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Editorial
A Máquina
Steve Wozniak ( 1950 – ), cofundador da Apple, em seu livro ”iWoz“, afirmou
ter uma predileção pela Hewlett-Packard em seus primeiros anos de universidade. Para ele, trabalhar na HP era ”o sonho de consumo“ de 10 entre 10 nerds
– foi isso que ele acabou fazendo antes de fundar sua empresa junto com Steve Jobs e revolucionar o mundo da computação pessoal. A HP costumava ser
uma espécie de laboratório-empresa, em que se priorizava a engenharia antes
de qualquer outra coisa. Provavelmente, essa cultura tinha como fundamento
o forte viés técnico da formação dos fundadores da empresa. Apesar disso,
os executivos da HP não deram valor ao projeto do Apple I desenvolvido por
Wozniak e Jobs no início da Apple, tendo liberado o projeto para a empresa da
maçã sem reclamar qualquer propriedade intelectual sobre o projeto (Wozniak
trabalhou em tempo parcial na HP durante o desenvolvimento do projeto).
Até recentemente, a HP dominou o mercado de computação pessoal, tendo,
entretanto, que ”engolir“ tanto processador quanto sistema operacional da
concorrência em seus produtos. A empresa se estabeleceu como líder inquestionável no mercado de impressoras, mas algumas dificuldades marcaram sua
trajetória no mercado de computadores, tais como a criação do Itanium (em
conjunto com a Intel), a integração de tecnologias de empresas adquiridas ao
seu parque de soluções e sua comercialização através do portfólio da empresa
(vide os casos da DEC, Compaq, Palm, 3Com e EDS, para citar somente as maiores), bem como os recentes problemas da alta gestão (leia-se: Mark Hurd e Leo
Apotheker). Esses percalços, entretanto, não chegaram a arranhar a reputação
da empresa, que em 2010 figurava como maior conglomerado de TI do mundo.
Por isso mesmo, foi com alegria que o autor destas linhas ficou satisfeito com
as novidades recentes trazidas pela empresa em Las Vegas durante o evento
HP Discover 2014, ocorrido na primeira quinzena de junho deste ano. Infelizmente não há como explicar neste espaço o nível de inovação que a empresa
está propondo através de um projeto cujo codinome é simplesmente ”The
Machine“. Segundo Martin Fink, Vice Presidente Executivo e Diretor de Tecnologia da empresa, que envolve desde novas tecnologias de memória de
trabalho e armazenamento (a Universal Memory, usando ”Memristors“, que
serve simultaneamente aos dois fins), o uso de fotônica para o barramento
de comunicação (palmas para o Prof. Vitor Baranauskas, da UNICAMP, vem
predizendo e pesquisando a fotônica no Brasil há mais de duas décadas), e
processadores do tipo System on a Chip (SoC) para computação, tudo isso
com potencial para atingir 6 vezes mais capacidade de processamento com
80 vezes menos necessidade de energia! E a mesma tecnologia pode equipar
servidores e data centers, sistemas embarcados, dispositivos de comunicação
e computação pessoal – inclusive wearables. Tudo isso equipado com sistemas
Linux, Android, além de um novo sistema operacional de código aberto totalmente novo, desenvolvido colaborativamente pela HP e por universidades de
ponta do mundo todo. Quando isso vai estar disponível para o mercado? A
partir de 2018, com produção em série prevista para 2019.
A computação cognitiva chegou. E já superou a capacidade teórica do cérebro
humano (de 2,5 petabytes)! Tudo Open Souce... e transcendental!
Rafael Peregrino da Silva
Diretor de Redação
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