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Gerar valor em tempos de Internet criando soluções passa inevitavelmente pela consolidação de informações e o seu fornecimento em tempo
real aos usuários, de modo que ele disponha dos dados de que necessita
na hora certa. Esse é um desejo que povoa o imaginário coletivo desde
muito antes de Gene Roddenberry (1921 – 1991) criar o seriado Jornada
nas Estrelas, com seu computador onisciente, que está sempre de prontidão, “escutando” e preparado para responder a qualquer comando
imediatamente. Não é de hoje, inclusive, que sabemos que não somente
a referida série estadunidense como também o pensamento de diversos
autores de ficção científica, gênero historicamente criado pelo francês
Júlio Verne (1828 – 1905), passando pelo britânico Arthur C. Clarke (1917
– 2008) e pelo russo Isaac Asimov (1920 – 1992), influenciaram a invenção
de incontáveis sistemas e gadgets que hoje fazem parte da nossa realidade.
O “laboratório secreto” do Google, alcunhado pela empresa de Google
X, foi recentemente autor da mais recente iniciativa para transformar em
realidade esse objeto de desejo da humanidade de tornar a realidade aumentada parte integrante de nossas vidas: o projeto Glass. O dispositivo-conceito,
um óculos equipado com sistema operacional Android e aplicativos que
combinam comandos de voz e sistema de aquisição de dados geoposicionado, interações com mensagens instantâneas e redes sociais, um guia de
rota em tempo real, compras orientadas e vídeo conferência, permite que
o usuário execute uma grande quantidade de tarefas, se comunique com
outros usuários e obtenha informações de diversas fontes ao mesmo tempo, tudo isso usando apenas uma pequena tela de vidro próxima ao olho.
É claro que o motivo que nos leva a citar essa nova iniciativa do Google
é o fato de que a base de todo esse aparato tecnológico é Open Source. Entretanto, essa base de tecnologia não equipa somente as inovações dignas
de ficção científica do Google. Em uma pesquisa recente, a Linux Foundation auferiu que atualmente mais de 850.000 smartphones equipados com
Android são ativados todos os dias. Além disso, aproximadamente 700.000
televisores inteligentes são vendidos diariamente, a grande maioria deles
equipados com Linux. 80% das bolsas de valores existentes no mundo têm
seus sistemas de controle de transações funcionando sobre servidores Linux,
e 9 dos 10 maiores supercomputadores do mundo são equipados com o
sistema do pinguim. Assim, o Linux se transformou no maior projeto de
desenvolvimento colaborativo da história da computação, resultando em
um sistema operacional com nada menos que 15 milhões de linhas de
código, com aproximadamente 10.000 modificações sendo realizadas no
sistema a cada nova versão, lançadas em intervalos de dois ou três meses.
O Linux é o sistema operacional dominante nos dispositivos móveis, no
ambiente corporativo, em infraestrutura de Internet, em data centers, nos
supercomputadores e em diversas outras áreas com as quais você tem contato todos os dias. E a Red Hat, um dos maiores fornecedores de tecnologia
Linux e Open Souce do mundo, fundada em 1993, acabou de fechar o
seu primeiro ano fiscal com mais de um bilhão de dólares de faturamento.
Gerar valor em tecnologia nunca foi tão fácil. Se você tiver a ideia,
o Linux vai ajudá-lo a transformá-la em realidade. E rápido... ■
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