aliás, é a filosofia de Linus
Torvalds, criador do Linux: quanto  mais
o lhos, mais as chances dos bugs serem identificados antes de causar
incômodo. E é um argumento bem oposto  à segurança pela obscuridade,
usado por algum dos fabricantes de softwares proprietários caros como
argumento para a estrutura fechada. Mas a falta de notificações de falhas
de segurança no sistema do iPhone e do iPad ou no Windows significam
que esses sistemas são mais seguros? A história prova que não.

2 - Qualidade
O que é melhor? Um software empacotado por um grupo pequeno de
profissionais ou um software em criação constante por milhares de
desenvo lvedores? Assim como há milhares zelando pela segurança do
código aberto , muitos outros estão pensando o  tempo todo em inovar e
melhorar os recursos.

O que isso significa? O código aberto  também é feito  por usuários, o  que
o torna mais próximo do que os usuários querem. E isso já fo i provadio
em estudos recentes, que demonstraram que a suposta superioridade é a
razão principal pela qual empresas esco lhem o código aberto .

3 –  Perso nalização
Ter um software que pode ser alterado e customizado de acordo com o
gosto  da empresa, sem precisar esperar avanços por parte do fabricante,
é também uma das maiores vantagens. Um desenvo lvedor competente
adiciona funcionalidades como quem altera palavras em um texto  do
Word.
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4 –  Liberdade
Quando os negócios se vo ltam ao código aberto , as empresas ficam
livres da ameaça de ser aprisionada dentro  de pacotes proprietários
engessados. Clientes de fornecedores como esses ficam a mercê da
visão, requisitos, preços, prio ridades e limites impostos pelo  fornecedor.
E tudo isso com uma conta no final do mês ou do ano.

5 –  Flexibilidade
Quando a empresa usa softwares como Windows ou Office, entra em um
ciclo  no qual precisa atualizar so ftware e hardware infinitamente. O código
livre, por outro  lado, usa muito  menos recursos da máquina e pode ser
rodado até mesmo em hardwares mais lentos. A empresa decide a hora
de atualizar, não o  fornecedor.

6 - Int ero perabilidade
Software livre é muito  melhor na aderência a padrões abertos e até
mesmo a ferramentas proprietárias. Se a interoperabilidade for necessária
com outras empresas, computadores e usuários, a vida fica muito  mais
fácil com o código aberto .

7 –  Audit o ria
Com o sistema fechado, você só tem a palavra do vendedor para provar
que o  software é de fato  seguro e aderente a padrões. O código aberto
oferece visibilidade para o  cliente, que pode ter mais certeza sobre o  que
está rodando em casa.

8 –  Opçõ es de supo rt e
Software de código aberto  possui comunidades com extensas
documentações, fó runs de discussões, listas, wikis, grupos de notícias e,
dependendo de quem fornece a distribuição, até mesmo suporte ao vivo
via chat gratuito .
Para os negócios que querem melhoria, há muitas opções pagas de
suporte com preços bem menores do que os fornecedores proprietários
cobram. Os fornecedores de suporte para ferramentas abertas costumam
dar respostas melhores e mais rápidas, po is têm sua receita focada nesse
serviço .

9 –  Cust o
O custo  de comprar uma so lução proprietária é muito  difícil de ser
medido, po is tem a pro teção por vírus obrigatória, taxas de suporte,
despesas de atualização e ainda o  preço a ser pago por ser aprisionado
em alguma so lução. No final, o  custo  é muito  maior do que a companhia
imaginava inicialmente.

10 –  É po ssível experiment ar ant es de usar
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Se você está considerando usar o  software de código aberto , não custará
nada realizar testes de qualidade antes de usá-lo . Em parte porque é
gratuito  mesmo. E em parte porque o  código aberto  o ferece muito  mais
opções para quem quiser testar, como a possibilidade de criar Live CDs
para Linux, por exemplo .

Co nclusão
Mesmo com todos esses argumentos, só  a própria empresa será capaz
de realizar uma análise pro funda para verificar se o  software livre é uma
boa opção. Além disso, pode ser que o  código aberto  não seja a so lução
para todas as necessidades da empresa. Mas, diante de todos os
benefícios, é necessário  ao menos considerá-lo  entre as opções.
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Respondendo ao duduz erah. Entendo que qualquer atividade é bem
exercida quando se tem visibilidade pública. Na engenharia de software ou
qualquer outro ramo da ciência é assim. Aliás, a humanidade poderia
acelerar muito mais rápido seu conhecimento científico se não houvesse a
privatiz ação ou individualiz ação do saber. Software livre promove a
universaliz ação e a reciclagem constante do desenvolvimento do
conhecimento.
Chega de guardar no "bolso" idéias e viver capitaliz ando em função delas. É
preciso capitaliz ar-se sobre o avanço e troca de conhecimento oferecendo
mais oportunidades de acesso.

Djalma G.S.Jr  and 10 more liked this gostei  

Voce conhece alguém que já processou a Microsoft porque perdeu seus
daods/sistema devido a um virus ou tela az ul? Esse papo de ter um empresa
para ter quem processar é ilusão e dá, de fato, uma falsa idéia de proteção
que na verdade nunca se aplica, sou DBA Oracle e o suporte da empresa é
um lixo, você fica dias e dias esperando uma solução que você consegue em
minutos nos fóruns da internet.

Djalma G.S.Jr  and 8 more liked this gostei  

Os argumentos são muito válidos sim, o problema são as pessoas que tem
uma visão muito restrita e não aderem ao código livre por falta de
capacitação técnica, vontade de evoluir e comodidade. Pessoal crescer é
preciso. Ousem, experimentem e lá na frente virão que valeu o esforço.

Djalma G.S.Jr  and 8 more liked this gostei  

O título da matéria deveria ser "Visão fantasiosa de um jornalista sobre o
software livre" . Bela coletânea de mitos comunmente associados ao software
livre...

responder

Polillo 5 dias atrás

responder
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responder

Incredulo 5 dias atrás
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