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Prezados leitores da Linux Magazine,
A edição deste mês é um prazer para qualquer
entusiasta do Software Livre e de Código Aberto (SL/CA), em especial, o Linux. Comparativamente, nenhum outro sistema operacional é tão
flexível, sendo usado em praticamente qualquer
cenário, desde grandes clusters para computação
de alto desempenho até sistemas embarcados em
dispositivos móveis.
Nos equipamentos mais modestos – telefones
celulares e companhia –, as múltiplas iniciativas
de uso do Linux já lhe rendem o posto de sistema
que mais cresce na atualidade. LiMo Foundation
e Google já começam a disputar espaço no mercado, ambas usando um kernel Linux com poucas
modificações em comparação com o que vinha
ocorrendo até o momento. Novamente, a liberdade de se ter múltiplas “distribuições” – como
acabam sendo as duas opções – de sistema operacional mostra seus benefícios, oferecendo ao
consumidor uma ampla gama de possibilidades
para todos os gostos e necessidades.
Já no terreno dos clusters – seja para computação
de alto desmpenho ou em alta disponibilidade –,
o sistema aberto é soberano há tempos. Encabeça há tempos a lista dos 500 computadores mais
poderosos do planeta, sendo também responsável
pela maioria dos serviços que simplesmente não
podem parar, como comprovam a Nasa, inúmeros bancos e operadoras de telefonia.
O único risco numa edição como esta é soarmos
arrogantes. Porém, ainda que sejamos julgados
dessa forma, garantimos, sem titubear, um fator
importante: nós podemos. ■
Pablo Hess
Editor

�

Linux Magazine #43 | Junho de 2008

3

