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Editorial

Pertinho do consumidor
Prezado leitor, prezada leitora da Linux Magazine,

que tal aproveitar a época do ano e buscar os presentes para o
Natal de um futuro próximo entre os dispositivos com Linux
embarcado disponíveis no mercado?
Dois projetos foram criados para estimular o uso do Linux
em dispositivos embarcados:
P 1. a Mobile Linux Initiative (MLI), dos Open Source Development Labs (OSDL), que tem por objetivo identiﬁcar e corrigir
as deﬁciências do Linux para uso em dispositivos móveis (celulares e PDAs);
P 2. o Consumer Electronics Linux Forum (CELF), com o objetivo de disponibilizar o
Linux como plataforma para eletrônicos de consumo em geral, o que inclui também
sintonizadores de TV, videogames, videocassetes e reprodutores de DVD etc.
Estima-se que 89% dos processadores para computador hoje em dia vão equipar
esse tipo de aparelho. O mercado de aplicativos e ferramentas para dispositivos
embarcados é avaliado atualmente em US$ 1 bilhão.
Greg Besio, Vice-Presidente para negócios corporativos da Divisão de
Dispositivos Móveis da Motorola, declarou que a empresa já vendeu mais de três
milhões de celulares equipados com Linux desde 2003. “No que tange ao mercado
de dispositivos embarcados, o Linux está em vias de superar a Microsoft. Celulares
com Linux apresentam tempo de desenvolvimento reduzido e são mais baratos que os
modelos equipados com qualquer outro sistema operacional proprietário existente.”
De acordo com o Gartner Group, equipamentos de consumo com Linux
embarcado já conquistaram 14% do mercado mundial e a sua venda quadruplicou em
2004. Um estudo realizado em conjunto pelo Gartner, pela DataQuest e pelo EE Times
Asia, indicou que o Linux é o sistema mais usado para esse propósito na Ásia.
A PalmSource vai usar Linux como base para a próxima versão do seu sistema
operacional. Gigantes do mercado de telecomunicações já comercializam ou estão
desenvolvendo celulares baseados em Linux. Grandes empresas do mercado de
eletrônicos de consumo estão fazendo o mesmo com PDAs e outros equipamentos
de uso doméstico.
O projeto OpenEmbedded permite substituir o Windows® CE/Embedded de
diversos modelos do iPAQ da HP por um ambiente Linux completo, com aplicativos
como editor de textos, planilha eletrônica, multimídia etc. A empresa dinamarquesa
KiSS Technologies, recentemente adquirida pela Cisco, tem em seu portfólio de produtos
reprodutores e gravadores de DVD e sistemas Home Theater baseados em Linux. O
projeto Neutrino substitui o ﬁrmware proprietário de sintonizadores de TV digital da
Nokia vendidos na Europa por um sistema baseado em Linux de desempenho muito
superior ao original. E os roteadores WiFi da Linksys, também adquirida pela Cisco,
usam o Linux como sistema operacional.
No Natal do ano que vem pode ser que o seu celular, o aparelho reprodutor
de DVDs novo, ou mesmo o sintonizador de TV digital que chegou pelo correio
estejam equipados com a força do pingüim. As vantagens são imbatíveis – para
produtor e consumidor.
Feliz Natal e um 2006 repleto de realizações.

Rafael Peregrino da Silva
Editor
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