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Bem-vindo

Editorial

A seguir, na sua empresa...
Prezado leitor, prezada leitora da Linux Magazine,
nunca o momento foi tão propício para a adoção de soluções
de código aberto em empresas. Na edição anterior, citamos, de
passagem, a pesquisa realizada em fevereiro de 2006 pela empresa norte-americana Enterprise Management Associates (EMA),
que analisou os fatores de custo anteriormente mencionados em
outras pesquisas, como custos de gerenciamento, suporte etc.
Realizada com mais de 200 empresas da área de TI, por telefone, via Internet ou através de entrevistas detalhadas com CIOs, essa análise, convenientemente abordada por
Cezar Taurion, Gerente de Novas Tecnologias Aplicadas da IBM do Brasil, por ocasião
do I Seminário LinuxPark'06 (leia mais a respeito à página 14 desta edição), chegou aos
seguintes resultados em uma comparação direta entre o Windows® e o Linux:
P Gerenciamento de correções do sistema (patches): menos de 5 minutos por servidor Linux por semana.
P Gerenciamento de conﬁguração: suportar múltiplas versões do Linux não traz
impacto perceptível no gerenciamento dos servidores. Em alguns casos, usuários
reportaram ter mais versões do Windows que do Linux em sua estrutura de TI.
P Estabilidade: a maioria reportou 99,99% ou mais! E 17% reportaram não ter tido
nenhuma queda de serviço.
P Resolução de problemas: em mais de 60% dos casos os problemas foram diagnosticados
e resolvidos em menos de 30 minutos, 8 vezes melhor que a média da indústria.
P Gerenciamento e suporte: 88% das empresas com Linux e Windows gastam
menos gerenciando Linux.
P Custos de aquisição: para ambientes similares, Linux implica em custos menores.
P Produtividade: administradores de sistemas Linux tendem a gerenciar mais
servidores que administradores de sistemas Windows. Além disso, o Linux é
capaz de gerenciar uma carga maior de trabalho (workload) que o Windows.
P Gerenciamento de segurança: 75% apontaram gastar menos de 10 minutos por
servidor, por semana, gerenciando segurança.
P Vírus e spyware: 95% gastam menos de 10 minutos por servidor, por semana, e
consideram o Linux muito menos vulnerável a tais ataques.
Durante a Brainshare 2006, evento da Novell ocorrido em meados de março deste
ano em Salt Lake City, nos Estados Unidos, Jack Messman, CEO e Chairman da
empresa, relatou que, em estudo recente realizado pela Chadwick Martin Bailey
com 500 executivos seniores de TI, o custo está apenas em quarto lugar como
critério para o uso de Linux: mais importantes para o mercado corporativo são a
estabilidade, a segurança e o desempenho do sistema, nessa ordem.
Com tudo isso acontecendo, a Linux New Media do Brasil, no intuito de facilitar
o acesso às tecnologias baseadas em SL/CA, vai lançar em maio deste ano um
anuário de informática reunindo produtos e projetos livres ou que rodem sobre
plataformas abertas, com sugestão de soluções para diversas aplicações e um
catálogo de seus fornecedores no Brasil. Cadastre já a sua empresa, produto ou
solução: www.guiadeti.com.br.
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