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EDITORIAL

Editora de Arte
Paola Viveiros
pviveiros@linuxmagazine.com.br

Prezados leitores,
A profissão de administrador de sistemas não é exatamente nova.
Porém, os recentes desenvolvimentos na área de TI em todo o
mundo têm causado alterações significativas na forma como o
sysadmin realiza seu trabalho cotidiano.
Originalmente, cabia ao administrador de sistemas operar o
computador. Somente ele entendia as necessidades do sistema,
e eram esperados dos usuários conhecimentos avançados para
simplesmente executar uma rotina no computador.
Com a ascensão da arquitetura PC e a difusão da computação e
dos computadores, cabia a cada um administrar seu próprio computador. Interfaces que “escondiam” do usuário as entranhas do
sistema passaram a oferecer o benefício indiscutível de facilitar
o uso do computador por qualquer pessoa.
Apesar desse benefício, no entanto, a falta de treinamento técnico por parte dos usuários, associada à integração e à homogeneização dos sistemas operacionais, facilitou a disseminação dos
vírus e demais ameaças de segurança. Para os administradores
de sistemas, significou que seu trabalho continuava restrito ao
ambiente interno da empresa.
E assim chegamos aos dias atuais, com o iminente retorno
da computação baseada no servidor – seja ele um PC robusto
na rede da empresa ou na “nuvem” da Internet. Nesse cenário,
o sysadmin pode ser responsável não apenas pelos servidores e
sistemas dos funcionários da empresa, mas por todo um grupo
de máquinas domésticas. O número de usuários finais que recorrem à “computação em nuvem” para armazenar e processar
seus dados é crescente, o que sinaliza um futuro promissor para
os administradores de sistemas.
A implantação piloto do Projeto Cauã, idealizado por Jon
‘maddog’ Hall, promete ainda mais empregos para sysadmins,
com a venda do serviço de desktops remotos (incluindo acesso
à Internet e armazenamento) nas mãos dos administradores de
sistemas empreendedores.
Definitivamente, este é um bom momento para os sysadmins.
É hora de crescer e aparecer.
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