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Resumo

O crescimento e afirmação do sistema operacional GNU/Linux, desen-
cadeou no surgimento de inúmeras Distribuições GNU/Linux, criando uma
necessidade real de estabelecimento de medidas, que nos permitam com-
parar as diferentes estratégias utilizadas para administração de aplicativos
cativos neste ambiente, e que facilitem a tomada de decisão por uma Dis-
tribuição GNU/Linux específica. Dada a complexidade estrutural e a
evolução histórica dos grafos de dependência, esta questão é um problema
ainda em aberto que possui um considerável apelo prático. Este trabalho
propõe medidas para a comparação das diferentes políticas de instalação
de aplicativos em ambiente GNU/Linux, que visa auxiliar usuários, admi-
nistradores de sistemas, e também desenvolvedores, que podem introdu-
zir políticas mais adequadas, facilitando o uso e manutenção de máquinas
rodando GNU/Linux.



Abstract

The Growth and affirmation of the GNU/Linux operating system, un-
chained in the sprouting of innumerable GNU/Linux Distributions, cre-
ating a real necessity of establishment of measures, that allow us to compa-
re the different strategies used for software administration in this environ-
ment, and that facilitate the taking of decision for a specific GNU/Linux
Distribution. Given to the structural complexity and historical evolution
of the dependence graphs, this question is a problem that remains opened
and that has a considerable practical appeal. This paper proposes measu-
res for comparison of different policies of software installation in GNU/
Linux environment, to assist users, system administrators, and also develo-
pers, that can introduce more adequate policies, facilitating the use and
maintenance of machines running GNU/Linux.
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1 Introdução

A cada dia o número de usuários do sistema operacional GNU/Linux cresce radical-
mente [DistroWatch, 2004]. Da versão 1.0 à 2.6 lançada a pouco tempo [Kernel, 2004], o
kernel linux evoluiu muito, e hoje é utilizado em um sem número de aplicações em uma
diversidade muito grande de plataformas [kernel, 2004].

Seja em estações de trabalho para desenvolvimento, ou em servidores de aplicações,
o fato é que o GNU/Linux é um sistema maduro e que já ocupou seu espaço no cenário
mundial. Poucos usuários sabem que este ambiente no qual trabalham diariamente, é uma
combinação de dois grandes projetos:kernel linux e os aplicativos GNU. Isto porque o
sistema GNU/Linux chega até o usuário final por intermédio das Distribuições GNU/Linux
(DL). As DL são entidades com fins lucrativos ou não, que distribuem okernel linux e a
infindável lista de aplicativos GNU de uma maneira transparente para os usuários.

Novas DL surgem constantemente com propostas inovadoras em termos de instalação
de aplicativos, o que gera uma diversidade muito grande de políticas, ferramentas e fun-
cionalidades neste ambiente, e que supre diferentes necessidades e anseios por parte da
comunidade usuária desoftwarelivre. Como a manutenção de aplicativos é uma das princi-
pais tarefas executadas por usuários de computador, seja ele um administrador de sistemas
ou usuário doméstico, existe uma necessidade vital de estabelecimento de medidas que nos
permitam comparar as diferentes estratégias utilizadas para administração de aplicativos
neste ambiente, e que facilitem a tomada de decisão por uma DL específica.

Este trabalho visa aferir medidas para avaliação das DL, caracterizando-as com base
em 4 categorias ou conjuntos de medidas: aspectos gerais da DL, Estruturação do pacote,
Ferramenta de administração de aplicativos, e propriedades do grafo de dependências.

Primeiramente no item 2, temos um resumo histórico da criação e evolução do sis-
tema operacional UNIX™. O surgimento do projeto GNU e dokernelLinux são apresen-
tados no item 3. Juntamente com as distribuições GNU/Linux, os pacotes, e os serviços de
plataforma progeny. No capítulo 4 temos a apresentação das principais ferramentas exis-
tentes para administração de aplicativos neste ambiente. O capítulo 5 trata das propriedades
presentes nas relações de dependência entre os pacotes em uma DL. As medidas de avali-
ação são propostas no capítulo 6, e um estudo de caso com as DL Debian, Gentoo, e Fedora
é feito no capítulo 7. No capítulo 8 apresentamos as considerações finais e propostas de tra-
balhos futuros.
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2 Unix

Neste capítulo é feita uma síntese da história do sistema operacional (SO) UNIX™,
principal elemento de inspiração para os posteriores sistemas operacionais compatíveis
com a especificação POSIX, do qual o minix [Tanenbaum, 1997] e mais tarde okernel
Linux fazem parte.

2.1 História

Em 2004 a indústria de computadores comemora o 35◦ aniversário da criação do
sistema operacional UNIX™[Vahalia, 1996]. Este sistema desempenhou um papel impor-
tante na história da computação, tanto por ter introduzido conceitos chave como por ter
sido utilizado em um sem número de aplicações tecnológicas e comerciais, que vão desde
a automação industrial até o controle de naves espaciais.

Estritamente falando, UNIX™ é uma marca registrada e se refere a um SO compatível
com a especificação XPG4.2 administrada pelo consórcio X/Open [Matthew & Stones,
2003]. Também conhecida como SPEC1170, esta especificação define os nomes, interfaces
e comportamentos das funções de todos sistemas operacionais UNIX™. As especificações
X/Open são largamente uma adaptação de uma série de especificações anteriores (P1003 ou
especificações POSIX), que são ativamente desenvolvidas pelo IEEE (Institute of Electrical
and Eletronic Engineers) [Matthew & Stones, 2003].

A história do UNIX™ começou em 1968 [Libes & Ressler, 1989], quando Ken
Thompson e outros programadores ainda trabalhavam noComputer Research Groupno
Bell Lab’s (parte da gigante de telecomunicações AT&T) [Matthew & Stones, 2003],
no projeto MULTICS (Multiplexed Information and Computing System). Embora um
ambiente computacional sofisticado, as versões de produção eram "pesadas" e lentas, o
que tornou o MULTICS um sistema visionário mas que tomou o caminho errado [Libes &
Ressler, 1989].

Contudo muitas versões de MULTICS foram desenvolvidas, fornecendo excelentes
e confortáveis ambientes operacionais. Existiam algumas outras alternativas, mas não se
comparavam ao MULTICS por serem pouco amigáveis ou orientadas a processamento
batch. O que incentivou Ken, Dennis, e Joseph Ossana, motivados a não perderem o ambi-
ente confortável fornecido pelo MULTICS, a construir um outro sistema operacional [Libes
& Ressler, 1989].

Inicialmente este novo SO seria implementado em uma máquina de ponta para a
época, um DEC-10 (Digital Equipament Corporation), mas em virtude do custo, o de-
senvolvimento foi direcionado para um PDP-7 que estava "jogado" em um canto e era
pouco utilizado. Nascia então neste PDP-7 o primeiro interpretador de comandos, alguns
utilitários para manipulação de arquivos, e um sistema de arquivos que já utilizava o con-
ceito de I-NODES e suportava tipos especiais para referenciar diretórios e dispositivos. Isto
tudo para dois usuários simultâneos [Libes & Ressler, 1989].

O nome UNIX™ surgiu de uma brincadeira que Brian Kernigham fez em 1970 para
referir-se ao seu sistema de dois usuários: UNICS (Uniplexed Information and Computing
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System), desde que o MULTICS comparativamente, parecia ter sido um sistema super-
dimensionado. Logo depois, "UNICS" tornou-se UNIX™ [Libes & Ressler, 1989].

Na "Figura 1" temos o desenho de uma árvore (simplificada) das inúmeras variações,
outros sistemas operacionais que surgiram com base no UNIX™. Uma versão mais com-
pleta encontra-se em: http://www.levenez.com/unix/history.html#07.

Figura 1 - Árvore de Sistemas operacionais derivados do UNIX™ [UH, 2004]
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Em virtude do PDP-7 não suportar a demanda para o serviço computacional, em 1970
o UNIX™ foi portado para um PDP-11/20, por ser este último mais eficiente que o PDP-7
e custar uma fração de um DEC-10. Nesta época o SO era todo escrito em assembly. E uma
vez portado o SO, o roff (antecessor do troff), e um editor, já era aparentemente suficiente
para ser chamado de um sistema para processamento de textos [Libes & Ressler, 1989].

É importante fazermos algumas considerações sobre esta primeira versão UNIX™ de
produção:

- Esta versão rodava sem proteção de memória.

- Possuía um disco de 0,5 Mb.

- Suportava três usuários concorrentes editando e formatando textos, mais um grupo
de desenvolvimento UNIX™.

- A documentação foi nomeada"First Edition" e é datada de novembro de 1971 [Libes
& Ressler, 1989]. Foi escrita no UNIX™ utilizando o editor ed e a ferramenta de for-
matação roff [Thompson e Ritchie, 1971].

Em 1972 era lançada a segunda edição e o sistema já continha o conceito depipes.
Esta nova versão também incorporou o uso e suporte de outras linguagens que não assem-
bly. Como o MULTICS foi escrito em PL/I, Ken e Dennis sabiam por experiência própria
que escrever um sistema operacional em uma linguagem de alto nível valia a pena, então
Ken tentou reescrever okernelem NB. A linguagem NB era uma versão modificada da
linguagem B projetada por Ken e Dennis, a qual era descendente da BCPL,BasicCPL,
projetada por Martin Richards em Cambridge. CPL (Combined Programming Language),
veio fortemente da idéias do algol60 [Libes & Ressler, 1989].

NB evoluiu para a linguagem C, que rapidamente tornou-se a linguagem de escolha
para novos utilitários e aplicações. Em 1973 a linguagem C tinha evoluído, suportava es-
truturas e variáveis globais, e okerneldo UNIX™ tinha sido reescrito com sucesso em C
juntamente com oshell[Libes & Ressler, 1989]. Após desenvolver uma linguagem de pro-
gramação adequada, que possibilitou fornecer ao UNIX™ uma grande portabilidade, Ken
Thompson e Dennis Ritche estabeleceram um marco na computação e deram ao UNIX™
a característica necessária para ele tornar-se um sistema operacional muiltiusuário e mul-
titarefa, para uma grande variedade de plataformas [Matthew & Stones, 2003].

Estas qualidades tornaram o UNIX™ uma opção popular para fabricantes que eram
dedicados principalmente à venda dehardware: SUN, SGI, Hewlett-Packard, IBM, DEC,
Amdahl e dezenas de outros [Maxwell, 2000]. Um fabricante poderia portar o UNIX™
para um novo hardware por ele desenvolvido, e ter este novo equipamento apto a execu-
tar aplicações [Maxwell, 2000]. O que com o passar dos anos fez com que cada um dos
fabricantes tivesse sua versão de UNIX™, o que prendia seus clientes em virtude das par-
ticularidades de sua versão, e por outro lado criava um ambiente sem nenhuma ou pouca
compatibilidade.

Em virtude das regras anti-truste de 1956 a AT&T não pôde entrar no ramo dos com-
putadores, mas podia distribuir o sistema operacional por um pagamento em dinheiro.
O que aconteceu para o governo e universidades [Maxwell, 2000]. Uma dessas universi-
dades foi a Universidade da Califórnia em Berkeley, que criou um novoflavor de UNIX™
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(BSD -Berkeley Software Distribution), e fez inúmeros melhoramentos dos quais podemos
destacar:

- Funcionamento em rede TCP/IP

- Um sistema de arquivos de usuários (UFS)

- Controle de tarefas e melhoramentos no código de gerenciamento de memória.

Embora sendo um sistema eficiente, licenças comerciais UNIX™ são caras e restriti-
vas [Camou & Couwenberghe], o que acabou por afastar este sistema de usuários domés-
ticos e comerciais de pequeno porte. Para que uma quantidade maior de usuários tivessem
acesso a este novo paradigma computacional, chegamos ao projeto GNU,kernellinux, e as
Distribuições GNU/Linux. Tópicos que veremos no próximo capítulo.
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3 Projeto GNU, Kernel Linux, e Distribuição de
Aplicativos

O projeto GNU e os milhares de aplicativos que dele fazem parte, junto com a FSF
e toda sua colaboração para criação de um novo paradigma em desenvolvimento, uso e
distribuição de aplicativos, são peças fundamentais para o surgimento e afirmação doker-
nel Linux. Um pouco da sua história, bem como relação com o Linux e as Distribuições
GNU/Linux, são abordadas neste capítulo.

3.1 Projeto GNU e o Kernel Linux

Após terminar seus serviços no Laboratório de inteligência artificial no MIT em 1984,
Richard Stallman visando permitir que um grupo mais extenso de usuários tivesse acesso
ao sistema, começou seu trabalho em um novo sistema operacional a ser chamado GNU
(acrônimo recursivo para "GNU is not UNIX") [Camou & Couwenberghe]. Este seria um
sistema operacional completo, semelhante ao UNIX™ , comkernel, ferramentas de desen-
volvimento e aplicações de uso geral [Maxwell, 2000]. Com código fonte aberto, sem custo
e de livre redistribuição.

Stallman então criou aFree Software Foundation(FSF), "Dedicada a eliminar
quaisquer restrições sobre cópia, redistribuição, entendimento e modificações em
software" [Libes & Ressler], a missão da FSF é: "Preservar, proteger e promover
a liberdade de uso, estudo, cópia, modificação, e redistribuição de programas de
computador, e defender os direitos dos usuários desoftwarelivre" [FSF, 2004].

Embora o projeto ter começado em 1984, okernelGNU (Hurd) ainda não está com-
pleto, ou pelo menos faltam algumas características necessárias para uma versão de pro-
dução [Camou & Couwenberghe]. O que levou a comunidade a basicamente perder o in-
teresse no Hurd [Camou & Couwenberghe]. E em meio a todo este desenvolvimento do
GNU, em 1991 um estudante em fase final de graduação, o finlandês Linus Torvalds, de-
sejava aprender a respeito do novo processador da intel, o 80386, e decidiu implementar
umkernelpara este processador semelhante ao UNIX™ e compatível com a especificação
POSIX [Maxwell, 2000].

Linus Torvalds desenvolveu sozinho seu projeto até a versão 0.02, quando já rodavam
alguns utilitários, o compilador gcc, e oshell bash. Então começou a recrutar ajuda por
intermédio da internet a desenvolvedores interessados em colaborar. Em três anos o Linux
estava na versão 1.0 e com aproximadamente 100 mil usuários [Maxwell, 2000]. E sendo
um sistema operacional de código aberto e totalmente desenvolvido e mantido dentro dos
padrões de interesse do projeto GNU, ganhou a cena [Camou & Couwenberghe].

O kernelde um sistema operacional apesar de ser o principal programa em um com-
putador, não caracteriza um sistema operacional completo [FSF, 2004]. Ele faz o princi-
pal trabalho, administrando os recursos dehardware(cpu, memória, discos, etc) [Stevens,
1993]. Mas outros programas denominados aplicativos são os responsáveis pelas tarefas
"visíveis" aos usuários (editores de texto, compiladores, navegadores, e etc). Linus Tor-
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valds e outros programadores espalhados pelo mundo, dedicaram o tempo necessário para
portar os componentes da infindável lista de utilitários do projeto GNU para o Linux.

O desenvolvimento do Hurd continua e progride rapidamente, mas o objetivo original
de Richard Stallman foi alcançado: "Disponibilizar um Sistema operacional 100% livre,
com aplicações para todas as necessidades, sem custo" [Camou & Couwnberghe].

Para termos uma noção das inúmeras aplicações que temos para o GNU/Linux, pode-
mos visualizar a figura a seguir:

Figura 2 - As inúmeras aplicações do sistema operacional GNU/Linux [Fink, 2002]

3.2 Distribuições GNU/Linux

Para disponibilizar aos usuários okernel (Linux) e o conjunto extenso de aplica-
tivos (GNU) que formam um sistema operacional GNU/Linux completo, nasceram as Dis-
tribuições GNU/Linux (DL). Uma das primeiras DL a ser criada foi a TurboLinux em 1992,
logo se seguiram outras tais como a Slackware em abril de 1993, e a Debian/GNU Linux
meses depois.
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Os Pacotes:Como unidade central e conceito amplamente utilizado na administração
de aplicativos em ambiente GNU/Linux, e inclusive em outros sistemas operacionais com-
patíveis com a especificação POSIX ou não, os pacotes estão no nosso foco de estudo para
aferição das medidas de avaliação.

Podemos imaginar um pacote do ponto de vista computacional, com uma perspectiva
muito parecida com um pacote no nosso mundo real [Bailey, 1997]. Ambos são métodos de
agruparmos "objetos" que possuem alguma relação, ambos necessitam ser abertos antes de
conseguirmos acessar seu conteúdo, e ambos podem ter uma "etiqueta" identificando este
conteúdo [Bailey, 1997]. Normalmente no ambiente GNU/Linux, as ferramentas de ad-
ministração de pacotes utilizadas pelas DL reúnem todos os diversos arquivos que contém
programas, dados, configurações, documentação, manuais, e as colocam em um arquivo
especialmente formatado para este fim - um pacote [Bailey 1997].

Associado às informações contidas em cada pacote, toda DL mantém uma base de
dados, estruturada ou não, contendo informações consolidadas sobre os pacotes instalados:
versões, localização no sistema de arquivos, páginas manuais, lista de arquivos que compõe
cada pacote, dependências e etc [Bailey, 1997].

Apesar de ser um meio conveniente de distribuição e instalação de programas, os
pacotes são componentes complexos no que diz respeito ao seulayout de dependências e
manipulação. Os dois formatos predominantes no mundo das DL atualmente são: rpm e
deb [RDL, 2002].

Visando o estabelecimento de medidas começamos levantando requisitos básicos para
sua estruturação. Dividimos estes requisitos em 5 categorias:

- Segurança

- Usabilidade

- Conteúdo

- Instaladores

- Escalabilidade

No capítulo 6, propromos as medidas e exploramos mais a fundo cada um dos itens
acima.

Existem algumas DL que estão seguindo um novo paradigma, o qual não distribui os
binários do programa em questão. Mas sim, possuemscriptsque trazem em sua construção
os procedimentos para geração e instalação do aplicativo desejado. Para efeito desse tra-
balho, taisscriptsserão tratados como pacotes em virtude de possuirem uma estreita re-
lação conceitual, e também características muito semelhantes a definição apresentada nesta
monografia.

3.2.1 Mandrake

Uma distribuição francesa, com um excelente trabalho desenvolvido na área de re-
conhecimento dehardwaree ferramentas de administração. Fundada em 1998, a empresa
mandrake é uma das que segue a licença GPL e usa como meio de distribuição dos seus
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aplicativos o RPM. Conforme o próprio site define: "Mandrake linux é um sistema opera-
cional amigável, e que tem como principal objetivo, tornar os seusdesktopse servidores
fáceis de configurar, instalar, e utilizar" [Mandrake, 2003].

3.2.2 TurboLinux

Esta é uma das mais antigas, asiática fundada em 1992 [TurboLinux, 2004], possui
sede no Japão, China, Coréia e USA. Esta DL tem um trabalho diferenciado no tocante a
internacionalização. É a empresa com maior suporte a línguas das DL aqui apresentadas, e
também utiliza o padrão RPM para distribuição dos seus aplicativos [TurboLinux, 2004].

3.2.3 Debian

Esta acrescenta diferenças no sistema de distribuição de aplicativos e na política de de-
senvolvimento colaborativo. Fundada em agosto de 1993 [Debian, 2004], tem um sistema
de pacotes totalmente próprio (DEB), com ferramentas de administração e atualização de
aplicativos muito desenvolvidas. O Debian também permite uma instalação contemplando
apenas aplicativos livres. É um exemplo de desenvolvimento colaborativo, mantida pela
comunidade, com desenvolvedores espalhados pelo mundo todo [Debian, 2004]. Fato que
a classifica como sendo de "propriedade" global, e não de um único país [DistroWatch,
2004].

3.2.4 RedHat

Atualmente a principal distribuição comercial Linux, criadora do sistema RPM
(RedHat Package Managenment), é uma distribuição norte-americana fundada em 1994
por Bob Young e Marc Ewing [RedHat, 2004]. O valor da empresa vem crescendo nas
bolsas do mundo inteiro[Yahoo!, 2004], devido as suas inúmeras parcerias com empresas
de informática.

3.2.5 SuSE

Recentemente adquirida pela empresa Novell™[Novell, 2004], esta é a distribuição
mais forte da Europa. Outra DL baseada no Sistema RedHat™ mas com uma abordagem
comercial bem diferente das demais. A empresa tem muitas das suas ferramentas
administrativas com código fechado (Ex.: Yast), e não disponibiliza a ISO (imagem
para CDROM) da sua distribuição. Diferentemente de algumas empresas comerciais
GNU/Linux, a SuSE não trabalha com foco exclusivamente em serviços, também
comercializam produtos baseados em Software Livre (SL). A SuSE linux foi fundada
em 1993, e tem cerca de 150 desenvolvedores trabalhando na sua equipe de criação e
desenvolvimento [SuSE, 2003].
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3.2.6 Conectiva

É a distribuição brasileira mais forte, também baseada no empacotamento RPM e
sedeada em curitiba, a empresa foi fundada em 1995 [Conectiva, 2004]. É do time de de-
senvolvedores da Conectiva, o mantenedor da série 2.4 dokernellinux, Marcelo Tosatti. Ele
é o responsável pelo lançamento de novas versões dokernelLinux, avaliação da inclusão
de novas funcionalidades, e etc.

3.2.7 Fedora

Esta é uma DL patrocinada pela RedHat™, e desenvolvida em conjunto com a co-
munidade desoftwarelivre. Segundo a Empresa RedHat™, o objetivo é: "Trabalhar com
a Comunidade Linux para construir um sistema operacional de propósito geral, completo,
exclusivamente de aplicativos livres. Fóruns Públicos. Processos Abertos. Um campo de
pesquisa para novas tecnologias que podem eventualmente entrar nos produtosRedHat"
[Redhat, 2004].

3.2.8 Gentoo

Daniel Robbins é o idealizador deste projeto inovativo no ambiente GNU/Linux [Gen-
too,2004]. Com uma vasta experiência em diferentes DL, e inclusive em outros sistemas
operacionais compatíveis com a especificação POSIX, Daniel Robbins desenvolveu com
a ajuda de outros programadores, o sistema de administração de aplicativosportage. A
DL Gentoo foi projetada e implementada para disponibilizar ao usuário um alto poder de
customização e otimização dos aplicativos instalados no sistema [Gentoo, 2004]. Agora
já são nove DL baseadas no Gentoo GNU/Linux [DistroWatch, 2004], o que demonstra a
aceitação da comunidade na idéia de Robbins, o que dá credibilidade e ajuda a difundir a
DL.

A tabela a seguir mostra os 10 países com maior número de DL registradas [Dis-
troWatch, 2004]. O Brasil aparece em oitavo lugar com 12 DL, são elas: BIG LINUX,
Conectiva Linux, Definity Linux, FAMELIX, Freedows, GoboLinux, JoLinux, Kalango
Linux, Kurumin Linux, Litrix, Murix Linux, Tech Linux [DistroWatch,2004].

País Quantidade de Distribuições

Estados Unidos 66

Alemanha 23

Canadá 19

França 19

Espanha 18

Itália 13
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País Quantidade de Distribuições
Japão 13

Brasil 12

Reino Unido 9

China 8

Tabela 1 -Dez primeiros países em quantidade de DL [DistroWatch, 2004].

3.3 Progeny

Um conceito novo, que acrescenta uma camada extra à administração de aplicativos,
são os serviços de plataforma progeny. Uma abordagem bem diferente que surgiu como
contra-ponto a generalização do modelo"ONE-SIZE-FITS-ALL". Destinado a trabalhar
com o GNU/Linux como uma plataforma e não como um produto, progeny desenvolveu
um modelo próprio de administração de aplicativos neste ambiente. Saindo do modelo "de
cima para baixo" para um novo tipo de distribuição: componentizada.

A principal característica desta nova abordagem seria a quebra da generalização
contida no modelo atual predominante nas DL em geral. Em uma DL componentizada,
usuários podem construir plataformas operacionais de "baixo para cima", podendo assim
especializar o ambiente para enquadrar-se exatamente às suas necessidades.

O progeny tenta fazer com que o GNU/Linux não vá ao encontro do modelo de
negócio dos vendedores de sistemas operacionais proprietários: dependência de um único
vendedor, generalização da solução, licenciamento e necessidade de pagamento por
unidade de instalação ou execução [Progeny, 2004].

O modelo orientado a plataforma preserva as raízes e a filosofia que criaram o
GNU/Linux: a liberdade e não dependência de um vendedor. Característica que fez este
sistema tão atrativo em relação as alternativas de sistemas operacionais proprietários
[Progeny, 2004]. "Em virtude da maioria das DL serem produtos monolíticos ao invés de
plataformas flexíveis, muitas companias que fazem produtos ou serviços baseados em
Linux, acabam construindo e mantendo DL customizadas como uma parte necessária dos
seus esforços de desenvolvimento" [Progeny, 2004].

Os serviços do GNU/Linux como plataforma progeny, oferece a tecnologia tanto para
criação da plataforma, como para manutenção, migração, customização ou integração.
Linux Plataform manageré a ferramenta que permite os desenvolvedores montarem os
componentes formando uma plataforma GNU/Linux customizada, e mantém a plataforma
atualizada conforme a evolução dos componentes: atualizações de segurança, adicão de
características, etc. O projeto progeny foi iniciado por Ian Murdock em 1993 [Progeny,
2004], um dos criadores da DL Debian, e possui suporte para DL baseadas em pacotes rpm
e deb.

A seguir, na figura 3, temos uma visão geral dos serviços de plataforma progeny.
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Figura 3 - Os processos dos serviços de plataforma Progeny [Progeny, 2004]

Visando melhorar o desempenho do sistema ou ainda atingir um nicho específico de
mercado, novas DL surgem constantemente [DistroWatch, 2004] com propostas inovadoras
em termos de instalação de aplicativos, segurança, usabilidade, customização, atualidade,
ou outras funcionalidades.

As DL possuem portanto propriedades diversas que as caracterizam e distinguem
umas das outras, nos propiciando medidas para compormos um meio de comparação entre
as inúmeras DL existentes. Uma divisão para estas medidas poderia ser:

- Licença

- Grau de Independência

- Quantidade de Desenvolvedores

- Custo

- Ciclo de vida Comercial

- Conformidade com Padrões de Mercado

- Documentação
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- Instalação

- Atualidade

Mais adiante neste trabalho, analizaremos cada um dos tópicos acima para aferição
das medidas de avaliação deste conjunto.
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4 Ferramenta de Administração de Aplicativos

Uma DL gira em torno principalmente da sua ferramenta principal de instalação, re-
moção, e atualização de aplicativos. Neste capítulo teremos uma visão geral destas ferra-
mentas, e veremos exemplos que são utilizados por algumas DL para definirmos as catego-
rias que exploramos para determinação das medidas.

4.1 Visão Geral

Podemos dizer que uma DL se caracteriza pela sua ferramenta de administração de
aplicativos. Quando pensamos na DL debian, logo pensamos também nas ferramentas apt-
get e dpkg. O mesmo ocorre com a DL Gentoo e o emerge, bem como a RedHat™ e o
rpm. Isto porque a maioria das DL compartilham os mesmos aplicativos ekernel, salvo as
diferenças de versões. Daí a importância para cada DL ter uma ferramenta de instalação
de aplicativos robusta, com características que atendam bem a sua principal função, e que
venha ao encontro dos anseios da comunidade usuária. E também por ser um dos, senão
o principal diferencial entre DL, precisamos ter medidas para compará-las e podermos
escolher a que melhor se enquadra às nossas necessidades.

4.1.1 Dpkg

Dpkg é o principal utilitário da DL Debian para administração de aplicativos no ambi-
ente [Camou e Couwenberghe, 2000]. Mas seu uso é quase que restrito aos desenvolvedores
da distribuição, em virtude dos outros aplicativos disponibilizados, que funcionam como
uma interface simplificada entre o usuário e o utilitário dpkg. O dpkg é uma ferramenta
poderosíssima, e em virtude de suas inúmeras funcionalidades é cheia de opções que po-
dem ser confusas, e na maioria das vezes inúteis para os usuários em geral. Dois exemplos
de ferramentas que possuem uma interface bem simplificada e eficiente no tocante a tarefas
rotineiras de administração de aplicativos, são o deselect e o apt-get.

A ferramenta apt-get, que originou inúmeras outras das quais podemos citar o apt-
rpm, é uma ferramenta que revolucionou a maneira como se trata dependências e instala-se
aplicativos em ambientes GNU/Linux. Com comandos como: apt-get installeterm, apt-
get removeeterm, apt-get update, e apt-get dist-upgrade; podemos instalar o aplicativo
eterm, desinstalá-lo, atualizar a base de dados dos pacotes disponíveis para a distribuição,
e atualizar a DL Debian inteira, respectivamente. A ferramenta é capaz de resolver recursi-
vamente as dependências de cada pacote, e instalá-las devidamente no sistema.

4.1.2 Rpm

Antes do rpm, a DL RedHat™ em sua primeirareleaseteve o RPP [Bailey, 1997].
Enquanto isto, outra ferramenta para administração de aplicativos era desenvolvida por um
grupo de usuários GNU/Linux, chamada PMS. Esta ferramenta era utilizada para adminis-
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trar uma DL chamada BOGUS. Mais tarde, Rik Faith e Doug Hoffman, dois dos criadores
do PMS agora sim trabalhando para a RedHat™, criaram o PM [Bailey, 1997].

O rpm surgiu então das experiências com o PM, PMS, e RPP [Bailey, 1997]. Primeira-
mente ele foi escrito em perl para facilitar o desenvolvimento. Logo em seguida, em virtude
da necessidade de maior velocidade de execução, foi portado para a linguagem C [Bailey,
1997]. O rpm foi desenvolvido por Marc Ewing e Erik Troan, e fazendo um paralelo com
a DL Debian, é responsável pelas funcionalidades do dpkg nesta distribuição. Também por
esta razão, o trabalho do rpm é o principal e mais complexo para o usuário.

Muitas distribuições GNU/Linux utilizam esta ferramenta para administrar os pacotes
no seu ambiente. Mas somente algumas poucas possuem ferramentas mais amigáveis, de
uso simples, e que forneçam funcionalidades como: resolução recursiva de dependências,
e atualização da DL como um todo.

4.1.3 Portage

A DL Gentoo é construída em torno do sistema portage [Gentoo, 2004]. Sua ferra-
menta de administrção de aplicativos (emerge), e seusebuilds(pacotes) - que sãoscripts
python, trazem em sua lógica os procedimentos para obtenção, compilação, e instalação
do aplicativo no ambiente. Portanto para termos uma instalação Gentoo GNU/Linux, pre-
cisamos apenas de um compilador e um ambiente funcional [Gentoo, 2004]. Este sistema
possibilita ao usuário um poder de customização muito alto, e caracteriza as instalações
Gentoo.

Raramente encontraremos duas DL Gentoo, embora com os mesmos pacotes insta-
lados, compartilhando as mesmas características e funcionalidades. Podemos citar algu-
mas características do sistema portage: possibilidade de ter múltiplas versões e revisões
do mesmo pacote na árvore, excelente adminstração dos pacotes, pré-instalação dos pa-
cotes em um ambiente controlado, salva-guarda dos arquivos de configurações do usuário,
e muitas outras [Gentoo, 2004].

Podemos então com base nas características das três ferramentas que estudamos
acima, definir algumas áreas de avaliação e levantamento de requisitos para este tópico:

- Resolução de Dependências

- Sintonia com a Estruturação do Pacote

- Pesquisa

- Tempo de Instalação por Pacote

- Customizações

Na seção 6.3 voltaremos a avaliar cada um destes tópicos.
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5 Grafo de Dependências

Neste ponto do trabalho, analizaremos a organização e disposição dos pacotes dentro
do grafo de um ambiente GNU/Linux instalado. Bem como as relações e propriedades
relevantes a constituição de medidas para avaliação.

5.1 Relação de dependência entre pacotes

Um dos pontos a serem analisados em uma ferramenta de administração de aplicativos
em uma DL, é quão bem ela resolve as inúmeras dependências que cada pacote possui para
estar configurado e apto a ser utilizado pelos usuários. Um sistema GNU/Linux instalado e
fornecendo um ambiente operacional estável, possui um conjunto de elementos individuais
(pacotes), relacionados com um outro elemento ou grupo de elementos (outros pacotes),
que podemos visualizar gerando um grafo dirigido desta DL. Com base nesse grafo, es-
tudaremos algumas propriedades inerentes aos grafos em geral [Barabási, 2002], e outras
específicas ao nosso objeto de estudo.

Para conseguirmos nosso primeiro grafo utilizamos como amostra uma Distribuição
Debian GNU/Linux com 659 pacotes instalados, uma Distribuição Gentoo GNU/Linux
com 488 pacotes instalados, e uma Distribuição Fedora Core 1 com 1456 pacotes. Em vir-
tude da pouca, ou nenhuma relação entre um pacote de uma DL e outra, é uma tarefa muito
difícil termos as três DL estudadas com o mesmo número de pacotes. Um aplicativo pode
estar em um pacote apenas em uma DL; e em dois ou mais em uma outra. Utilizamos como
critério termos uma instalação dedesktopbásica para as DL estudadas, com basicamente
as mesmas funcionalidades, independentemente do número de pacotes envolvidos.

Extraímos em um arquivo texto as seguintes informações: pacote, versão e lista
de dependências. Para que estas informações possam ser processadas e tratadas
futuramente por outros aplicativos, que não o que utilizamos para geração dos
grafos, foi desenvolvido um programa em Tcl/Tk [Welch, 2000] disponível em
http://www.via-rs.com.br/pessoais/leal/Linux/DistroAnalyzer.txt, para gerar um arquivo
XML [Walsh, 1997] descrevendo o arquivo texto inicial.

A seguir, um exemplo de arquivo texto no qual podemos visualizar as informações
sobre três pacotes:

Package: telnet
Version: 0.17-18
Depends: libc6 (>= 2.2.4-4), libncurses5 (>= 5.2.20020112a-1)
Package: python-elisp
Version: 2.1.3-3
Depends: python (>= 2.1), python (<< 2.2), python2.1-elisp (>= 2.1.3-1)
Package: xpaint
Version: 2.6.2-2
Depends: libc6 (>= 2.2.4-4), libjpeg62, libpng2 (>= 1.0.12), \
libtiff3g, libxaw7 (>> 4.1.0), xlibs (>> 4.1.0), zlib1g (>= 1:1.1.3)
...
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Um trecho de arquivo em XML, descrevendo a relação de dependência para dois
pacotes pode ser conferido no exemplo:

<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?>
<!-- This file describes the dependence graph for a debian distribution -->
<distribution>
<name>debian</name>
<version>3.0</version>
<releasename>woody</releasename>
<description>stable</description>
<package>
<name>telnet</name>
<version> 0.17-18</version>
<id>1</id>
<depends> libc6 libncurses5 </depends>
</package>
<package>
<name>vim</name>
<version> 6.1.018-1</version>
<id>2</id>
<depends> libc6 libgpmg1 libncurses5 </depends>
...

Para visualização gráfica do grafo das DL foi utilizado o aplicativo pajek,
gratuito para aplicações não comerciais, e disponível em http://vlado.fmf.uni-
lj.si/pub/networks/pajek/ para download. Para obtermos um arquivo válido
para o pajek, foi desenvolvido um programa em Tcl/Tk disponível em
http://www.via-rs.com.br/pessoais/leal/Linux/DistroAnalyzer.txt para converter o arquivo
XML intermediário.

A seguir temos uma representação gráfica do grafo obtido no aplicativo pajek para
nossa DL Debian de exemplo:
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Figura 4 - Relação de Dependência entre 659 pacotes (Debian GNU/Linux)

Os grafos das outras duas DL, bem como outros grafos da DL Debian, podem ser con-
feridos em http://www.via-rs.com.br/pessoais/leal/#Linux, juntamente com os respectivos
arquivos de entrada para o pajek.

Para facilitar a visualização, também representamos as relações de dependência em
planos cartesianos. Utilizamos para tanto, o aplicativo gnuplot, e para produzirmos os da-
dos de entrada, foi desenvolvido um programa em Tcl/Tk disponível em http://www.via-
rs.com.br/pessoais/leal/DistroAnalyzer.txt.

O primeiro histograma relaciona cada pacote e a quantidade de dependências que ele
possui. As próximas três figuras demonstram os resultados obtidos.
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Figura 5 - Histograma 1 - Pacotes x Quantidade de dependências (Debian GNU/Linux)

Figura 6 - Histograma 1 - Pacotes x Quantidade de dependências (Fedora GNU/Linux)
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Figura 7 - Histograma 1 - Pacotes x Quantidade de dependências (Gentoo GNU/Linux)

Em linhas gerais, a quantidade média de dependência de outros pacotes na DL Fe-
dora e Debian foram muito parecidas. A excessão ficou por conta da DL Gentoo, que não
traz como nas outras duas DL estudadas os binários pré-compilados para instalação, e sim
procedimentos para obtenção, compilação e instalação de cada binário no sistema. Isto au-
mentou a média de dependência para cada pacote, o que é de fácil compreensão, pois como
cada pacote precisa ser compilado existe uma quantidade fixa e mínima de dependências
para cada novo pacote no sistema.

Distribuição GNU/Linux Média Desvio Padrão

Debian 4,32 5,41

Fedora 5,16 5,88

Gentoo 41,27 18,46

Tabela 2 -Quantidade média de dependências por pacote

Nosso segundo gráfico de distribuição de frequência, trata da relação contrária. Isto é,
relaciona cada pacote e todos os pacotes que dependem dele diretamente.

Nas figuras a seguir temos os resultados obtidos.
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Figura 8 - Histograma 2 - Pacotes x Quantidades de pacotes que dependem dele (Debian
GNU/Linux)

Figura 9 - Histograma 2 - Pacotes x Quantidades de pacotes que dependem dele (Fedora
GNU/Linux)
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Figura 10 - Histograma 2 - Pacotes x Quantidades de pacotes que dependem dele (Gentoo
GNU/Linux)

A figuras 11, 12 e 13 trazem o histograma 3 para as DL: Debian, Gentoo e Fedora,
respectivamente.

Figura 11 - Histograma 3 - Quantidade de dependências x Quantidade de pacotes (Debian
GNU/Linux)
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Figura 12 - Histograma 3 - Quantidade de dependências x Quantidade de pacotes (Fedora
GNU/Linux)

Figura 13 - Histograma 3 - Quantidade de dependências x Quantidade de pacotes
(Gentoo GNU/Linux)

Nessa nossa primeira análise dos grafos resultantes, podemos visualmente constatar
que para a DL Debian e Fedora estudas, poucos pacotes são muito conectados e que muitos
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pacotes tem um número pequeno e regular de conexões [Barabási, 2002].

Podemos identificar uma lei de potência [Barabási, 2002], nos grafos da DL Debian e
Fedora.
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6 Medidas de Avaliação

As medidas aqui propostas, não visam estabelecer definições de melhores e piores DL,
mas sim caracterizá-las no objetivo de salientar seus aspectos singulares servindo como
uma ferramenta disponível ao usuário GNU/Linux, para que este consiga enquadrar as
virtudes de cada uma às suas necessidades. As DL serão analisadas nos seguintes tópicos:
(a) Aspectos Gerais da DL, (b) Estruturação do Pacote, (c) Ferramenta de Administração
de Aplicativos, e (d) Propriedades do Grafo de Dependências.

6.1 Medidas dos Aspectos Gerais da Distribuição GNU/Linux

Dentro deste nosso primeiro conjunto de medidas para avaliação analisaremos as DL
quanto a: licença, grau de independência, quantidade de desenvolvedores, custo, ciclo de
vida comercial, conformidade com padrões de mercado, documentação, instalação, e atu-
alidade.

6.1.1 Licença

Quando falamos em aplicativos, estamos nos referindo ao uso de uma aplicação para
realização de alguma tarefa. Estas aplicações na informática, sempre foram cercadas por li-
cenças que delineavam sua utilização. A maioria das licenças hoje, restringe a liberdade do
usuário no tocante ao que o mesmo pode ou não com o aplicativo [Camou e Couwenberghe,
2000].

Com o surgimento da FSF e do projeto GNU, esta realidade mudou radicalmente.
Hoje temos aplicativos que dão ao usuário uma liberdade muito grande em relação a pos-
síveis modificações que possam ser feitas para que o aplicativo se enquadre melhor às suas
necessidades. As DL também possuem licenças que envolvem seu uso e redistribuição.

Livre: Podemos dizer que uma DL possui uma licença livre, se ela e os aplicativos que
dela fazem parte se enquadram nas licenças de caráter "livre" mundialmente conhecidas.
São exemplos: GPL, BSD, e Artistic [Jackson e Schwarz, 2003].

Restrita: Se a DL é composta em sua ampla maioria, de aplicativos que possuem li-
cenças que restringem o uso, redistribuição e modificações, ou a própria DL possui alguma
restrição a esse respeito, enquadramos a mesma como sendo de licença restrita.

6.1.2 Grau de Independência

Existe hoje centenas de Distribuições GNU/Linux [DistroWatch, 2004], algumas
mantidas por empresas, outras por comunidades de usuários. A decentralização da
administração e dos repositórios de dados desta DL é de suma importância. A quantidade
de redundância e espelhamento a um nível global das informações.

O ambiente GNU/Linux apesar de ter nascido com base no antecessor UNIX™, se
difere essencialmente na não dependência ou controle de uma empresa ou pessoa. As DL,
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responsáveis por levarem até o usuário final o trabalho da comunidade responsável pelo
projeto GNU de sistema operacional completo e livre, devem ser avaliadas quanto a con-
cordância ou não com este modelo.

Baixo: DL que são controladas por uma única empresa, por possuírem uma dependên-
cia muito grande desta corporação. Empresas surgem e terminam com muita facilidade,
seus interesses mudam muito rapidamente, e o controle acionário pode ser vendido ou
transferido a terceiros.

Alto: Caracterizamos uma DL com um grau alto de independência, caso suas políti-
cas sejam elaboradas e mantidas por uma comunidade de usuários e desenvolvedores, os
repositórios com fontes e informações da DL sejam decentralizados globalmente, e dire-
trizes sejam criadas em fóruns públicos de discussão, de caráter aberto e irrestrito.

Figura 14 - Distribuição Geográfica de alguns desenvolvedores Debian GNU/Linux
[Debian, 2004]

6.1.3 Quantidade de Desenvolvedores

Um dos pontos fortes do projeto de desenvolvimento comunitário e colaborativo, é a
quantidade de pessoas envolvidas que tende a melhorar a qualidade do produto pela troca
de idéias, conhecimentos, etc. Em uma DL, o número de desenvolvedores é muito impor-
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tante, porque as atualizações dos aplicativos é muito freqüente. Seja em virtude de erros na
programação, inclusão de novas funcionalidades, ou problemas de segurança.

Devido a quantidade de servidores GNU/Linux que surgem na internet diariamente,
tais computadores são cada vez mais alvos de usuários mal intencionados. Uma vez identi-
ficada qualquer vulnerabilidade em um aplicativo, a DL precisa ter uma resposta imediata
de correção. E ter a mesma rapidamente disponibilizada para seus usuários.

Temos na figura 15, abaixo, um gráfico com os quatro servidoreswebmais utilizados
no mundo [NetCraft, 2004]. O Servidor apache que aparece como sendo o mais utilizado,
é um aplicativo presente na maioria das DL. E face aos riscos que está exposto, sujeito a
alterações freqüentes no código para correções pertinentes a segurança.

Figura 15 - Risco constante para o servidor web Apache, um dos mais utilizados no
mundo, e presente na maioria das DL [NetCraft, 2004]

É difícil estabelecermos um número mínimo de desenvolvedores que traria um melhor
nível de desenvolvimento e resposta aos problemas expostos acima. Talvez um desenvolve-
dor por pacote, ou até mais de um. Mas quando percebemos a quantidade de pacotes que
as DL possuem (algumas mais de 5000), percebemos que isto é utópico.

A DL Debian, das DL estudadas é a que possui a melhor média de desenvolvedores
por pacotes mantidos. Na sua versão 3.0 possui mais de 8500 pacotes que estão sob a
responsabilidade de mais de 1000 desenvolvedores [Debian, 2004]. Acreditamos este ser
um bom número médio para que consideremos como parâmetro.
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Baixa: Mais de 50 pacotes por desenvolvedor.

Média: Se a DL possui mais de 10 pacotes por desenvolvedor, e esse número não
ultrapassa 50, enquadramos a DL como tendo uma quantidade média de mantenedores.

Alta: Se a DL possui em média até 10 pacotes sob a responsabilidade de um único
desenvolvedor.

Na tabela abaixo podemos ter uma noção da quantidade de pacotes com problemas de
segurança por DL no ano de 2001, registrados no site da SecurityFocus.

Distribuição GNU/Linux Pacotes Vulneráveis

MandrakeSoft Linux Mandrake 7.2 33

RedHat Linux 7.0 28

MandrakeSoft Linux Mandrake 7.1 27

Debian Linux 2.2 26

MandrakeSoft Linux Mandrake 7.0 22

RedHat Linux 6.2 i386 20

MandrakeSoft Linux Mandrake 6.1 20

MandrakeSoft Linux Mandrake 6.0 20

RedHat Linux 6.2 sparc 18

RedHat Linux 6.2 alpha 18

Debian Linux 2.2 sparc 18

Debian Linux 2.2 arm 18

Debian Linux 2.2 alpha 18

Debian Linux 2.2 68k 18

Tabela 3 -Quantidade de pacotes vulneráveis por DL (Ano 2001)[SecurityFocus, 2004]

6.1.4 Custo

Muitas vezes confundimos liberdade com gratuidade, que são conceitos diferentes,
ainda mais quando estamos nos referindo a programas de computador. Não necessaria-
mente um aplicativo regido por uma licença GPL, por exemplo, é distribuído gratuitamente.
A licença assegura apenas os direitos de uso, modificação, e redistribuição. Uma pessoa
física ou jurídica, pode cobrar pela distribuição dos aplicativos ou pelo suporte profissional
prestado se o mesmo acompanhar o produto.

Gratuito: Se não é necessário nenhum pagamento para a obtenção da DL, se suas
mídias de instalação caso sejam necessárias, podem ser copiadas e ou adquiridas sem paga-
mento algum, a DL é gratuita.

Pago:Caso haja algum pagamento para a instalação, a DL é denominada paga.
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6.1.5 Ciclo de Vida Comercial

A criação de um novo aplicativo ou produto, é cercado de etapas e procedimentos para
que um padrão mínimo de qualidade seja obtido [Bardy, 2001]. Com as DL não é diferente,
visto que sua "principal" função é disponibilizar aos seus usuários novos aplicativos, e
versões novas destes mesmos aplicativos.

Sendo assim, as DL são uma coleção de aplicativos das mais diversas fontes e
metodologias de criação e desenvolvimento. E com base nisso, precisa possuir um ciclo de
vida comercial de seu produto excelente para garantir um produto de alta qualidade para
seus usuários.

Tarefas como testar, depurar, e corrigir aplicativos disponibilizados em seus pacotes,
são comuns na busca de programas estáveis. Criação de páginas manuais e tradução, são
outros exemplos de diferencial entre distribuições GNU/Linux. Para que todas estas tarefas
sejam feitas a um nível aceitável, face a complexidade do ambiente (milhares de pacotes),
precisamos de processos bem definidos [Bardy, 2001] e um tempo de maturidade mínimo.

Podemos ainda avaliar esta medida por dois lados distintos: um que diz respeito ao
tratamento da DL como um todo, como uma soma dos ciclos de vida de cada aplicativo,
mais algumas etapas pertinentes a DL (como testes, e correções); e outra que analiza a DL
como um produto tecnológico, sendo o mesmo classificado como: emergente, em cresci-
mento, maduro ou em declínio [Bardy, 2001]. Esta última visão é importante porque tem
um apelo prático, o qual não pode estar esquecido nos sistemas de informação. Isto é, as
DL precisam ter um controle de qualidade, mas devem estar acompanhando as evoluções
do mercado e cientes de que depois de um tempo o produto sofre um processo natural de
depreciação.

Não vamos aqui, tentar definir os procedimentos e nem as etapas do ciclo de vida
comercial de um aplicativo, mas sim estabelecermos um tempo mínimo entre umarelease
e outra.

Curto: Se o tempo entre duas versões da mesma DL é menor do que 01 ano, o ciclo
de vida comercial da DL é curto.

Médio: Se temos uma diferença entre duas versões da mesma DL, entre 01 e
02(dois)anos, a classificaremos como tendo um nível médio de ciclo de vida comercial.

Longo: Um ciclo de vida comercial será considerado bom, se ele for longo o suficiente
para que um padrão de qualidade mínimo seja alcançado. Uma DL que libera novas versões
(release) com um prazo superior a 02(dois) anos e não ultrapassando 04(quatro) anos, se
enquadra neste perfil.

6.1.6 Conformidade com Padrões de Mercado

Desde o surgimento dos primeiros UNIX™, a compatibilidade entre os diferentes
fabricantes já era um problema real [Libes & Ressler 1989]. Okerneldo Linux, junto com
os aplicativos GNU e o novo paradigma de desenvolvimento cooperativo e livre criado pela
FSF, por uma maneira diversa trouxe o mesmo problema. Muitas são as DL e variações das
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mesmas. Existe uma possibilidade tão grande de customizações, que cria ambientes muito
diferentes entre uma DL e outra.

No mercado atual, o sistema operacional GNU/Linux não está mais restrito a círcu-
los universitários, ou a grupos seletos dehackers. Hoje ele é um SO maduro, utilizado em
inúmeras aplicações comerciais, como servidores de produção ou máquinas de desenvolvi-
mento. O que gera uma demanda por padronização, para que as empresas possam vender
seus produtos e prestar um suporte de bom nível aos seus clientes.

Visando proporcionar uma ambiente operacional um pouco mais homogêneo, sem
retirar a liberdade de criação e adaptação dos inúmeros usuários e desenvolvedores
GNU/Linux, alguns padrões foram criados. O primeiro que podemos citar é o tocante ao
ambiente de execução de um programa:Linux Standard Base(LSB). Este padrão define
como uma aplicação deve ser compilada e "empacotada" para que o desenvolvedor tenha
certeza de que ela será executada sem problemas de compatibilidade, em um ambiente
compatível com a especificação LSB, e em diferentes arquiteturas dehardwareinclusive
[LSB, 2004].

O LSB é dividido em duas partes: LSB-generic, e LSB-arch. O primeiro trata da parte
geral do padrão, e descreve a interface que não varia entre diferentes arquiteturas. Já o LSB-
arch trata das definições do padrão que variam de acordo com a arquitetura do processador
onde o sistema compatível com a especificação LSB será executado [LSB, 2004].

Uma definição importante no LSB diz respeito as bibliotecas, seus nomes e localiza-
ção no sistema de arquivos do sistema operacional. Existem algumas bibliotecas básicas
que precisam ter presença em um ambiente compatível com a especificação, e quaisquer
outras bibliotecas que um aplicativo específico faça uso deve ser compilada estaticamente
no binário [Anderson, 2004]. Esta característica garante ao desenvolvedor as bibliotecas
que ele encontrará em um sistema LSB compatível, e permite que o mesmo insira no binário
quaisquer outras dependências necessárias para a execução do seu programa [Anderson,
2004].

Nas duas tabelas a seguir, podemos conferir as bibliotecas que o padrão requer em um
ambiente compatível, tanto para a parte genérica quanto para a específica do padrão LSB.

Biblioteca Nome (Runtime)

libdl libdl.so.2

libcrypt libcrypt.so.1

libz libz.so.1

libncurses libncurses.so.5

libutil libutil.so.1

libpthread libpthread.so.0

libpam libpam.so.0

libgcc_s libgcc_s.so.1

Tabela 4 -Nomes de Bibliotecas Padrões (LSB-generic)[LSB, 2004]
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Biblioteca Nome (Runtime)

libm Conforme LSB-arch

libc Conforme LSB-arch

proginterp Conforme LSB-arch

Tabela 5 -Nomes de Bibliotecas Padrões (LSB-arch)[LSB, 2004]

As bibliotecas gráficas libX11, libXt, libXext, libSM, libICE e libGL, também devem
estar presentes em um ambiente LSB compatível [Anderson, 2004].

Outro padrão importante é o que visa compatibilizar a localização de arquivos dentro
do sistema de arquivos de um ambiente GNU/Linux. O"Filesystem Hierarchy Standard"
(FHS), que traduzindo significa: "Padrão para a hierarquia do Sistema de Arquivos", tem
exatamente esta finalidade: "No intuito de fornecer interoperacionalidade de aplicações,
ferramentas de administração de sistema, ferramentas de desenvolvimento,scriptse tam-
bém possibilitar uma maior uniformidade da documentação para estes sistemas" [FHS,
2000].

O início do projeto de padronização do sistema de arquivos é datado de 1993, quando
apenas o sistema de arquivos GNU/Linux era o objetivo, e o nome da especificação era
FSSTND. Com o passar dos anos e revisões do FSSTND, no início de 1995 a idéia de esta-
belecer uma padronização para todos os sistemas compatíveis com a especificação POSIX
surgiu. A esse projeto a comunidade de desenvolvimento BSD juntou-se e o nome mudou
para FHS [FHS, 2000].

Baixa: Assumiremos que uma DL que tem uma baixa conformidade com padrões de
mercado, não tem conformidade com nenhum dos dois padrões mencionados acima.

Média: A conformidade com um dos padrões enquadra a DL em um nível médio.

Alta: Uma DL que é compatível com o padrão LSB e FHS tem uma alta conformidade
com padrões de mercado.

6.1.7 Documentação

Um dos objetivos de Stallman com a criação da FSF e do projeto GNU, era a difusão
do conhecimento por intermédio da disponibilização dos códigos fonte, e da possibilidade
de alteração, melhorias e troca de conhecimentos. Este objetivo chega no seu ponto mais
alto, quando todo este conhecimento é documentado e traduzido para outras línguas, o que
facilita a adoção e entendimento do uso e desenvolvimento do aplicativo em várias partes
do globo.

Ruim: Programas disponibilizados sem página manual e outros tipos de documen-
tação necessárias à compreensão de sua utilização, ou até mesmo falta de documentação
da DL caracterizam-na como ruim.

Razoável:Documentação completa, mas em poucos idiomas.

Boa: Documentação completa em vários idiomas.
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6.1.8 Instalação

Logo no início do sistema GNU/Linux, a instalação e configuração do ambiente para
uso era considerada difícil para a maioria dos usuários, e apenas alguns poucos mais acos-
tumados com o ambiente POSIX se achavam aptos para sua utilização. Com o passar dos
anos, e surgimento de outras DL, isto mudou radicalmente. Hoje, a maioria dos usuários
considera a instalação do ambiente GNU/Linux muito mais fácil. Mas isto é uma carac-
terística muito particular da DL que está sendo utilizada, e pode ser fator fundamental para
escolha de uma ou outra.

Um exemplo de instalação simples e eficiente, totalmente gráfica e que configura au-
tomaticamente inúmeros dispositivos dehardware, pode ser visualizado na figura 16.

Figura 16 - Tela Inicial de Instalação Fedora GNU/Linux

Simples:A maioria dos usuários de computador hoje em dia, espera uma fácil insta-
lação do seu sistema operacional. O crescimento da microinformática levou o microcom-
putador a uma grande variedade de pessoas, com os níveis de conhecimento mais diversos
possíveis. Um ambiente de instalação orientado a janelas, que configure automaticamente
todos os dispositivos instalados no computador, com poucas perguntas, e ambientes pré-
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concebidos para: desenvolvimento, estação de trabalho, ou servidor de aplicações, são car-
acterísticas de uma instalação simples.

Média: Muitas telas e muita interação com o usuário, tendem a ser confusas, e por-
tanto são duas características de uma instalação de dificuldade média.

Figura 17 - Processo de Instalação Fedora GNU/Linux

Complexa: Por último, se temos uma instalação que é orientada a menus ou linha de
comando, e dispositivos em nosso microcomputador que não são detectados e configurados
automaticamente, a instalação se torna complexa.

O fuso horário pode ser selecionado com omousena instalação da DL Fedora, como
podemos conferir na figura 18.
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Figura 18 - Escolha de Fuso Horário na instalação Fedora GNU/Linux

6.1.9 Atualidade

O desenvolvimento colaborativo, junto com a ideologia de código livre, traz como
consequência inegável a rápida evolução dos aplicativos. Seja na correção de problemas de
segurança, falhas na lógica de programação, ou no acréscimo de funcionalidades, o fato é
que os aplicativos de código livre tem uma amadurecimento muito rápido. Estar atualizado
quanto a essas evoluções e correções é uma tarefa muito difícil para as DL.

Como a maioria das DL possuem atualizações fora do ciclo de vida comercial normal
da distribuição quando ocorrem falhas de segurança em algum aplicativo, analisaremos
com esta medida apenas o acompanhamento pela distribuição de novas versões (release)
dos aplicativos por ela distribuídos.

Baixa: Em face ao acima exposto, os aplicativos possuem em média várias atualiza-
ções de versão durante um ano. Uma DL que possui um ciclo de vida comercial maior do
que 01 ano, possui uma baixa atuallidade.
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Média: Ciclo de vida comercial de 06 meses até 01(um) ano, enquadra a DL como
sendo de média atualidade.

Alta: Uma DL "Atual" possui um ciclo de vida comercial menor do que 06 meses.

Alguns exemplos de aplicativos, juntamente com a quantidade de versões que foram
disponibilizadas no ano de 2003, podem ser conferidos na tabela a seguir.

Aplicativo Quantidade de Versões

PHP 4

MPlayer 5

CUPS 13

Gaim 15

Tabela 6 -Quantidade de novas versões de aplicativos no ano de 2003 [SourceForge,
2004].

6.2 Medidas da Estruturação do Pacote

Seguindo as divisões que criamos para análise dos requisitos de estruturação do pacote
utilizados em uma DL, prosseguimos com um estudo mais detalhado, elegendo medidas
para comparação sob este tópico.

6.2.1 Segurança

Hoje em dia a internet já é uma realidade, o Linux e o projeto GNU nasceram quase
que fundamentalmente em virtude da existência desta rede mundial de computadores. Dito
isto, já fica expressa a importância deste mecanismo de acesso e disseminação de conheci-
mento, bem como oportunidade de negócios [Mourani, 2001].

Portanto, qualquer micro computador instalado, seja como estação de trabalho ou
servidor de aplicação em uma empresa, é quase certo que estará conectado de alguma
maneira à internet. Em decorrência disto, exposto a todos os riscos inerentes a grandiosi-
dade e diversidade de usuários desta mega rede de informação [Mourani, 2001].

Autenticidade: Um pacote disponibilizado por uma DL para instalação de um aplica-
tivo qualquer, deve ser autêntico, e portanto prover um mecanismo simples para o usuário
conferir quem o criou. Ex.: assinatura GPG do mantenedor [Mourani, 2001].

Integridade dos arquivos: O pacote deve prover um mecanismo para o usuário
checar a integridade dos arquivos que o mesmo fornece [Hess, 2003], uma vez que
estejam instalados. Para tanto, o pacote pode por exemplo, fornecer uma lista relacionando
cada arquivo e sua respectiva chave MD5 [Mourani, 2001]. Esta funcionalidade permite
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ao usuário, sempre que o mesmo achar necessário, checar se algum arquivo no seu sistema
foi corrompido ou exposto a um comprometimento de qualquer sorte.

Figura 19 - A ferramenta qpkg informando que o arquivo Eterm presente no sistema, não
é o previamente instalado. (Gentoo GNU/Linux)

A figura 19, acima, demonstra o uso da ferramenta qpkg da DL Gentoo, para efetuar-
mos a conferência de integridade dos arquivos do ambiente. No exemplo o pacote Eterm é
inspecionado.

Atributos dos arquivos: O pacote deve conter informações descritivas sobre todos os
atributos dos arquivos instalados (permissões, grupos, tamanho, etc) [Bailey, 1997]. Esta
característica é importante para que o usuário possa verificar se permissões ou grupos de
um arquivo ou diretório foram modificados desde sua instalação [Bailey, 1997].

Na figura 20 temos uma pequena listagem de arquivos do pacote Eterm, a qual possui
a respectiva chave MD5 para cada arquivo constante da lista. O aplicativo utilizado para
tanto, foi o "head", presente na maioria dos sistemas POSIX compatíveis.
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Figura 20 - Arquivos instalados pelo aplicativo Eterm, e suas respectivas chaves MD5
(Base de dados Gentoo GNU/Linux)

6.2.2 Usabilidade

Este requisito visa proporcionar uma noção do nível de facilidade de uso do pacote.
Facilidade esta que está relacionada a criação e manipulação do mesmo [Bailey, 1997].

Ferramentas de acesso:O pacote deve ser criado e possibilitar acesso para utilização
por ferramentas UNIX™ padrões disponíveis na maioria dos sistemas GNU/Linux [Bailey,
1997].

Implementação - Criação do pacote:O pacote deve ser de fácil criação. O usuário
interessado em incluir um aplicativo que não seja distribuído por uma DL específica, deve
conseguir fazê-lo sem muita dificuldade, com um nível médio de conhecimento. Isto tam-
bém facilita a disponibilização de produtos comerciais para a DL em questão [Bailey,
1997].

A seguir temos um "ebuild", pacote da DL Gentoo, que na verdade é umscriptpython
que fará o download dos fontes do aplicativoxpenguins, e executará a compilação e insta-
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lação deste programa no sistema.

# Copyright 1999-2004 Gentoo Foundation
# Distributed under the terms of the GNU General Public License v2
# $Header: /var/cvsroot/gentoo-x86/games-misc/xpenguins/xpenguins-2.2.ebuild,v 1
.5 2004/06/24 22:59:01 agriffis Exp $

inherit games

DESCRIPTION="Cute little penguins invading your desktop"
HOMEPAGE="http://xpenguins.seul.org/"
SRC_URI="http://xpenguins.seul.org/${P}.tar.gz"

LICENSE="GPL-2"
SLOT="0"
KEYWORDS="x86 ppc sparc alpha amd64"
IUSE=""

DEPEND="virtual/x11"

src_compile() {
egamesconf --with-x || die
emake || die "emake failed"

}

src_install() {
make DESTDIR=${D} install || die "make install failed"
dodoc AUTHORS ChangeLog NEWS README
prepgamesdirs

}

6.2.3 Conteúdo

Dependências:O pacote deve conter todas as informações sobre outros pacotes que
o mesmo depende para o seu funcionamento. Podendo especificar níveis diferentes de de-
pendências, e sempre com quantidades e versões específicas. Estas dependências não de-
vem ser nunca ambíguas ou globais [Jackson e Schwartz, 2003].

Conflitos: Os conflitos devem ser evitados ao máximo, mas quando isto não for pos-
sível, o pacote deve sempre informar pacotes conflitantes com ele próprio. Sempre que e
somente se, a instalação de ambos inviabilize o estado estável e íntegro do sistema [Jackson
e Schwartz, 2003].

Pacotes Sugeridos e/ou Recomendados:Sempre que possível o pacote deve sugerir
e/ou recomendar outros pacotes para seu melhor funcionamento [Hess, 2003]. Mas é im-

37



portante ressaltar que estes pacotes não são estritamente necessários para o funcionamento
do pacote, e sua instalação ou não é totalmente dependente do aceite do usuário.

Pacotes Virtuais: Pacotes devem informar caso forneçam pacotes virtuais, habili-
tando outros pacotes a dependerem destes pacotes virtuais. Ex.: MTA (Mail Transport
Agent), Web Server, etc. Esta característica impede qualquer pacote de depender de um
aplicativo específico, quando na realidade ele depende de uma funcionalidade fornecida
por uma variedade de aplicativos [Jackson e Schwartz, 2003].

Dependências complexas:O pacote deve fornecer possibilidade de suas dependên-
cias serem combinadas com diretivas "or" e/ou "and" [Jackson e Schwartz, 2003].

Figura 21 - Informações sobre a importância da biblioteca libc6 (Debian GNU/Linux)

38



Prioridade: O pacote deve possuir informações sobre sua importância para o sis-
tema [Jackson e Schwartz, 2003]. Isto é, pacotes essenciais devem ser marcados para que
o usuário tenha ciência que sua remoção pode indisponibilizar o sistema como um todo
[Jackson e Schwartz, 2003].

A figura 21 demonstra esta característica nas informações dos pacotes da DL Debian.
No exemplo, o pacote libc6 possui um atributopriority que avisa ao usuário da necessidade
deste pacote no sistema.

Histórico: O pacote deve possuir dados do seu histórico, referente a correções de
bugs, problemas de segurança, melhorias no empacotamento, e etc. Desde sua criação
[Jackson e Schwartz, 2003].

6.2.4 Escalabilidade

Limites: O pacote não deve possuir limites fixos do tipo: N◦ de campos, letras, N◦ de
versão, etc.

Expansão:O pacote deve suportar o acréscimo de informações, arquivos de controle,
binários, etc. Características que podem ser acrescidas ou retiradas da ferramenta principal
de administração de aplicativos, sem alterações na estrutura do pacote e sem quebra de
compatibilidade.

Compatibilidade: O pacote deve fornecer um mínimo de compatibilidade entre ver-
sões, para no mínimo possibilitar a ferramenta a detectar a versão do mesmo, e verificar
que não está apta a tratá-lo [Jackson e Schwartz, 2003].

Base de Dados:A base de dados dos pacotes deve ser, preferencialmente, arquivos
texto. Seguindo um padrão que nasceu com o UNIX™, e facilita muito a manipulação dos
dados por aplicativos comuns em ambiente GNU/Linux, que segue o mesmo padrão. Tais
como: sed, grep, vi, awk e etc [Siever e Spainbour, 2000].

Na figura 22, abaixo, temos um exemplo desta medida sendo satisfeita no ambiente
Gentoo GNU/Linux.

Figura 22 - Arquivos texto contendo informações sobre o aplicativo Eterm (Base de
dados Gentoo GNU/Linux)
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6.3 Medidas da Ferramenta de Administração de Aplicativos

"A ferramenta de administração de aplicativos é sempre a fundação em uma DL"
[Camou e Couwenberghe, 2000]. Os outros conjuntos de medidas que estamos incorpo-
rando ao nosso trabalho de avaliação, são coadjuvantes, complementares a este, que é tam-
bém a fundação do nosso trabalho.

6.3.1 Resolução de Dependências

Remoção:Caso existam pacotes que dependam do pacote a ser removido, a ferra-
menta deve informar quais pacotes são estes, e caso o usuário confirme a remoção, devem
ser removidos recursivamente todos os pacotes envolvidos. Isto é, a ferramenta deve tratar
o dano de cada pacote, e não deixar pacotes inoperantes no sistema.

Figura 23 - A ferramenta Apt-get informando sobre as consequências da remoção da
biblioteca ncurses (Debian GNU/Linux)

Podemos visualizar na figura acima, uma tentativa de remoção da biblioteca ncurses
no ambiente Debian GNU/Linux, e todos os pacotes que a ferramenta apt-get informa ao
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usuário que serão removidos caso a remoção seja efetuada. O risco da operação é infor-
mado, e a confirmação é solicitada através de uma "frase" como resposta.

A figura 24 mostra a ferramenta emerge instantes antes da remoção de um pacote
imprescindível para o funcionamento de grande parte dos aplicativos do ambiente. Caso o
usuário não cancele a operação, a desinstalação é efetuada, pois não existe uma "espera"
por confirmação. Todos os pacotes que dependem da glibc (pacote sendo removido), ficarão
inoperantes e deveríam ser desinstalados também.

Figura 24 - A ferramenta emerge desinstalando a glibc sem informar ao usuário do dano,
e sem remover dependências (Gentoo GNU/Linux)

Instalação: Caso as dependências do pacote a ser instalado não estejam totalmente
satisfeitas no ambiente do usuário, a ferramenta deve informar quais pacotes estão faltando,
e caso o usuário concorde, deve instalar recursivamente todas as dependências que sejam
necessárias para a instalação do aplicativo inicialmente requisitado.

Atualização: A ferramenta deve ser capaz de atualizar um aplicativo ou a DL inteira.
Resolvendo todas as dependências necessárias.
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Figura 25 - A ferramenta emerge falhando na desinstalação da glibc, o próprio emerge
ficou inoperante (Gentoo GNU/Linux)

6.3.2 Sintonia com a Estruturação do Pacote

A ferramenta deve ser capaz de explorar todas as propriedades presentes na estrutu-
ração do pacote da distribuição, conforme as medidas levantadas neste documento. Isto é,
se a medida autenticidade por exemplo, é satisfeita na estruturação do pacote, a ferramenta
deve conseguir checar se o pacote é autêntico ou não.

6.3.3 Pesquisa

A ferramenta deve prover um mecanismo avançado para pesquisa por aplicativos na
DL, e informar ao usuário no mínimo: nome completo do pacote, versão, licença e uma
breve descrição.

É importante que o usuário consiga pesquisar com facilidade a disponibilidade de um
determinado aplicativo na sua DL. Sendo a licença um possível critério de instalação ou
não do aplicativo, ela deve ser de fácil conferência. Já a descrição é útil, caso o usuário
esteja procurando uma funcionalidade que ele não saiba qual aplicativo fornece.
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Figura 26 - Ferramenta emerge efetuando uma pesquisa pelo aplicativo Eterm, versão
descrição e licença são mostrados (Gentoo GNU/Linux)

6.3.4 Tempo de Instalação por pacote

Existe uma grande diferença entre DL que distribuem binários, com opções genéricas
de instalação, que visa atingir um grande número de usuários pela média; e DL que estru-
turam seus pacotes emscriptspara instalação, que irão gerar cada aplicativo no ambiente
do usuário compilando cada programa. O que dá um poder de customização muito grande
ao usuário, mas que normalmente leva muito mais tempo para a instalação e configuração
como um todo.

43



Instantânea: Se o pacote possui os binários para instalação na máquina do usuário,
sua instalação é quase instantânea.

Demorada: Se o pacote possui os procedimentos para criação dos binários, e futura
instalação na máquina do usuário, sua instalação requer normalmente uma compilação dos
programas envolvidos. O que deixa a instalação muito mais demorada.

6.3.5 Customizações

Como falamos anteriormente, muitas DL trabalham com arquivos pré-compilados em
seus pacotes, prontos para distribuição e instalação em máquinas de mesma arquitetura.
Este é um conceito de generalização que traz pontos positivos como maior simplicidade,
menor tempo de instalação, padronização dos pacotes. Mas por outro lado, requer um maior
conhecimento por parte do usuário que queira alterar alguma configuração do pacote, seja
para adicionar funcionalidades ou para retirá-las.

Baixa: As DL que colocam em seus pacotes binários pré-compilados, agregam a estes
aplicativos características de uso geral. Isto é, os usuários da mesma DL tendem a ter os
aplicativos com as mesmas funcionalidades configuradas, com poucas ou nenhuma cus-
tomização, pois alterações no binário requerem novo empacotamento.

Alta: Quando o aplicativo é gerado no computador do usuário final, normalmente as
DL que adotam este modelo possuem inúmeras opções de configuração e customização
para cada aplicativo a ser instalado. Tudo o que o usuário necessita fazer é selecionar as
funcionalidades que deseja, sem precisar empacotar o aplicativo novamente.

6.3.6 Backup

O pacote deve sempre prezar pela salvaguarda das configurações e customizações
do usuário. Tais dados nunca devem ser removidos ou sobrescritos. Sejam atualizações
de pacotes ou da DL inteira, devem tratar apenas de binários. Caso exista necessidade
de atualizações de compatibilidade para dados e/ou configurações, devem ser feitas em
conjunto com o usuário e sempre salvando o conteúdo anterior.

6.4 Medidas do Grafo de Dependências

Mesmo possuindo algumas diferenças quanto a caracterização do grafo, nossas três
DL estudadas possuem propriedades comuns que merecem uma certa atenção, e são ex-
tremamente relevantes à avaliação da administração de aplicativos nas DL.
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6.4.1 Dano

Dano é a medida que utilizamos para obter a "importância" de cada pacote dentro
do sistema. Isto é, ao ser retirado do ambiente, quantos outros pacotes tem suas funções
prejudicadas ou canceladas em virtude do grafo de dependências a que este pacote está
inserido. Os danos podem ser de ordem direta ou indireta, significando respectivamente: a
quantidade de pacotes que dependem diretamente do referido pacote; e os que dependem
direta e indiretamente do pacote a ser removido.

Na avaliação desta propriedade para as três distribuições, foram coletados os dados
constantes nas tabelas a seguir:

Distribuição GNU/Linux Dano Médio Desvio Padrão

Debian 4 22,49

Fedora 5 33,09

Gentoo 41 116,30

Tabela 7 -Danos Diretos

Distribuição GNU/Linux Dano Médio Desvio Padrão

Debian 12 40,59

Fedora 54 206,93

Gentoo 41 116,29

Tabela 8 -Danos Diretos e Indiretos

Em uma análise dos pacotes mais danosos, apenas um esteve representado nas três
DL: a biblioteca C/GNU. Portanto, temos a seguir uma exposição das suas funcionalidades
e da sua relação com o sistema operacional GNU/Linux.

Biblioteca C/GNU: Representada pelo pacote libc6 na DL Debian e glibc no Gentoo
e Fedora, apresentando um valor de dano bastante alto, vem confirmar a estrita relação
do sistema operacional GNU/Linux com a linguagem de programação C, a exemplo dos
sistemas UNIX™. As primeiras DL que se tem notícia, já possuíam a biblioteca em virtude
da extensa maioria de aplicativos GNU fazerem uso das facilidades de programação nela
disponibilizadas.

A biblioteca C/GNU, doravante Glibc, é extremamente útil na programação C em
virtude de disponibilizar facilidades aos programadores, que não estão presentes nativa-
mente nesta linguagem de baixo nível. Conforme a própria página manual da Glibc: " A
linguagem C não fornece facilidades para a execução de tarefas comuns como entrada e
saída, administração da memória, manipulação de strings, e etc. Ao invés, estas facilidades
são definidas em uma biblioteca padrão, a qual você compila e liga com seus programas".

Todas as funções presentes no padrão ISO da linguagem C, bem como extensões es-
pecíficas do POSIX e derivados do Sistema operacional UNIX™, e ainda algumas especí-
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ficas do Sistema GNU, são implementadas nesta biblioteca [Loosemore, 1999]. A Glibc é
uma das Fundações do sistema GNU/Linux, uma característica dos sistemas compatíveis
com a especificações POSIX, que tem como técnica ter uma função da biblioteca padrão
C para cada chamada de sistema [Stevens. 1993]. Isto não significa dizer que todas as
funções da Glibc são chamadas de sistema, pontos de entrada para okernel. Existem muitas
funções que não executam nenhuma chamada de sistema, e outras que executam duas ou
mais [Stevens, 1993].

6.4.2 Gravidade

Temos como gravidade, a medida que nos informa quantos pontos graves, críticos no
tocante a manutenção, temos na DL. Estes pontos são os pacotes que tem um dano direto
e/ou indireto com valor correspondente a 90% ou mais da quantidade total de pacotes
instalados no sistema. Caso nenhum pacote da DL possua esta característica, seu valor de
gravidade fica sendo igual a 1 (um), representando o pacote de maior dano.

A seguir temos a relação dos pacotes graves para cada uma das nossas três DL de
exemplo:

Pacotes Dano %

libc6 592 89,83

Tabela 9 -Debian GNU/Linux - Pacotes Graves

Pacotes Dano %

setup 1387 95,26

tzdata 1385 95,12

filesystem 1385 95,12

libgcc 1384 95,05

glibc-common 1384 95,05

basesystem 1384 95,05

glibc 1383 94,98

Tabela 10 -Fedora GNU/Linux - Pacotes Graves

Pacotes Dano %

gnuconfig 474 97,13

cronbase 474 97,13

zlib 473 96,92
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Pacotes Dano %
util-linux 473 96,92

texinfo 473 96,92

sed 473 96,92

python23 473 96,92

python-fchksum 473 96,92

portage 473 96,92

perl 473 96,92

patch 473 96,92

ncurses 473 96,92

m4 473 96,92

linux-headers 473 96,92

libtool 473 96,92

libperl 473 96,92

help2man 473 96,92

groff 473 96,92

glibc 473 96,92

gcc-config 473 96,92

gcc 473 96,92

gawk 473 96,92

expat 473 96,92

debianutils 473 96,92

coreutils 473 96,92

bzip2 473 96,92

bison 473 96,92

binutils 473 96,92

bash 473 96,92

baselayout 473 96,92

automake 473 96,92

autoconf 473 96,92

Tabela 11 -Gentoo GNU/Linux - Pacotes Graves

Para que possamos vizualizar de uma maneira mais clara a relação de precedência
dos pacotes danosos, faremos um desenho destas relações em uma árvore. Existem muitas
abordagens para geração de dados de entrada e inúmeras ferramentas para apresentação do
resultado. Utilizamos o "padrão" Newick [Newick, 2004] para representação textual dos
grafos de nossas três DL, e o aplicativo TreeTool para representação gráfica.

O formato Newick para representação de árvores utiliza-se da descoberta do
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matemático inglês Arthur Cayley em 1857, da correspondência entre árvores e parênteses
aninhados [Newick, 2004]. Ex.: Uma árvore simples com três nodos folhas (2,3,4), e
uma raíz (1), seria representado da seguinte forma: "((2,3,4)1);". Note que o ";" (ponto e
vírgula) faz parte da sintaxe do formato. A seguir temos o resultado gráfico para as três
DL:

Figura 27 - Árvore dos Pacotes mais Danosos (Debian GNU/Linux)
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Figura 28 - Árvore dos Pacotes mais Danosos (Fedora GNU/Linux)
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Figura 29 - Árvore dos Pacotes mais Danosos(Gentoo GNU/Linux)

Para a geração dos arquivos de entrada para geração das árvores para as três DL
estudadas, foi desenvolvido um programa em Tcl/Tk [Welch, 2000], disponível em
http://www.via-rs.com.br/pessoais/leal/Linux/DistroAnalyzer.txt.

A seguir temos uma tabela na qual podemos conferir a quantidade de pacotes críticos
que encontramos em cada uma das três DL Estudadas. Note que a DL Gentoo se mostrou
com características muito singulares, apresentando um valor bem mais alto do que o das
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outras duas DL. Fato importante para caracterização das DL, em virtude da ciência de que a
abordagem para administração de aplicativos na DL Gentoo, ser bem diferente das demais.
Tanto as dependências de construção, que são todas aquelas necessárias para a criação do
binário, quanto as dependências binárias, aquelas necessárias para o binário ser executado
plenamente, devem ser satisfeitas na estação Gentoo de destino.

Distribuição GNU/Linux Gravidade

Debian 1

Fedora 7

Gentoo 32

Tabela 12 -Gravidade

6.4.3 Ciclos

Outro ponto chave a ser estudado dentro do grafo de dependências, os ciclos são uma
medida que também nos ajuda a avaliar quão bem são tratadas as relações de precedência
e importância de cada pacote dentro da DL. Um ciclo define uma relação de dependên-
cia que parte do pacote "A", passa pelo pacote "B", e retorna ao pacote "A", fechando o
que chamamos de "dependência cíclica". Devemos atentar ao fato de que o elo para esta
dependência não necessita ser apenas um pacote, podendo ser dois ou mais.

Esta medida é importante porque nos fornece uma boa visualização da estruturação
do pacote e da harmonia com que estão dispostos na DL. As três distribuições GNU/Linux
apresentaram ciclos com números bem expressivos.

Os ciclos normalmente acontecem quando dois ou mais aplicativos importantes de-
pendem entre si. Mas sua criação no grafo deve ser evitada ao máximo, pois caso o usuário
encontre esta situação na instalação de quaisquer que sejam os aplicativos envolvidos, pode
não conseguir resolvê-los sem um maior conhecimento do funcionamento da administração
de aplicativos da DL.

Distribuição GNU/Linux Ciclos

Debian 49

Fedora 51

Gentoo 61

Tabela 13 -Ciclos Diretos e Indiretos

Com esta medida fechamos este conjunto e completamos um total de 36 medidas para
avaliação da adminstração de aplicativos em ambiente GNU/Linux. Partiremos a seguir
para um estudo de caso onde testaremos as medidas levantadas utilizando nossas três DL
de exemplo.
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7 Estudo de Caso

Nesta etapa do trabalho utilizaremos as medidas levantadas para avaliar nossas três
Distribuições GNU/Linux: Debian, Fedora e Gentoo.

A DL Debian é uma das mais antigas de que se tem notícia, possui uma destacada
ferramenta de instalação e atualização de aplicativos, e um controle no lançamento de novas
versões bastante rígido. A DL Fedora é a mais nova das três avaliadas. Utiliza o padrão
RPM para instalação dos seus aplicativos.

Por último, a DL Gentoo possui características bem singulares. O portage, sistema
pelo qual os programas são compilados e instalados no sistema, são uma coleção descripts
python.

Como metodologia para formar as matrizes de medidas que usaremos para avaliar as
diferentes estratégias utilizadas para administração de aplicativos no ambiente GNU/Linux,
utilizaremos as técnicas para tomada de decisão de critérios múltiplos, muito utilizadas
em sistemas de apoio à decisão (SAD): Eliminação Sequêncial pela lexicografia, Pesos, e
Eliminação Sequêncial por Restrições Conjuntivas [Kendall, 1988].

Eliminação Sequencial pela lexicografia:Este método leva em consideração
a importância de cada atributo na avaliação. Esta técnica de formação da matriz de
comparação consiste de um ordenamento dos atributos por ordem de importância para o
avaliador [Kendall, 1988]. Utilizaremos este método para selecionarmos uma Distribuição
GNU/Linux com base nos resultados obtidos em um conjunto específico de medidas.

Ex.: O avaliador está interessado na DL que obtiver o melhor desempenho nas me-
didas de estruturação do pacote, seguido das medidas da ferramenta de administração de
aplicativos, aspectos gerais da DL, e por último, as medidas do grafo de dependências.
Algumas variações desta formação de exemplo serão apresentadas neste estudo de caso.

Eliminação Sequencial por Restrições Conjuntivas:Este é outro modelo que utiliza
a técnica de eliminação sequencial [kendall, 1988]. Nesta técnica o avaliador estabelece
restrições para cada atributo a ser medido, e elimina as alternativas que não satisfaçam
o conjunto de restrições [Kendall, 1988]. Utilizaremos uma versão um pouco modificada
deste método para avaliarmos as medidas do grafo de dependências. Atribuiremos valores
para as medidas que satisfizerem as restrições estabelecidas, para termos um valor total
deste conjunto de medidas a ser utilizado na matriz final. Resultando em uma composição
desta técnica com a próxima.

Pesos:O método de pesos é o mais conhecido dos três utilizados por ser comum na
avaliação de estudantes [Kendall, 1988]. Para cada atributo na avaliação é designado um
peso, e o valor de cada atributo é multiplicado por este peso resultando no valor final para
cada item da avaliação. Embora possamos identificar um critério de importância presente
na atribuição de pesos em cada atributo, este método difere da eliminação sequencial pela
lexicografia em virtude deste ter como produto uma média ponderada de todos os atributos,
e aquele ter caráter eliminatório na avaliação de cada item. Utilizaremos este método para
montarmos as matrizes de medidas dos aspectos gerais das DL, estruturação do pacote, e
ferramenta de adminstração de aplicativos.
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Para atributos absolutos, isto é, ou ele está presente e é satisfeito pela DL, ou não; os
valores serão 10 ou 0 (significando presença, e não presença respectivamente). Os atributos
que possuem uma qualificação, isto é, podem estar presentes em parte ou de uma forma
não plenamente satisfatória, serão valorados de acordo com a seguinte tabela:

Qualificação valor

Livre, Alto(a), Gratuita, Longo, Boa,
Simples, Instantânea

10

Médio(a), Razoável 5

Restrita, Baixo(a), Paga, Curto, Ruim,
Complexa, Demorada

0

Tabela 14 -Tabela de referência para atributos que possuem algum tipo de qualificação

Embora o objetivo deste trabalho não seja o estabelecimento de uma metodologia de
avaliação, estas técnicas são aqui utilizadas para efeito ilustrativo e prático de utilização
das medidas auferidas. Os pesos atribuídos às medidas, são específicos ao estudo de caso
aqui apresentado, e ao cenário de necessidades e interesses montado. Não sendo portanto,
um modelo geral de metodologia de avaliação.

Como a avaliação das 36 medidas pode exigir um conhecimento alto de alguns aspec-
tos de cada DL, alguns valores foram assumidos em face a alguma dificuldade encontrada
na aferição de certas medidas. As características básicas de cada DL foi o fator fundamen-
tal para a avaliação demonstrada neste estudo de caso, constituindo o critério fundamental
desta avaliação. Medidas que são contempladas necessitando um nível de conhecimento
avançado da DL, não foram consideradas presentes pelo avaliador. As medidas auferidas
neste trabalho visam salientar exatamente os pontos que caracterizam cada DL, e estes
pontos devem ser evidentes e de fácil obtenção.

7.1 Avaliação dos Aspectos Gerais da Distribuição GNU/Linux

Primeiramente cada uma das três DL foi analisada segundo as medidas levantadas na
seção 6.1. Os resultados para cada uma das DL em cada um dos parâmetros auferidos para
avaliação desta categoria são mostrados na matriz abaixo.

% Medidas Debian Fedora Gentoo

20 Licença 10 10 10

20 Grau de
Independência

10 0 10

20 Quantidade de
Desenvolvedores

10 0 5

10 Custo 10 10 10
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% Medidas Debian Fedora Gentoo
20 Ciclo de Vida

Comercial
10 5 0

10 Conformidade
com Padrões

10 10 5

10 Documentação 10 10 10

5 Instalação 0 10 0

5 Atualidade 0 5 10

100 TOTAIS 1100 675 800

Tabela 15 -Matriz de Medidas (Método de Pesos) - Aspectos Gerais da DL

O ponto marcante neste conjunto de medidas para a DL Gentoo, ficou por conta da
característica de atualidade da distribuição. Como seu repositório de pacotes (ebuilds) é
atualizado quase que diariamente, torna o seu ciclo de vida comercial muito baixo.

7.2 Avaliação da Estruturação do Pacote

Os resultados relativos a avaliação das medidas com foco na estrutura do pacote das
DL, podem ser conferidos na "Tabela 16". As DL Debian e Gentoo ficaram quase em-
patadas, com apenas 25 pontos de diferença.

% Medidas Debian Fedora Gentoo

10 Autenticidade 10 10 10

10 Integridade dos
arquivos

10 10 10

10 Atributos dos
Arquivos

0 10 0

5 Ferramentas de
Acesso

10 0 10

5 Criação do
Pacote

0 5 5

5 Dependências 10 10 10

5 Conflitos 10 10 10

5 Pacotes
Sugeridos e/ou
Recomendados

10 0 0

5 Pacotes Virtuais10 10 10
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% Medidas Debian Fedora Gentoo
5 Dependências

Complexas
10 0 10

5 Prioridade 10 5 10

5 Histórico 10 10 10

5 Limites 10 10 10

5 Expansão 10 0 10

2,5 Compatibilidade10 10 10

2,5 Base de Dados 10 0 10

100 TOTAIS 750 625 725

Tabela 16 -Matriz de Medidas (Método de Pesos) - Estruturação do Pacote

7.3 Avaliação da Ferramenta de Adminstração de Aplicativos

A DL Debian possui a reputação de possuir uma das melhores ferramentas de ad-
ministração de aplicativos do ambiente GNU/Linux (apt-get). Com a avaliação das DL
com base nas medidas que levantamos neste trabalho, a DL Debian não conseguiu a nota
máxima (1000 pontos), apenas por não possuir a característica de fácil customização dos
aplicativos por ela distribuídos.

As ferramentas avaliadas foram as disponíveis nativamente para cada DL: apt-get
(Debian), emerge e qpkg (Gentoo), e rpm (Fedora). Algumas DL que trabalham com o
padrão RPM, possuem utilitários de interface amigável (Ex.: apt-rpm) atuando comofront-
endpara o aplicativo principal (rpm), mas nenhum utilitário deste nível foi encontrado no
ambiente Fedora GNU/Linux padrão. Para esta DL qualquerfront-endque o usuário queira
instalar, deverá ser feito à parte. Já a DL Gentoo, possibilita a instalação de outros utilitários
a partir da ferramenta emerge, nativa do ambiente. A "Tabela 17" possui os resultados desta
avaliação.

% Medidas Debian Fedora Gentoo

10 Instalação 10 10 10

35 Atualização 10 5 10

20 Remoção 10 0 0

10 Sintonia 10 10 10

5 Pesquisa 10 0 10

10 Tempo 10 10 0

10 Customizações 0 0 10

5 Backup 10 10 10
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% Medidas Debian Fedora Gentoo

100 TOTAIS 950 525 750

Tabela 17 -Matriz de Medidas (Método de Pesos) - Ferramenta de Administração de
Aplicativos

7.4 Avaliação das Propriedades do Grafo de Dependências

As diferenças encontradas na DL Gentoo em relação as outras duas DL estudadas,
apareceram nas medidas auferidas para este conjunto, e caracterizaram bem a singularidade
desta DL. Na próxima tabela podemos conferir os números obtidos para as três DL.

Medidas Restrições Debian Fedora Gentoo

Ciclos <10 49 51 61

Gravidade <10 1 7 32

100 TOTAIS 500 500 0

Tabela 18 -Matriz de Medidas (Método de Eliminação Sequencial por Restrições
Conjuntivas) - Grafo de Dependências

Dando sequência a esta metodologia que criamos para colocarmos em prática as me-
didas que levantamos no decorrer desta monografia, passamos a seguir para a elaboração
da última matriz.

Como foi dito anteriormente, o valor total que cada DL estudada recebeu nas matrizes
anteriores, serão utilizados para composição da última matriz de avaliação (Eliminação
Sequencial pela lexicografia).

Sendo assim, a primeira das próximas quatro matrizes finais, simulará a preferência de
um usuário pela DL com melhor desempenho na avaliação dos conjuntos de medidas: pro-
priedades do Grafo de dependências, estruturação do pacote, ferramenta de administração
de aplicativos, e aspectos gerais da DL; nesta ordem.

Medidas RANK Debian Fedora Gentoo

Propriedades do
Grafo

1 500 500 0

Estruturação do
Pacote

2 750 625 725
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Medidas RANK Debian Fedora Gentoo
Ferramenta de
Administração
de Aplicativos

2 950 525 750

Aspectos Gerais
da DL

3 1100 675 800

Tabela 19 -Matriz de Medidas (Eliminação Sequêncial pela lexicografia) - Foco nas
Propriedades do Grafo

A próxima matriz prefere a DL que obteve a maior pontuação na Estruturação do Pa-
cote, propriedades do grafo de dependências, ferramenta de administração de aplicativos,
e aspectos gerais da DL. Um exemplo de usuário (desenvolvedor) que esteja muito interes-
sado no formato do pacote, na facilidade de disponibilizar aplicativos nesta DL, e todas as
outras medidas deste conjunto.

Medidas RANK Debian Fedora Gentoo

Estruturação do
Pacote

1 750 625 725

Propriedades dos
Grafo

2 500 500 0

Ferramenta de
Administração
de Aplicativos

2 950 525 750

Aspectos Gerais
da DL

3 1100 675 800

Tabela 20 -Matriz de Medidas (Eliminação Sequêncial pela lexicografia) - Foco na
Estruturação do Pacote

Um usuário interessado na ferramenta de administração de aplicativos preferencial-
mente a qualquer outro conjunto de medidas, é exemplificado neste estudo de caso na
próxima matriz.

Medidas RANK Debian Fedora Gentoo

Ferramenta de
Administração
de Aplicativos

1 950 525 750

Estruturação do
Pacote

2 750 625 725

Propriedades dos
Grafo

2 500 500 0
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Medidas RANK Debian Fedora Gentoo
Aspectos Gerais
da DL

3 1100 675 800

Tabela 21 -Matriz de Medidas (Eliminação Sequêncial pela lexicografia) - Foco na
Ferramenta de Adminstração de Aplicativos

O último cenário experimentado neste estudo de caso, coloca como principal conjunto
de medidas aqueles que definem a DL como um todo. A matriz seguinte destaca o interesse
do avaliador no custo, grau de independência, licença, e todas as outras medidas deste
tópico.

Medidas RANK Debian Fedora Gentoo

Aspectos Gerais
da DL

1 1100 675 800

Estruturação do
Pacote

2 750 625 725

Ferramenta de
Administração
de Aplicativos

2 950 525 750

Propriedades do
Grafo

3 500 500 0

Tabela 22 -Matriz de Medidas (Eliminação Sequêncial pela lexicografia) - Foco nos
Aspectos Gerais da DL

Como pôde ser conferido nas tabelas anteriores, a DL Debian GNU/Linux obteve os
melhores resultados nos quatro conjuntos de medidas. A DL Gentoo ficou em segundo
lugar, com uma excelente ferramenta de administração de aplicativos. Seu ponto negativo
ficou por conta das medidas resultantes dos propriedades do grafo de dependências. Foi
a DL que apresentou o maior número de ciclos e muitos pontos críticos para a tarefa de
administração do ambiente.
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8 Conclusão

Neste trabalho foram levantadas 36 medidas para avaliação da administração de
aplicativos em ambiente GNU/Linux. Parâmetros que se mostraram aptos a salientar
pontos fortes e fracos de cada DL, bem como evidenciar características singulares destas
distribuições. Para tanto, esta monografia abordou quatro áreas envolvidas diretamente
neste tópico, que no final englobam a DL como um todo: aspectos gerais da DL (9
medidas), estruturação do pacote (16 medidas), ferramenta de adminstração de aplicativos
(8 medidas), e propriedades do grafo de dependências (3 medidas).

Após auferidas as medidas de avaliação, no capítulo 7 é feito um estudo de caso
com as DL Debian, Gentoo, e Fedora; a metodologia utilizada para instrumentalização das
medidas levantadas, é baseada em técnicas para tomada de decisão de critérios múltiplos
[Kendall, 1988]. Neste mesmo capítulo são apresentados os resultados obtidos: a DL De-
bian foi a melhor nos quatro conjuntos de medidas, seguida pela Gentoo, e Fedora. As
contribuições desta monografia são abordadas a seguir.

8.1 Aspectos Gerais das DL

As DL possuem políticas que definem seus objetivos comerciais, finalidade, e etc.
Com o nosso primeiro conjunto de medidas, conseguimos aufereir parâmetros chaves à
caracterização das mesmas. Medidas básicas como custo e licença, são capazes de auxiliar
rapidamente usuários que equivocadamente acreditem que todas as DL são de caráter livre
ou gratuitas.

O ciclo de vida comercial é outra medida útil na caracterização do controle de quali-
dade, e preocupação dispensadas pela DL com a maturidade e estabilidade dos aplicativos
por ela distribuídos.

8.2 Estruturação do Pacote

Estas medidas são importantes porque elegem as propriedades básicas que um pacote
deve possuir, sendo este o alicerce para a construção da ferramenta de administração de
aplicativos, e por consequência, da DL como um todo.

Do universo de 16 medidas que foram auferidas sob este tópico, podemos destacar as
informações sobre dependências, que envolvem a medida de mesmo nome, e a da capaci-
dade de combinação de diretivas"and", e/ou"or" (Dependências complexas). Autentici-
dade e integridade dos arquivos, são duas outras medidas que destacamos, pois indicam a
presença ou não de dispositivos que visam fornecer segurança na distribuição e manutenção
dos pacotes.

59



8.3 Ferramenta de administração de aplicativos

Podemos dizer que a ferramenta de adminstração de aplicativos é a identidade da DL.
Extremamente dependente da estruturação do pacote, uma ferramenta capaz de pesquisar,
instalar, e atualizar aplicativos com comandos simples; bem como validar o estado íntegro
do ambiente operacional, são as características que as medidas obtidas neste conjunto se
mostraram aptas a identificar.

8.4 Propriedades do Grafo de dependências

Além de trazer à tona problemas oriundos de erros na administração de aplicativos
na DL, os parâmetros auferidos sob este conjunto de medidas também serviram para evi-
denciar aspectos singulares das mesmas. Gravidade é a medida que nos mostra que a raiz
da árvore de dependência em uma DL Gentoo é de 32 pacotes, enquanto na DL Debian é
apenas 1. E a medida dano, associada com a medida de remoção auferida na ferramenta de
administração de aplicativos, nos informa os pacotes da DL Fedora que ficarão inoperantes,
quando da remoção de um nódo pai dentro do grafo de dependências desta DL. Já que a
ferramenta de administração de aplicativos disponibilizada por padrão nesta DL, não trata
o dano de cada pacote.

8.5 Trabalhos futuros

Propomos um conjunto de medidas capazes de caracterizar as DL, servindo como
meio de avaliação para usuários interessados em escolher dentre as inúmeras DL existentes,
uma que melhor se enquadre às suas necessidades. Mas inúmeras melhorias ainda podem
ser feitas.

Embora tenham sido identificadas 36 medidas que se mostraram aptas a avaliar as DL,
outras medidas podem ser identificadas. O estudo sobre as propriedades apresentadas pelo
grafo dirigido das relações de dependências em uma DL, nos trouxe medidas interessantes,
mas podem ainda ser exploradas com maior profundidade.

Uma metodologia de avaliação, utilizando as medidas auferidas neste trabalho, se-
ria de alto valor, proporcionando a instrumentalização da avaliação e implementação das
medidas aqui propostas.

Outros estudos que pudessem criar tipos bem definidos de distribuição com base nas
medidas aqui propostas, também seria valioso e prático para o usuário final. Pois como o
processo de levantamento das medidas pode ser demorado e requerer um conhecimento
das DL envolvidas, mesmo com uma metodologia para avaliação, seria interessante termos
enquadramentos com base nas medidas eleitas nesta monografia, de DL já conhecidas e
bastante utilizadas pela comunidade GNU/Linux.
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