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Prezados leitores da Linux Magazine,

Produzir mais gastando menos. Esse é um dos objetivos comuns
a qualquer empresa, e também a muitas pessoas. Na realidade, ser
eﬁciente é uma exigência natural; seres vivos devem ser capazes de
maximizar suas atividades ingerindo um mínimo de alimento.
Na computação corporativa não poderia ser diferente. É extremamente desejável, para as empresas, que seu gasto com hardware seja
minimizado, sem afetar o desempenho das máquinas. A virtualização, examinada em profundidade na edição 24 da Linux Magazine,
contribui de forma marcante para o uso eﬁciente dos recursos computacionais no ambiente corporativo. A possibilidade de se utilizar o
mesmo hardware, que antes via raros picos de utilização, para abrigar
diversos servidores é altamente atraente. No outro lado da moeda encontra-se a otimização de processos. Se um programa puder realizar a
mesma tarefa de duas formas diferentes, uma delas consumindo um
menor tempo, memória, enﬁm, menos recursos, então é obrigatório
que essa solução seja preferida em lugar das alternativas mais “caras”.
Da mesma forma, um servidor que efetue buscas semelhantes de forma repetitiva se beneﬁcia fortemente do uso de um cache para essa
tarefa. Aplicações conﬁguradas de forma otimizada tendem a realizar
suas tarefas com menor consumo.
Mas as empresas possuem recursos além dos computacionais. O
gasto de energia elétrica, por exemplo, também deve sempre ser minimizado. Não é surpreendente ver os últimos lançamentos e campanhas
publicitárias dos principais fabricantes de microprocessadores enfatizarem a produtividade por watt consumido. O emprego corporativo
cada vez maior de thin clients, associados a servidores mais poderosos,
se justiﬁca pela redução dos custos computacionais e energéticos, e
já há diversos relatos de importantes economias desfrutadas por empresas que adotaram esse tipo de arquitetura.
A ﬂexibilidade do Software Livre e de Código Aberto transparece
também nesse ponto; nenhuma outra tecnologia permite tamanho
nível de ajuste nas variáveis, programas e conﬁgurações de uma máquina ou sistema. Todavia, todo esse poder é inútil se o administrador
não souber utilizá-lo apropriadamente. Nesse ponto, sabemos que infelizmente ainda é raro encontrarmos a humildade esperada nesses
proﬁssionais, que diﬁcilmente admitem não saber realizar uma tarefa
- aﬁnal, todas as informações estão on-line.
Você pode até não acreditar no aquecimento global, ou na sua
contribuição individual para esse fenômeno profundamente desagradável, mas decerto sua empresa saberá apreciar as reduções de custo
e o aumento de desempenho. Assim como na natureza, somente os
mais eﬁcientes sobrevivem à ferrenha competição do mercado.

Pablo Hess
Editor
P.S.: Seguindo nossa recente mudança de foco e projetos gráﬁco
e editorial, Rafael Peregrino da Silva afasta-se do processo de produção da Linux Magazine, dedicando-se agora ao setor comercial
e de relacionamento. Espero substituí-lo à altura nessa nobre tarefa.
Boa leitura!
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