EDITORIAL

Relevância
no desktop
Prezados leitores da Linux Magazine, o estabelecimento do Linux
no campo dos servidores é claro e notório. O sistema do pingüim está
maciçamente presente nas empresas listadas na Fortune 500, além de
diversas outras, de todos os segmentos e em praticamente todos os
ramos de atividade.
A eﬁciência do Linux, ou, de uma maneira mais geral, da tecnologia de Código Aberto, também já é reconhecida, como atesta outra
lista de quinhentos itens, a Top 500. Nela, o Linux ﬁgura em 75% das
super-máquinas, incluindo a primeira colocada.
Da mesma forma, fabricantes de sistemas embarcados também
têm adotado crescentemente o Linux como base.
Por que, então, não vemos o Software Livre presente em uma
maior parcela dos desktops, tanto corporativos quanto pessoais? Uma
recente notícia parece apontar um motivo importante para o estabelecimento e a reversão desse quadro. Os inúmeros pedidos de Linux
pré-instalado nos computadores da Dell soaram como música para
os ouvidos de qualquer um que desejasse ver aumentada a presença
do Software Livre no ambiente da computação pessoal. Ao mesmo
tempo, mostrou, ﬁnalmente, o engano dos incontáveis fabricantes de
hardware e software que insistem no discurso de que “não há mercado
para esses produtos no Linux”.
Na entrevista concedida por um executivo da Microsoft à Linux
Magazine, publicada na edição 27, o entrevistado aﬁrmou que, caso
houvesse um mercado signiﬁcativo para seu Ofﬁce no Linux, a empresa
de Redmond certamente exploraria essa possibilidade. Seria interessante imaginar, então, quantos desses milhares de computadores Dell
movidos a Linux jamais utilizariam aplicativos de escritório.
Os dois principais fabricantes de GPUs talvez também pudessem se
permitir um olhar mais atento ao mercado que vêm ignorando parcialmente. É verdade que há drivers para suas placas de vídeo que funcionam com Linux, mas esse mercado até agora “tão pouco expressivo”,
como já ouvi pessoalmente de executivos de ambas, talvez deseje drivers
que funcionem perfeitamente, não apenas satisfatoriamente. O maior
fabricante de placas de vídeo integradas, por exemplo, já percebeu a
relevância do Software Livre, e tem publicado cada vez mais especiﬁcações de drivers com o objetivo de adequá-los ao Linux. O resultado
já é perfeitamente visível no ótimo suporte oferecido à aceleração 3D
com esses chips - justamente o que todos procuramos.
É surpreendente observar como temos tido êxito no suporte a
hardwares diversos, mesmo sem o apoio da maioria dos fabricantes.
Por exemplo, ﬁquei absolutamente surpreso ao usar com sucesso as
teclas de funções especiais de um laptop novíssimo, sem qualquer
conﬁguração prévia.
Os volumosos pedidos à Dell para que comercializem computadores pessoais equipados com Linux representam uma importante atitude. Em conseqüência disso, podemos esperar uma
maior atenção por parte dos fabricantes concorrentes. Caso ela
não venha, façamos nossas vaias chegarem até seus ouvidos. Afinal, quem tem boca vai a Roma.

Pablo Hess
Editor

4

Linux Magazine #29 | Abril de 2007

Expediente editorial
Diretor Geral
Rafael Peregrino da Silva
peregrino@linuxmagazine.com.br
Editor Chefe
Tadeu Carmona
tcarmona@linuxmagazine.com.br
Editor
Pablo Hess
phess@linuxmagazine.com.br
Revisão
Arali Lobo Gomes
agomes@linuxmagazine.com.br
Assistente de Arte
Renan Herrera
rherrera@linuxmagazine.com.br
Centros de Competência
Centro de Competência em Software:
Oliver Frommel: ofrommel@linuxnewmedia.de
Kristian Kißling: kkissling@linuxnewmedia.de
Peter Kreussel: pkreussel@linuxnewmedia.de
Marcel Hilzinger: hilzinger@linuxnewmedia.de
Andrea Müller: amueller@linuxnewmedia.de
Centro de Competência em Redes e Segurança:
Achim Leitner: aleitner@linuxnewmedia.de
Jens-Christoph B.: jbrendel@linuxnewmedia.de
Hans-Georg Eßer: hgesser@linuxnewmedia.de
Thomas L.: tleichtenstern@linuxnewmedia.de
Max Werner: mwerner@linuxnewmedia.de
Correspondentes & Colaboradores
Amir Alsbih, Augusto Campos, Cezar Taurion,
Charly Kühnast, Claudio Takahasi, Dirk von
Suchodoletz, Eduardo Rocha, Gaspar Clemens
Mierau, Klaus Knopper, Luciano Siqueira, Márcio
Bardado Júnior, Nico Dietrich, Ralf Spenneberg,
Tiago Tognozi, Ulisses Furquim, Zack Brown.
Anúncios:
Rafael Peregrino da Silva (Brasil)
anuncios@linuxmagazine.com.br
Tel.: +55 (0)11 2161 5400
Fax: +55 (0)11 2161 5410
Osmund Schmidt (Alemanha, Áustria e Suíça)
anzeigen@linux-magazine.com
Brian Osborn (Outros países)
ads@linux-magazine.com
Assinaturas:
www.linuxnewmedia.com.br
assinaturas@linuxmagazine.com.br
Na Internet:
www.linuxmagazine.com.br – Brasil
www.linux-magazin.de – Alemanha
www.linux-magazine.com – Portal Mundial
www.linuxmagazine.com.au – Austrália
www.linux-magazine.ca – Canadá
www.linux-magazine.es – Espanha
www.linux-magazine.pl – Polônia
www.linux-magazine.co.uk – Reino Unido
www.linux-magazin.ro – Romênia
Apesar de todos os cuidados possíveis terem
sido tomados durante a produção desta revista, a
editora não é responsável por eventuais imprecisões nela contidas ou por conseqüências que
advenham de seu uso. A utilização de qualquer
material da revista ocorre por conta e risco do leitor.
Nenhum material pode ser reproduzido em qualquer meio, em parte ou no todo, sem permissão
expressa da editora. Assume-se que qualquer
correspondência recebida, tal como cartas, emails,
faxes, fotograﬁas, artigos e desenhos, são fornecidos para publicação ou licenciamento a terceiros de
forma mundial não exclusiva pela Linux New Media
do Brasil, a menos que explicitamente indicado.
Linux é uma marca registrada de Linus Torvalds.
Linux Magazine é publicada mensalmente por:
Linux New Media do Brasil Editora Ltda.
Av. Fagundes Filho, 134
Conj. 53 – Saúde
04304-000 – São Paulo – SP – Brasil
Tel.: +55 (0)11 2161 5400
Fax: +55 (0)11 2161 5410
Direitos Autorais e Marcas Registradas © 2004 - 2007:
Linux New Media do Brasil Editora Ltda.
Distribuição: Distmag
Impressão e Acabamento: Parma
ISSN 1806-9428
Impresso no Brasil

INSTITUTO VERIFICADOR DE CIRCULAÇÃO

em processo de filiação

http://www.linuxmagazine.com.br

�������������������
���������������������

���������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������

���������������������������
�����������������������������������������
��������������������������������

