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TIME
O software livre passa

a ser opção tecnológica de
primeira linha nas empresas

POR LÚCIA REGGIANI

ual é o desconto que você vai dar?
Só isso? Pode diminuir esse preço."
Quem vê Luiz Antônio Galebe
pechinchar para o telespectador
do Shop Tour nem imagina que por
trás das câmeras há muito mais do
que tino comercial. O algo mais
atende pelo nome de ProTV, um
sistema construído em software
livre para costurar todo o processo

de produção da empresa, da entrada do pedido do lojista que quer
vender seu peixe à montagem da grade de programação, passando
pela análise de crédito e o sorteio dos apresentadores.

À primeira vista, parece maluquice uma empresa entregar o
coração de seu negócio a uma tecnologia que não pertence a
ninguém, desenvolvida pela boa vontade de programadores
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anônimos e sem suporte garantido. Mas não é. A plataforma
Linux, carro-chefe do software livre, provou, na prática,
suas qualidades técnicas e a eficiência do seu modelo de
desenvolvimento colaborativo. Por isso, está deixando de
ser apenas uma saída para orçamentos curtos em
aplicações marginais para integrar o primeiro time de
tecnologias para missões críticas de negócios.

Levantamentos recentes mostram esse movimento. O
sistema operacional Linux conquistou as corporações e
já roda em 74% das 100 maiores empresas usuárias de
tecnologia do país, segundo a Pesquisa INFO 2005, um
avanço de 10 pontos percentuais sobre o ano anterior. A
maioria das empresas usuárias é de porte médio ou grande
- 64% faturam mais de l milhão de reais por ano e 65%
possuem mais de 99 funcionários, segundo pesquisa da
Softex. A redução de custos é a principal razão de uso para
66%, e a flexibilidade das ferramentas, para 49,4%.

A flexibilidade já levou o Linux para aplicações tão
diversas quanto caixas eletrônicos de bancos, equipamentos
de comunicação de dados, micros de mão, mainframes e
terminais de ponto-de-venda (PDVs). Aliás, o varejo

brasileiro é um grande consumidor de Linux. Só a Unisys
contabiliza 8 000 terminais com o Calypso Linux espalhados
em lojas como as do Carrefour. Com soluções próprias ou
de terceiros, usam Linux na boca do caixa as redes Pão de
Açúcar e Renner. Boa parte migrou porque o sistema
anterior, em DOS, não permitia agregar funcionalidades
como serviços bancários e recarga de celular pré-pago.
Mas as aplicações estão ficando mais ousadas.

A Casas Bahia acaba de inaugurar em São Caetano do
Sul, na Grande São Paulo, um data center em que impera
o software de código aberto. Um mainframe IBM T-Rex,
com capacidade para processar 4,5 bilhões de instruções
por minuto, monitora uma rede de 15 000 terminais ligados
a 510 servidores rodando Linux, distribuição SuSe. A
imagem da rede fica num telão, permitindo que o centro
de controle identifique problemas máquina por máquina
e resolva remotamente sem os usuários perceberem. Em
outro prédio, mais um T-Rex faz o processamento paralelo
- se um cair, o outro assume. "Se o sistema ficar meio dia
fora do ar, podemos perder até 20 milhões de reais", diz
Frederico Wanderley, CIO da Casas Bahia.



A Casas Bahia fechou 2005 com
510 lojas em oito estados e pretende
colocar mais 100 em operação este
ano. E numa velocidade espantosa.
"A loja é entregue para os sistemas
na véspera da inauguração, temos
de pôr no ar numa madrugada", diz
Wanderley. Como os PDVs não têm
disco rígido e acessam os dados do
servidor, basta ligá-los na tomada
e acioná-los remotamente. "Inau-
guramos até três lojas por dia antes do Natal. O esquema
não pode falhar um minuto", diz o CIO, que não consegue
imaginar como poderia fazer isso sem o software livre.

Casos de implementação bem-sucedida de software
livre como o da Casas Bahia animam outros CIOs a utilizá-
lo. Mas muitos ainda mantêm o pé atrás. "Temos clientes
que nos conhecem há tempos e ainda têm ressalvas ao
Linux por ser uma novidade", diz Jorge Sinnecker, diretor
comercial da Amix, empresa que desenvolveu o sistema
ProTV do Shop Tour em PHP para Linux Fedora. Uma das
ressalvas é a escala de fornecedores, ainda pequena. Há
receio sobre o suporte e a evolução do produto, embora
tudo no mundo aberto seja possível resolver pela internet.
Em alguns casos, a decisão pelo software livre acaba sendo
do departamento financeiro, como aconteceu na companhia
de alumínio CBA, ao ver que o projeto de monitoramento
de rede em servidores Intel com Linux saía por um quarto
do preço do de máquinas Risc com Windows.

O apoio ao Linux por grandes empresas de TI, como
IBM, HP e Novell, tem colaborado para reduzir os temores.
Além de portar suas aplicações para o sistema operacional

do pingüim, elas investem em
melhorias no kernel do sistema tanto
em laboratórios próprios como em
parcerias com as universidades.

A HP, por exemplo, mantém um
centro de desenvolvimento e pes-
quisa na PUC do Rio Grande do Sul.
O centro é voltado à formação de
especialistas no núcleo do Linux para
poder resolver gargalos de perfor-
mance, por exemplo. Segundo Darlei

Abreu, diretor de pesquisa e desenvolvimento da HP no
Brasil. Nesse centro há 50 pessoas trabalhando em
computação de alto desempenho. Ele faz parte de uma
rede national e do grid mundial da HP. Todo o resultado
apurado é utilizado em projetos internos da HP.

Outras parcerias abrem espaço para testes em ambientes
reais. É o caso do laboratório montado em 2005 por
Stefanini e Intel. Ali são feitos testes de validação de
sistemas de hardware baseados em código aberto. Do
lado dos sistemas, o software livre já responde por 15%
dos serviços de desenvolvimento, manutenção e suporte
prestados pela Stefanini a 400 clientes ativos. "A base está
crescendo", diz Marco Stefanini, presidente da empresa.
A plataforma que mais demanda serviços ainda é a .Net,
da Microsoft, seguida de perto por Linux e Oracle. Os
projetos envolvendo código aberto são os mais variados,
de sistemas de missão crítica a aplicações web para clientes
dos setores financeiro, de seguros e telecomunicações
entre outros. "Paixão, legados e poder econômico têm
grande peso na decisão da plataforma, mas o Linux já faz
parte da primeira divisão", diz Stefanini.

O QUE FALTA FAZER EM OPEN SOURCE
As aplicações em Linux se multiplicam, mas ainda faltam
recursos na família open source. "Para os próximos anos,
precisamos resolver os formatos de arquivos", diz Cezar
Taurion, gerente de novas tecnologias aplicadas da IBM. A
idéia é fazer com que o arquivo seja independente do soft-
ware e tenha um padrão aberto. Assim, evita-se que uma
planilha criada com macros no Microsoft Office apareça to-
da torta na suíte aberta Openoffice. Embora pareça de me-
nor importância, essa incompatibilidade tem brecado a ex-
pansão do código aberto nos desktops, como aconteceu na
Câmara Federal. Depois de dois anos usando OpenOffice,
os deputados voltaram à suíte da Microsoft.

Também há uma dívida com os artistas digitais. Os pro-
gramas gráficos da Adobe, como lllustrator e Photoshop,
não têm versão para o sistema do pingüim. "Avaliaremos
portar nossos aplicativos para Linux se e quando houver
uma demanda significativa do consumidor", diz Marta
Clark, diretora-geral da Adobe para a América Latina. En-
quanto a Adobe avalia, a Autodesk age. A empresa lançou
no mês passado a versão para Linux do Toxik, software de
efeitos visuais cinematográficos. Motivo: há três anos os
estúdios vêm migrando as máquinas de renderização de
imagens de Unix para servidores Intel com Linux. Entre
elas, a Pixar, de Steve Jobs, CEO da Apple. Quer aval maior?



Procuram-se
LINUXISTAS

A demanda por
profissionais
especializados cresce
com os sistemas open
SOURCE POR LÚCIA R E G G I A N I

L
embra daquele nerd autodidata tão apai-
xonado por Linux que comia pizza fria sobre
o teclado e deixava a namorada esperando
para terminar de compilar o kernel? Ele
continua apaixonado pelo sistema, está
tentando comer na hora certa e se tornando

um profissional mais ajustado às necessidades do mercado.
Os profissionais em alta atualmente têm um perfil

consistente. "Antes, procuravam-se administradores de
redes e de sistemas. Hoje, o mercado pede desen-volvedores,
que têm um conhecimento aprofundado do Linux para
gerar aplicativos mais importantes do que um servidor

de e-mail", diz Rodney Miyakawa, diretor de produtos e
canais de treinamento da Mandriva (fusão da francesa
Mandrake com a brasileira Conectiva).

A procura é maior nas empresas que já trabalham com
software livre. Para os projetos novos, a demanda é pontual,
segundo Leyla Galetto, diretora da consultoria em recursos
humanos Grupo Foco. Às vezes, aparecem grandes pedidos.
"Uma multinacional abriu uma licitação, da qual estamos
participando, para recrutar 2 700 pessoas", diz Leyla sem
revelar nomes. O Grupo Foco estima que possa trabalhar
em torno de 10 000 vagas de open source este ano, tanto
para empresas em geral quanto para fábricas de software.



A oferta de mão-de-obra em
software livre não tem um casa-
mento perfeito com a procura e é
mais escondida. As formas mais
comuns de caça ao especialista são
a rede de conhecimentos, indicações
de gerentes de projetos, universi-
dades e consultorias, além de ban-
cos de currículos na web.

Embora a maioria ainda seja
autodidata, as empresas pedem mais
na hora de contratar. Na Stefanini, o
profissional para a fábrica de
software e para consultoria deve ter
curso superior, vivência mínima de
uns dois anos na área ou tenha
trabalhado na universidade. "Quando precisamos de alguém
altamente qualificado, procuramos no mercado, porque
não temos tempo de formar", diz Carlos Toguchi, gerente
técnico do laboratório de open source.

Não dá para dizer que não tem gente sendo capacitada.
Só a Mandriva realiza anualmente, em média, 12 000
treinamentos em Linux e aplica 2 000 provas de
certificação. "A curva é crescente, mas não chega a ser
uma explosão", diz Miyakawa. A 4Linux contabiliza 10 000
treinados entre 2001 e abril deste ano, a maioria fun-
cionários encaminhados por suas empresas.

A IBM faz parcerias com as universidades, a Red Hat e
o LPI para aumentar a capacitação de seu pessoal. "Na
parceria com a Unicamp, por exemplo, a IBM patrocina
um grupo de 15 pessoas que se dedica a produzir melhorias
no kernel do Linux. No mundo, temos 600 desenvol-

vedores", diz Cezar Taurion, gerente
de novas tecnologias.

As universidades também são uma
fonte de profissionais para as fábricas
de software da CPM. "Há uma con-
corrência muito grande para encon-
trar as pessoas. Formamos alguns
aqui e colocamos para trabalhar com
os mais experientes. Mas gastamos
mais tempo na parte de controle de
qualidade, porque falta experiência
a esses profissionais em projetos
estruturados", diz Lilian Piciotti,
diretora da empresa.

A certificação em Linux é um
diferencial importante na disputa por

vagas. Uma das disponíveis no país e reconhecida
mundialmente é a LPI, do Linux Professional Institute. Sua
principal característica é ser centrada no kernel e não
vinculada a nenhuma distribuição. Embora a LPI exista no
país desde 2003, os profissionais certificados são poucos.
"Temos entre 500 e 600 certificados em nível l e cerca de
100 em nível 2", diz Rodolfo Gobbi, presidente do LPI no
Brasil. "A pessoa espera o mercado pedir, porque tem um
investimento." Cada nível da certificação tem duas provas
e cada uma delas custa 210 reais, sem contar os cursos.

Nada impede que o interessado estude para a certificação
sozinho, fazendo download de materiais no site do projeto
FocaLinux.org.br, participando de listas de discussão e
treinando nos simulados da web. Aos que forem seguir
carreira em software livre, a recomendação dos caçadores
de talentos é investir também no domínio do inglês.

A CARA DO OPENOFFICE
Abra o seu ficheiro, configure o rato e o ecrã. incomodado
com o sotaque lusitano da versão em português da suíte
OpenOffice, em 2002 o gaúcho Cláudio Ferreira começou
a organizar o sabor brasileiro direto de Rondonópolis, no
Mato Grosso, onde mora há oito anos com a família. Re-
sultado: o número de usuários locais passou de 5 milhões.
Hoje, o projeto OpenOffice.org.br conta com 40 colabora-
dores, que incluíram cliparts e corretor ortográfico. Este
ano, a suíte agrega corretor gramatical e muda de nome
para BrOffice por um problema de registro de marca. Ou-
tras melhorias aguardam a ONG que Ferreira está crian-
do para poder receber doações e continuar seu trabalho.



O PINGÜIM
toma o poder
Órgãos públicos encontram no código aberto a saída para ganhar eficiência
com orçamentos curtos POR LÚCIA REGGIANI

L
er os e-mails, escrever um texto, trabalhar
numa planilha, acessar a intranet. A rotina do
pessoal administrativo do Serpro, o gigante
serviço de processamento de dados do
governo federal, é assim, como em qualquer
empresa. O extraordinário é que 3 700

desktops, 75% do total de PCs do administrativo, rodam
apenas programas de código aberto. Mais precisamente
as mais recentes versões do sistema operacional Linux
Fedora (Core 4), da suíte de aplicativos OpenOffice.org,
do navegador Firefox e de sistemas próprios.

O órgão que processa todo ano o nosso Imposto de
Renda não tem o que reclamar da tecnologia que começou
a adotar estrategicamente a partir de 2004. "O Serpro
ficou dez anos sem investimento, estávamos sucateados,
defasados tecnologicamente. Com o software livre,
conseguimos acompanhar a evolução da tecnologia e
aproveitar melhor nosso orçamento", afirma Deivi Lopes
Kuhn, coordenador de migração de software livre. Em dois
anos de substituição de programas proprietários para
software livre, o Serpro deixou de gastar com 10 milhões
de licenças. O dinheiro que iria para elas foi redirecionado



para máquinas, treinamento, consul-
toria e suporte técnico. Em 2004, a
economia foi de 5 milhões de reais,
segundo Kuhn.

A estratégia do projeto de software
livre no Serpro foi montada no final
de 2003. "Estabelecemos áreas
prioritárias e, dentre elas, as mais
fáceis de iniciar a mudança. Por isso
começamos pelo administrativo",
diz o coordenador de migração. O primeiro passo foi
eleger o OpenOffice.org como substituto do Microsoft
Office nas máquinas com Windows. Depois, os formatos
dos arquivos foram normatizados e só então houve a
mudança de sistema operacional.

CONTRA RESISTÊNCIAS
A primeira etapa, completada no final de 2004,

aproveitou a atualização do parque de estações de trabalho
para substituir várias versões do Windows pelo Linux em
2 992 PCs, todos com Fedora Core 2, navegador Mozilla e
OpenOffice.org. No princípio, houve resistência dos usuários,
mas as campanhas internas de conscientização e o ganho
de novas funcionalidades foram quebrando o gelo devagar.

A segunda etapa, em 2005, passou a atacar os servidores,
especialmente os de infra-estrutura de rede, que saíram
de Novell para Linux. Foi criado um serviço de gerência
próprio, para integrar os sistemas e gerar relatórios, e
entrou em cena o Sagüi, uma ferramenta desenvolvida
internamente para controlar a distribuição de software.
Alguns bancos de dados foram portados para mySQL e
Postgre. Só não são em maior número porque o Serpro

faz interface com prefeituras, estados
e outros órgãos de governo que usam
os sistemas mais variados. "A
migração é complicada porque
desenvolvemos soluções para os
clientes, temos de dar suporte em
Delphi, por exemplo, não dá para ficar
só no mundo livre", diz Marcos Melo,
coordenador de subTI do projeto.

No momento, o Serpro prepara os
legados para a migração, especialmente os bancos de
dados Access isolados. Nos desktops, o filhote mais novo
do projeto é o Carteiro, correio eletrônico que engloba
vários programas abertos, como o servidor de colaboração
Open-Xchange, o banco de dados Postgre e o servidor de
e-mails Postfix. No final de'2005, perto de 2 000 usuários
já usavam o novo correio. A meta é fechar 2006 com todo
o Serpro nessa solução, o que dá 9 000 usuários.

LINUX NO EXÉRCITO
Além de arrumar a própria casa, o Serpro leva sua

experiência a outros órgãos de governo por meio da
participação nos comitês de inclusão digital que tocam
projetos como o do PC para Todos. Colabora na definição
de padrões, presta serviços para estados e municípios
montando telecentros e as Casas Brasil, espaços de inclusão
social e digital que englobam telecentro e salas de aula.

Um dos maiores projetos em que o Serpro está envolvido
é o da migração no Exército. No final de 2005, estava
concluindo sua primeira etapa, com 60% das máquinas
rodando software de código aberto. "O projeto prevê
migrar 2 500 servidores e 30 000 desktops em mais de

O GOVERNO ABRE O CÓDIGO
Se usar software livre faz bem para o caixa e a condição
tecnológica do governo, abrir o código dos programas de-
senvolvidos por órgãos oficiais pode fazer mais bem ain-
da para a população. E é isso que está sendo feito. O e-
Proinf o, programa de ensino a distância desenvolvido por
técnicos do Ministério da Educação, terá seu código libe-
rado para para quem quiser usá-lo. O Instituto Nacional
de Tecnologia da Informação (ITI) também coloca à dispo-
sição os programas de certificação digital que criou para
as transações seguras na internet. A Embrapa dá a sua
contribuição aos agricultores e pecuaristas, liberando sis-
temas feitos por seus especialistas. Está na fila da aber-

tura o Cacic (Configurador Automático e Coletor de Infor-
mações Computacionais), um programa para diagnóstico
de redes criado pela Dataprev que conta com uma comu-
nidade de cerca de 3 000 pessoas dispostas a identificar
os problemas mais comuns enfrentados pelos usuários,
aprimorar a ferramenta e desenvolver novos módulos.

Para abrir o código, o ITI fez um trabalho de avaliação
jurídica com a Fundação Getúlio Vargas para definir uma
licença de uso irrestrita, mas que obrigue o usuário a com-
partilhar os aperfeiçoamentos feitos no original. Assim, o
usuário pode ganhar dinheiro com o que inventar sobre os
programas e o governo melhora seus sistemas de graça.



700 unidades em todo o território nacional", diz o coronel
Carlos Pereira Gil, gerente de software para o Exército.

Cerca de l 000 técnicos do Exército estão envolvidos
nesse projeto de migração, que pretende atingir 98% do
usuários de TI. Por questões estratégicas, o desenvol-
vimento do software será feito internamente.

VIAGEM SÓ DE IDA
A adoção de software livre no governo federal é uma
estratégia de Estado. A coordenação da migração é tarefa
de Renato Martini, presidente do Instituto Nacional de
Tecnologia da Informação (ITI), vinculado à Casa Civil. "Nos
últimos três anos, fizemos um trabalho de convencimento
para mostrar aos técnicos do governo como o software
livre é importante inclusive para reposicionar o país", diz
Martini, que assumiu o posto em setembro passado.

No momento, o ITI realiza um levantamento sobre o uso
do software livre na esfera oficial para poder definir melhor
as prioridades, dado ao fato de a administração pública
ser muito grande e heterogênea. "A Radiobrás, por exemplo,
migrou o sistema de streaming e vídeo para código aberto.
Temos clusters de servidores em Linux para a simulação
de extração de petróleo na Petrobras. E programas da
Embrapa para o controle de produção de leite. A diversidade
é muito grande", diz Martini.

Mas o reposicionamento não significa interrupção do
projeto. "O software livre não é uma invenção do Brasil.
Seu uso está em debate no mundo todo, não tem volta. O
que nós estamos fazendo é buscar competência para o
país. O Hemisfério Norte não vai dar nada para a gente,
nós é que temos de ser criativos para não ficar para trás",
afirma o presidente do ITI.

MICRO LIVRE NO METRO
A migração para o código aberto no governo tem um des-
bravador de peso na Companhia do Metropolitano de São
Paulo - Metrô, uma empresa de economia mista em que o
estado de São Paulo é o acionista majoritário. O software
livre entrou por lá em 1997, quando a necessidade de equili-
brar receitas e despesas espremeu um orçamento que já
era magro. Primeiro foi o correio eletrônico, baseado em
Linux e QMail, que hoje gerencia 7 500 contas de e-mail dos
funcionários. Outra crise financeira levou Gustavo Mazza-
riol, gerente de TI do Metrô, a trocar o Microsoft Office em
2001 pelo então gratuito StarOff ice, agora substituído pe-
lo OpenOffice.org. Hoje, o Metrô possui 2 400 micros com

Windows rodando OpenOffice.org. À medida que as má-
quinas são substituídas por outras, mais novas, entra
em cena o Micro Livre, com Linux distribuição Debian,
interface gráfica Blanes, OpenOffice.org e Firefox, en-
tre outros programas de código aberto. "A troca das má-
quinas é estratégica. Quem tem Pentium de 100 MHz só
troca por um Pentium 4 de 2,8 GHz se for com Linux",
diz Mazzariol, que tenta assim vencer a resistência dos
usuários. Sua persistência tem uma boa razão. Desde que
optou pelo código aberto, o Metrô tem economizado cer-
ca de 3 milhões de reais por ano, incluídas aí as licenças
de aplicativos de escritório, bancos de dados e correio.



O LINUX se
descomplica

Novas distribuições
enfatizam a interface
gráfica e ampliam
a compatibilidade
POR LÚCIA REGGIANI

s novos sabores de Linux estão bem
mais palatáveis aos mortais comuns. 

  Foi o que o INFOLAB constatou nos
testes de quatro distribuições recentes:
Freedows, Mandriva, Edubuntu e Librix
em português. Nenhuma deu grande

trabalho na instalação, todas conversaram bem com o
hardware de duas máquinas diferentes (Pentium 4 de
3,2 GHz e Athlon de 1,8 GHz, ambas com 512 MB de
memória), sem brigas com as placas de vídeo. E o que é
melhor, reconheceram facilmente periféricos como
modem e impressora. Drives de disquete e de CD não
precisam mais ser montados — basta um clique no ícone
da área de trabalho para ativá-los.
A interface gráfica, nas adaptações de KDE e Gnome,
melhorou bastante, mas ainda não dá para dizer que o
Linux está perfeito para o leigo. Nos desktops, quando
o gerenciador de arquivos não dá conta da instalação
de novos aplicativos e da atualização de bibliotecas, o
usuário tem de ir para as linhas de comando, o que não
é para qualquer um. Nos servidores, a configuração de
serviços (firewall, agenda de tarefas etc.) nos ambientes
gráficos foi facilitada, mas não é assim tão intuitiva. E
a ajuda, em geral, prossegue deficiente. Mesmo assim,
a evolução do sistema do pingüim é significativa.
Acompanhe a avaliação.

FREEDOWS
Usuários domésticos e desktops de empresas são o alvo
dessa distribuição que reproduz sem cerimônia o jeitão
do Windows XP, da área de trabalho à árvore de navegação
no sistema. Baseado na distribuição Red Hat, o Freedows
possui interface gráfica KDE adaptada. Bastante simples,
a instalação não pede nem para o usuário selecionar
pacotes, só informações de fuso horário. Como o sistema
operacional, os aplicativos que o acompanham têm uma
incrível semelhança com o XP. A suíte Free Office, de
aplicativos de escritório, está mais para o Office da Microsoft
do que para o OpenOffice, o sucedâneo de código aberto
em que se baseia. Outro aplicativo adaptado ao Freedows

é um cliente de e-mail inspirado no Evolution 1.4.5 que
traz agenda de compromissos, calendário e gerenciador
de tarefas. O navegador que o acompanha é o Firefox 1.0.4
e as respectivas falhas corrigidas na versão 1.0.7. A licença
de uso do sistema é diferente das demais. O pacote
Freedows 2005, que testamos, inclui CDs, manuais e suporte
técnico e custa 150 reais. De graça, só a versão enxuta e
sem suporte, a Freedows Lite, disponível para download
em www.info.abril.com.br/download/3879.shtml. Apesar
da cara-de-pau, essa distribuição tem o mérito de ser bas-
tante fácil para quem usa Windows.

MANDRIVA
Resultado da fusão das distribuições Mandrake e Conectiva,
a Mandriva é construída com interface gráfica KDE 3.3.
Testamos a versão Mandriva 2006 PowerPack+, voltada
para servidores. A instalação é simples, mas requer
conhecimentos de Linux para escolher corretamente os
pacotes de serviços e níveis de segurança. Instalado
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EDUBUNTU
Direcionado a crianças e escolas, o sistema é uma variação
do impecável Ubuntu. O Edubuntu 5.10 testado foi
construído sobre o kernel 2.6.12-9.386, o mais recente do
grupo avaliado, com interface Gnome muito amigável. É
fácil de instalar, quase que sem intervenção do usuário, e
sem mistério para usar. Embora bastante enxuto, o
Edubuntu é farto em aplicativos, entre eles o OpenOffice.org
2.0, Scribus (exporta arquivos para PDF, EPS e formatos
de imagem), Bit Torrent e mensagens instantâneas. Possui
ferramentas para rede em arquitetura cliente/servidor,
boas para escolas. No menu Educação, o sistema reúne
jogos educativos, aplicativos para gráficos matemáticos,
brincadeiras com verbos, entre outras atividades. O

completo, o sistema se mostrou um pouco mais lento que
os outros três testados. Também demorada é a atualização
online dos aplicativos. Entre as ferramentas para servidor,
destacam-se um emulador para rodar aplicativos do
Windows e um centro de controle bem organizado, que
facilita muito a configuração. O Mandriva oferece quatro
níveis de segurança: padrão, alto, superior e paranóico.
Vem configurado com alto nível de segurança para as
máquinas clientes e superior para os servidores. O nível
paranóico é totalmente fechado, levando o administrador
a criar as regras para as portas de comunicação que desejar.
Na conversa com os periféricos, não reconheceu o memory
key, que teve de ser montado por linha de comando. Para
usuários acostumados com Windows, o choque de operação
é maior do que com as outras distribuições testadas.




