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  Linux não é mais o mesmo. Se você ainda

U
enxerga o sistema operacional de código
aberto como um punhado de diferentes
distribuições difíceis de usar, mais difí-
ceis ainda de instalar, é melhor rever seus

 conceitos. O Linux, que tem como símbo-
lo o simpático pingüim, amadureceu, já disputa espa-
ço para ser o encarregado das mais importantes apli-
cações de empresas de todos os portes e, o que é
mais significativo, gigantes como IBM, HP e Novell
vêm injetando milhões de dólares no sistema, para
desenvolvê-lo, comercializá-lo e oferecer suporte téc-
nico completo aos usuários. O amplo domínio do mun-
do Windows não está em jogo, mas ganha, pela pri-
meira vez, um concorrente importante.

Segundo a consultoria IDC, 9 milhões de computa-
dores com o sistema operacional criado pelo finlandês
Linus Torvalds serão vendidos pelo mundo em 2006,
número que saltará para 17 milhões em 2008. Isso re-
presentará menos de 4% do total nas Américas e cer-
ca de 9% no resto do planeta. Os dados indicam que
a adoção nos desktops ainda não decolou, mas ganha
fôlego. No mercado de servidores, porém, a história já
é bem diferente. A IDC entrevistou 5 mil desenvolve-
dores de 116 países e concluiu que o uso de código
aberto atinge quase três quartos das empresas. O Gart-
ner Group prevê que entre 2008 e 2010 haverá um
confronto efetivo entre o Linux e o Windows. "As dife-
renças entre as duas plataformas serão colocadas em

teste nos próximos cinco anos. A contínua
maturação, combinada com o envolvi-

mento ativo de grandes fabricantes no
aprimoramento, levará sua funciona-
lidade e performance a igualar-se à

do Unix e a ameaçar o Windows em
inovação nesse período", afirma
o instituto. Segundo dados da
IDC, o total movimentado pelos
servidores com o sistema da Mi-
crosoft foi de US$ 17,7 bilhões no
ano passado. O Unix movimen-
tou US$ 17,5 bilhões e o Linux,

com um crescimento de
20,8%, atingiu 5,7 bilhões.
A IBM é uma das gigantes da

tecnologia a colocar suas fichas no sistema

operacional de código aberto. Depois de nove anos in-
jetando altas somas na plataforma, a empresa sinali-
za que o momento é favorável para expansões. Em ju-
nho, por exemplo, anunciou a ampliação de seu Linux
Technology Center de São Paulo. Em vez de 12, agora
são 40 pessoas trabalhando em melhorias no sistema,
e o investimento recebeu cerca de US$ 2 milhões ex-
tras. "O que vemos é a continuidade de um momento
iniciado no Brasil, de forma um pouco defasada, em
2004. Há um processo de amadurecimento muito for-
te", declara Haroldo Hoffman, diretor de iniciativas es-
tratégicas da IBM. "No início, o Linux ficava na perife-
ria, em servidores de internet e no firewall. Agora, co-
meça a migrar para as demais aplicações. Ele está en-
trando muito forte em todas as indústrias verticais." A
receita da IBM com produtos e serviços para Linux
cresceu 36% no segundo trimestre de 2006, em rela-
ção ao mesmo período de 2005.

A Novell é outra grande empresa de TI a apostar
no Linux. "Ele é um fato. Há grandes clientes usando
o sistema. A Telemar usa Linux no mainframe. Toda
a missão crítica da Casas Bahia roda em Linux, tan-
to os servidores quanto os desktops, conta Ricardo
Fernandes, presidente da Novell Brasil. "No começo,
tinha um caráter ideológico. A partir do momento em
que empresas de porte entram no mercado, elas dão
outra característica", ressalta. A Novell, pelo segun-
do ano consecutivo, vai dobrar sua receita com apli-
cações e serviços para Linux. Para Fernandes, as em-
presas estão percebendo que a melhor solução é
composta em parte por softwares proprietários e em
parte por programas de código aberto. "Defendemos
uma bandeira tecnológica, não ideológica. Quem não
tem alternativa está fadado a ficar preso a uma solu-
ção proprietária. O que costumamos dizer é que, por
tudo que já foi mostrado pela Microsoft, a adoção do
Windows Vista também será uma quebra de paradig-
ma. Então, se vai haver quebra de toda forma, por
que não agregar uma solução de confiabilidade, cus-
to e disponibilidade superiores?"

Rumo ao desktop
Enquanto se fortalece como opção para servidores
corporativos, o Linux também busca ampliar suas
fronteiras. As principais distribuições do sistema lan-
çadas durante este ano apresentam novidades e con-
centram boa parte de seus esforços em melhorar o
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uso do Linux nos desktops. O processo de instalação vem

sendo simplificado, as interfaces gráficas ganham em fun-

cionalidade e o uso de acessórios e aplicações multimídia,

como telefonia via internet e câmeras digitais, está cada vez

mais automático. Ao que tudo indica, porém, dificilmente ele

terá um grande impacto nos computadores domésticos a cur-

to prazo. "A migração do desktop funcionará bem quando as

empresas aumentarem o uso. A partir do momento em que

o funcionário adotar o Linux no trabalho, aí achará normal

também usá-lo em casa", diz Fernandes da Novell. "Por en-

quanto, nos desktops ele é visto com certa desconfiança. Há

um interesse forte em áreas específicas, como nos call cen-

ters, que têm um problema de custo muito grande e preci-

sam de uma aplicação simples e confiável, para tarefas repe-

titivas." Mesmo assim, a Novell encerrou o ano passado com

uma base de 8 mil estações Linux instaladas em seus clien-

tes, crescimento de 30% sobre 2004.

Muitos novos usuários de computador conheceram o Linux

neste ano por causa do Computador para Todos, programa de

PC popular do governo brasileiro que envolve a venda de má-

quinas com melhores condições de financiamento, pagamen-

to parcelado e redução de impostos para os fabricantes de

computadores. Segundo dados da consultoria IT Data, nos pri-

meiros meses de 2006 foram comercializados 240 mil desk-

tops com o sistema operacional de código aberto, dentro do

programa do governo. Esse valor representa 18,5% do 1,3 mi-

lhão de computadores vendidos para o mercado doméstico no

Nova embalagem
Para a Metalgráfica Iguaçu, fabricante de embalagens metálicas para

alimentos sediada em Ponta Grossa, no Paraná, o Linux não é novida-

de. A empresa usa a plataforma desde 1999 e atualmente tem todos os

seus servidores de missão critica rodando com o sistema operacional

de código aberto, seja em Ponta Grossa, seja nas cinco demais cidades

do país onde tem filiais. Segundo Alfeu Antônio Caznoch, diretor finan-

ceiro da Metalgráfica, o Linux foi a melhor solução encontrada para aten-

der os 33D funcionários da empresa e dar conta dos 60 mil lançamen-

tos que são feitos diariamente no banco de dados da filial de Rezende,

no Rio de Janeiro. "Usamos diferentes soluções e, no Linux, encontra-

mos mais segurança e confiabilidade", diz Caznoch. A empresa tem seu

programa de gestão empresarial, desenvolvido sob encomenda, funcio-

nando em servidores com o Mandriva, Apenas algumas estações de tra-

balho são mantidas com Windows, para necessidades específicas, mas

todas as informações internas estão em sistemas Linux.

Migração doméstica
D consultor para a área gráfica Rodolfo Magalhães, de £2 anos, conheceu

o mundo dos computadores por meio de um 486 com Windows 3.11, há

mais de uma década, Em setembro, porém, depois de utilizar todas

as versões do sistema operacional da Microsoft, sucumbiu a proble-

mas com o Windows XP e decidiu experimentar o Linux em seu com-

putador doméstico, que usa para trabalhos da faculdade, internet, jo-

gos e para ouvir música, "Tinha essa versão do Windows operando sem

nenhum problema, Depois de uma atualização, tudo começou a travar.

A conexão de internet a cabo não funcionava e o Media Player não abria",

relembra. Magalhães então pegou o notebook da empresa em que

trabalha, baixou a última versão do Linux Ubuntu e decidiu aventurar-

se, "Achava que seria difícil, mas foi uma das instalações de sistema

operacional mais fáceis que já fiz, Tudo foi reconhecido, inclusive a

conexão com a internet", diz. "Meus dois irmãos menores que tam-

bém usam o computador estranharam um pouco a interface, mas

agora já utilizam o software normalmente," Magalhães, que adotou o

OpenOffice para os trabalhos da faculdade e já consegue realizarto-

das assunções de antes com o Ubuntu, não pretende voltarão Windows.

período. "O Computador para Todos impulsionou a venda no

varejo e ajudou a popularizar o Linux. Mas vale lembrar que

em 2006 aconteceu uma explosão de vendas de desktops, o

que inclui máquinas com o Windows e com o Linux", afirma

Luiz Albuquerque, gerente de produtos do Grupo de Sistemas

Pessoais da HP, uma das empresas participantes do projeto

federal. Segundo Albuquerque, a explosão aconteceu por cau-

sa dos computadores populares e porque o governo aumen-

tou bastante o controle do contrabando.

Por último, e não menos importante, o Linux está se tor-

nando, de forma bastante silenciosa, a principal opção de sis-

tema operacional para equipamentos de tecnologia embarca-

da, como telefones celulares, Segundo um estudo da consul-

toria Diffusion Group, a participação dessa plataforma na área

de dispositivos móveis dobrou em 2005, com 23% do mer-

cado. Em 2010, já deve superar o Symbian, atual líder. Sua

excelente interoperabilidade e a facilidade em criar versões

modulares ou sob medida do sistema fazem com que ele equi-

pe uma quantidade cada vez maior de aparelhos. Sua força,

nesse caso, é possuir dezenas de diferentes distribuições, mas

todas apoiadas sobre um núcleo comum e sobre padrões

abertos, que qualquer fabricante pode entender como funcio-

nam, adotar e desenvolver seu produto a partir deles.

Nas próximas páginas você encontra dicas para saber quan-

do vale à pena migrar para o Linux, testes com distribuições

do sistema operacional de código aberto para desktops e ser-

vidores e programas úteis para essa plataforma.
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Desktop movido a Linux
Sim, é possível. Testamos cinco distribuições amigáveis, que
conseguem substituir o Windows sem traumas - e reduzir custos

TONI CAVALHEIRO

A idéia é no mínimo tentadora. Cada uma das estações
de trabalho da sua empresa (ou até mesmo o micro de

casa), que hoje utilizam licenças de programas como Win-
dows e Office, poderiam ter custo zero em software se pas-
sassem a usar o Linux. É o sonho de qualquer orçamento
de TI. Mas, afinal, será que é realmente possível usar o Li-
nux no desktop, ou o processo é inviável para um usuário
comum? Para tirar a prova, testamos quatro distribuições
Linux que podem fazer frente ao Windows e, quem sabe, ser
a nova opção para os usuários da sua empresa.

Há muitas versões no mercado capazes de desempenhar
bem esse papel. Por isso, não foi uma tarefa fácil escolher
quais delas seriam testadas. Depois de avaliar muitas op-
ções, ficamos com Ubuntu, Kurumin, Mandriva e
Gentoo, que são softwares amplamente difundi-
dos e que hoje contam com uma boa localiza-
ção para o idioma português do Brasil.

Quando comparado com outras distribui-
ções, o Ubuntu é um Linux relativamente recen-
te. Hoje na versão 6.06, esse sistema operacio-
nal já mostra vários conceitos inovadores. O
primeiro deles é a opção de test drive. Quan-
do você insere o CD-ROM do Ubuntu na unidade
e reinicia o computador, ele automaticamente carrega todos
os aplicativos e monta um ambiente de trabalho sem mexer
em nada da sua configuração atual. Nas versões anteriores,
esse recurso era chamado de LiveCD, mas agora foi integra-
do aos CDs de instalação. Tudo funciona, incluindo um pa-
cote para escritórios, o acesso à internet e a detecção da
maioria dos dispositivos de hardware. Depois, se você deci-
dir que realmente quer continuar com o Ubuntu, é só iniciar
a instalação a partir da própria interface do programa e se-
guir um passo-a-passo bastante intuitivo.

Em um ambiente corporativo, o Ubuntu tem o que há de
melhor em Linux, Ele já vem com o pacote OpenOffice 2,
com o Firefox e com recursos integrados de e-mail e Mes-
senger. O ponto fraco da distribuição - assim como na maio-
ria dos pacotes Linux - está na compatibilidade com mul-
timídia, principalmente com o padrão Windows Media, da

Microsoft. É claro que esse problema pode ser contornado
com a instalação de softwares de terceiros, que, apesar de
serem totalmente gratuitos, podem dar um pouco de tra-
balho ao administrador.

Outra opção bem interessante é o Kurumin, que, apesar
do nome divertido e da aparência amigável, pode ser usa-
do com bastante sucesso em um ambiente corporativo.

Em sua versão 6.0, o Kurumin tem muitos pontos positi-
vos. Talvez o principal deles seja a compatibilidade com apli-
cativos do rival. Isso mesmo: você pode rodar alguns softwa-
res do Windows direto no seu Linux, Isso é possível graças a
uma combinação de vários programas que já fazem parte do
Kurumin, incluindo o WMWare, o Wine, o CrossOver Office, o
Qemu e o WineX. Não espere conseguir rodar a mais nova ver-

são do AutoCAD, mas mesmo assim a compatibilidade é
enorme. Enquanto muitas distribuições tentam imitar

a aparência do Linux, alegando que os usuários
já estão acostumados a trabalhar dessa forma,
o Kurumin tem uma interface própria. Em nos-

sos testes, ela se mostrou bastante intuitiva.
O Mandriva nasceu da fusão de duas empre-

sas, a brasileira Conectiva e a francesa Mandrake-
Soft. Hoje, o Mandriva tem cerca de 8 mi-

lhões de usuários no mundo todo, sendo que

Gentoo: distribuição para
usuários mais experientes



seu principal público está na América Latina. Trata-se de uma

distribuição bastante consistente e totalmente adaptada ao

hardware que temos "no Brasil.

A idéia do pacote é realmente focar nos escritórios, já que

ele inclui um bom conjunto de aplicativos para o dia-a-dia. Há

um OpenOffice completo e até o equivalente do FrontPage,

que é o Quanta+. Para a edição de imagens, os usuários po-

dem contar com o Gimp, que é excelente tanto para o usuá-

rio iniciante quando para o avançado. Outro ponto positivo é

a instalação, que costuma levar apenas quinze minutos em

um hardware recente. Em uma empresa com muitos compu-

tadores, isso pode ser um fator decisivo, principalmente se as

máquinas forem diferentes e não houver a possibilidade de

cópia de discos. Mas tudo isso tem um preço. O Mandriva

2006 Discovery/Lx Desktop, que é ideal para ambientes cor-

porativos, custa cerca de 80 reais, enquanto a versão mais

completa, que é a PowerPack+, custa cerca de 300 reais.

Kurumin: compatibilidade
com softwares do Windows

Nossa última distribuição testada foi o Gentoo, com um di-

ferencial bem interessante para empresas que têm todas as

máquinas iguais. O Gentoo é o que chamamos de uma versão

baseada em código-fonte, o que significa que todos os progra-

mas são baixados por um gerenciador e compilados antes da

instalação. Isso faz com que eles sejam totalmente otimizados

para o seu hardware, evitando problemas e melhorando o de-

sempenho. O processo todo é bem mais demorado.

Apesar de ser um Linux ótimo para desktops, o Gentoo

é do tipo "faça você mesmo". Depois que o sistema opera-

cional está instalado, o usuário escolhe exatamente quais

aplicativos irão fazer parte da sua distribuição. É um tra-

balho lento e que exige uma série de testes antes de par-

tir para o ambiente de produção, mas certamente é o que

oferece melhores resultados. Depois de montar o Linux ide-

al para suas necessidades, você pode usar um programa

de terceiros que faça uma cópia da imagem do disco e mul-

tiplicar uma única instalação para as de-

mais estações da sua rede.

Analisando todas as versões testadas,

nossa recomendação para desktops é sem

dúvida o Ubuntu. Esta é a distribuição

mais completa que você pode obter por

custo zero. Outra boa opção é o Kurumin,

embora ele exija um pouco mais de supor-

te do que o primeiro, devido às particula-

ridades de sua interface. Já se você é um

administrador experiente e tem tempo pa-

ra trabalhar bem seus desktops, uma boa

recomendação é o Gentoo.
Mandriva: pacote com bom

conjunto de aplicativas
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Com qual
servidor eu vou?
Comparamos quatro distribuições
gratuitas do Linux que podem ser
utilizadas no ambiente corporativo

Quando as primeiras distribuições do Linux chegaram, os

administradores de rede logo perceberam seu potencial.

Era um ambiente robusto, seguro e baseado no Unix. Falava

uma língua que eles já conheciam. Mas o melhor de tudo era

o fato de rodar perfeitamente em um PC com processador x86.

Isso praticamente marcou o fim das parrudas e caras máqui-

nas Risc em pequenas e médias empresas. Hoje, quinze anos

depois do lançamento da primeira versão, o ambiente Linux

mudou muito, mas ainda mantém a estabilidade que fez des-

te sistema operacional um sucesso. Para comprovar isso, tes-

tamos quatro versões, Debian, Slackware, Fedora e Suse, e ava-

liamos seu desempenho como servidores.

O Debian sempre teve a fama de ser um Linux extremamen-

te complicado. Na versão 3.1, a última disponível, ele se tor-

nou, digamos, um pouco menos indigesto. Grande parte disso

se deve ao Sarge, que é o novo instalador do pacote. Apesar

de ainda ser baseado em texto, ele não oferece grandes difi-

culdades para as pessoas que já instalaram um Linux antes.

Assim como nas versões anteriores do Debian, a instalação

de novos programas é baseada no gerenciador de pacotes apt.

Este recurso é tão bom que foi inclusive importado para ou-

tras distribuições do Linux, como a Mandriva. Seu grande di-

ferencial é a solução automática de dependências. Funciona

mais ou menos assim: se você quiser instalar um determina-

do programa e este depender de outros, o apt conecta-se à

internet e baixa tudo o que você precisa para o seu software

funcionar. Parece bom demais para ser verdade? Tudo

bem, as coisas não são tão simples assim. O aptitu-

de, que é o gerenciador de pacotes do Debian, não

é exatamente o programa mais fácil de usar.

É na parte de segurança que o Debian mostra

seu grande diferencial. Apesar de ser conhecido

como um sistema operacional com versões anti-

gas de programas, isto tem uma explicação. Um

software só passa a fazer parte do pacote De-

bian quando está absolutamente estável e

Slackware: sistema
operacional intuitivo e
bom desempenho superior

Suse: boa performance
como servidor web

seguro. Isso é bom por um lado, mas pode privar o adminis-

trador de algumas novidades e exigir que ele gaste um tem-

po compilando softwares a partir do código-fonte. Em nossos

testes, também percebemos algo bastante estranho: o Debian

não ativa o firewall durante a instalação.

Outra distribuição na mesma linha é o Slackware. Esse é

umas das versões Linux que mais evoluíram nos últimos

tempos. As primeiras versões, que eram muito complicadas,

deram lugar a um sistema operacional intuitivo e ideal tan-

to para servidores quanto para desktops avançados. Logo na

instalação, o Slackware já fez um milagre. Em meia hora,

ele instalou cerca de 3 GB de pacotes, incluindo a configu-

ração de placas de rede, gerenciador-de boot e tudo mais

que se possa imaginar.

O principal ponto positivo do Slackware é o desempenho.

O software foi muito mais rápido do que todas as outras dis-

tribuições, tanto quando rodava aplicações de servidores

quanto na hora de executar o ambiente gráfico KDE. Apenas

para confirmar isso, instalamos o JMeter, um software que

faz parte do projeto Jakarta e foi criado especificamente para

testar servidores Apache. No Slackware, o desempenho foi

cerca de 20% melhor do que o dos outros Linux, que man-

tiveram a mesma média.

Já na parte de administração, não espere muito do Slack-

ware. O sistema operacional "imagina" que você saiba exata-

mente o que precisa ser feito na hora de gerenciar um servi-

dor, então não ficará apresentando telinhas e assistentes

para facilitar a sua vida. Mesmo assim, ambientes

gráficos como o KDE já têm diversas dessas fer-

ramentas embutidas, o que facilita um pouco as

coisas para usuários sem experiência.

Começamos pelos mais complicados e agora

é hora de facilitar um pouco as coisas. É claro

que vamos falar do Fedora, uma das distribui-

ções do Linux mais amigáveis da atua-

lidade. O Fedora teve suas origens no Red
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Hat, mais especificamente em uma distribuição para usuá-

rios finais que parou de ser comercializada há alguns anos.

Hoje, na versão 5, o Fedora evoluiu muito e passou a ser

usado também para servidores, apesar de não ser o objeti-

vo original do produto.

A instalação é simples e totalmente gráfica, embora você ain-

da possa optar pelo bom e velho modo texto. O processo total

leva cerca de cinqüenta minutos em máquinas recentes, e ge-

ralmente detecta tudo o que você tem disponível na máquina.

Depois de instalado, é provável que o Fedora não tenha os

servidores de que você precisa, uma vez que seu principal al-

vo é o usuário final. Mas você pode usar o Yum Extender para

se conectar aos repositórios de softwares da internet e baixar

praticamente de tudo. Assim como o apt-get do Debian, o Yum

também resolve as pendências e faz o serviço todo por você.

Na prática, podemos concluir que o Fedora não é a solução

mais adequada para servidores, mas, se você é um administra-

dor com pouca experiência, tem de começar por algum lugar.

Seguindo a mesma linha do Fedora, outra distribuição inte-

ressante é o Suse, um sistema operacional que nasceu na Ale-

manha e hoje está na versão 10. De propriedade da Novell, es-

te software é voltado a usuários finais e pequenos negócios,

Debian:
boa opção
quando o
assunto é
segurança

uma vez que a empresa mantém um segundo Linux (o Novell

Linux Desktop) voltado aos ambientes corporativos.

Logo de cara, a instalação já deu uma certa dor de cabeça.

Tentamos fazer a instalação em um Pentium 4 da HP e sur-

preendentemente o software não foi capaz de particionar o dis-

co. Depois de algumas horas buscando alternativas, não hou-

ve muito o que fazer. Abandonamos o HP e partimos para ou-

tra estação de trabalho, que desta vez funcionou bem.

A configuração básica do Suse tem a típica cara de desk-

top, então você terá certo trabalho para adaptá-la ao ambien-

te de servidores. Porém, alguns resultados compensam o tem-

po gasto. O Suse foi uma das distribuições que melhor se

comportou no quesito desempenho, principalmente quando

o adaptamos para ser um servidor web. Isso faz dele uma boa

opção como servidor de desenvolvimento, permitindo que pro-

gramadores utilizem seus recursos e ao mesmo tempo tes-

tem suas aplicações em uma plataforma muito próxima do

ambiente de produção.

Feita a avaliação geral dos quatro Linux que testamos, o

Slackware foi o que se mostrou a opção mais viável para ser-

vidores. O Debian também se saiu bem, mas o fato de não vir

configurado com as últimas versões de softwares resulta em

um trabalho absurdo do administrador. Portanto, o Debian só

é adequado para quem sabe exatamente o que o aguarda ao

optar por esta distribuição.

Já na linha praticidade, a melhor opção é o Fedora. Ele não

é robusto como seus concorrentes mais "nervosos", mas a sim-

plicidade traz uma série de vantagens, principalmente quan-

do você tem pouco tempo para entregar um projeto ou confi-

gurar um servidor. Por fim, o Suse só é viável como ambiente

de desenvolvimento. Apesar de ser uma boa distribuição para

o usuário final, ele ainda está longe de ser apropriado para um

servidor de produção. (TC)
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Vale a pena trocar?
D que levar em conta na hora de decidir pela migração (ou não) para o Linux

Os funcionários de uma empresa chegam para trabalhar

na segunda-feira, ligam o computador e, em vez da tra-

dicional janela do Windows, encontram uma estranha e di-

ferente tela de Linux. As reações são as mais diferentes pos-

síveis. Os mais avançados percebem na hora que estão dian-

te de um novo sistema operacional e começam a explorar

as novidades. Já um outro grupo de funcionários nem per-

de tempo tentando: pega o telefone, liga para o departamen-

to de TI e diz que é impossível trabalhar daquela maneira.

E há ainda um terceiro grupo que percebe que algo mudou,

mas consegue trabalhar normalmente. Afinal, os programas

que costumava usar, como o processador de texto, estão

exatamente no mesmo lugar.

Após a migração, os usuários com certeza irão adotar uma

das três posturas acima. Mas, afinal, será que vale a pena tro-

car o Windows pelo Linux? A resposta é: depende. Hoje em dia

ambos os sistemas operacionais possuem uma ótima compa-

tibilidade, podendo sobreviver sem problemas dentro de uma

mesma empresa. O difícil é saber quem vai usar Windows e

quem deve migrar para o Linux.

Quando falamos em aplicativos Office, o Linux consegue

suprir grande parte das necessidades dos usuários. O Ope-

nOffice chegou a um nível excelente, reunindo

praticidade com a vantagem de ser 100%

gratuito. Porém, ele ainda deixa a dese-

jar em alguns recursos, quando com-

parado com o Microsoft Office 2003.

Apenas para dar alguns exemplos,

saiba que o dicionário do softwa-

re comercial é muito superior

ao oferecido pelo OpenOffice.

Além disso, algumas plani-

lhas mais complexas e apre-

sentações pesadas podem

ter problemas de compatibili-

dade no equivalente gratuito do

Excel. Portanto, leve sempre em

consideração o nível técnico dos

usuários antes de optar por

uma migração radical. Se eles

já estão acostumados a usar

tabelas pivô, macros e outros recursos avançados do Offi-

ce, nem pense em passar para uma alternativa Linux. A

empresa pode perder mais em produtividade do que vo-

cê está economizando em licenças.

Já analisando o aspecto conectividade, o Linux está bas-

tante preparado para substituir o Windows. Os antigos pro-

blemas de compatibilidade com as páginas que alguns na-

vegadores apresentaram simplesmente desapareceram e

novas opções de softwares de e-mail e comunicadores pes-

soais deram novo fôlego ao sistema operacional de código

aberto. As redes Windows também passaram a ser facilmen-

te acessadas, graças à integração do software Samba na

maioria das distribuições, uma tarefa que antes exigia uma

série de comandos complicados no terminal. Em outras pa-

lavras, o Linux de três anos atrás não tem absolutamente

nada a ver com as distribuições atuais.

Mas se o Linux compensa por um lado, pode ser uma

grande dor de cabeça por outro. Embota os servidores Win-

dows e Linux usem tecnologias semelhantes e baseadas no

LDAP, a comunicação do Samba com o Active Directory

ainda não é boa. Apesar de uma máquina Linux conseguir

se conectar em uma rede AD, não espere que as estações

de trabalho recebam as políticas de grupo que

foram configuradas na árvore do servidor. Em

pequenas empresas isso não chega a ser

um problema, mas em médias e grandes

companhias a falta de administração

centralizada pode resultar em caos.

Analise bem as condições da sua

empresa e, principalmente, dos

usuários. Veja exatamente quais

aplicativos cada pessoa usa,

levante que recursos são utili-

zados e quais simplesmente

são ignorados. Somente então

decida se vale a pena migrar essa

estação ou não. Se for para eco-

nomizar em licenças, mas gastar

em treinamento, tenha certe-

za de que a conta não vai f i -

car no vermelho. (TC)
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Caixa de ferramentas
Os melhores programas para utilizar em computadores com Linux

Enquanto uma competente equipe de colaboradores traba-

lha para desenvolver o Linux e seu kernel, diversas outras

comunidades investem seu tempo em projetos paralelos. Afi-

nal, não basta ter um ótimo sistema operacional, se você não

tiver bons programas que rodem nele. Foi assim que nasceram

softwares como o Evolution e o Gaim, programas que não dei-

xam a desejar se comparados com versões comerciais para ou-

tras plataformas. Já softwares como o Firefox e o OpenOffice

evoluíram de versão de código fechado e hoje chegaram a um

nível excelente, tudo graças ao apoio da comunidade de códi-

go aberto. Há milhares de softwares para Linux, muitos deles

gratuitos. Confira nossa lista de programas essenciais.

DpenDffice.org 2:
o superpacote para escritórios

Se existe um programa que po-

de substituir o Microsoft Office é

certamente o OpenOffice.org 2

(www.openoffice.org). Este paco-

te de aplicativos é composto por

seis componentes.

Writer - Editor de textos bas-

tante completo. Na versão

atual, ele pode ser usado sem

grandes problemas em empre-

sas, já que oferece compatibili-

dade quase que total com os ar-

quivos .DOC do software da Mi-

crosoft. O menu do Writer tam-

bém está cada vez mais pare-

cido com o do concorrente, o

que acelera a curva de aprendizado dos usuários.

Impress - Software para criar apresentações. O ponto forte do

Impress está na facilidade de uso. Ele conta com diversos mo-

delos prontos para serem usados, tanto em 2D quanto em 3D.

Além disso, há um kit completo para fazer desenhos e diagra-

I mas, recurso bastante usado na maioria das apresentações.

Math - Componente para escrever equações matemáticas. Co-

mo uma boa parte do Linux é formada por acadêmicos, este

componente se desenvolveu bastante e atende bem matemá-

ticos, engenheiros e praticamente todo tipo de cientista. De-
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pois, as equações criadas podem ser inseridas em outros pro-

gramas do OpenOffice.org, como o Cale e o Impress.

Draw - Pacote para desenhar. Neste ponto o OpenOffice.org

está à frente de seu concorrente comercial. Ele é excelente pa-

ra criar diagramas e conta com controles 3D que dão um vi-

sual bastante elaborado a seus desenhos.

Calc - Planilha de cálculos. Apesar de ser um componente

muito poderoso, é certamente o que vai oferecer mais resis-

tência em um processo de migração. Isso porque suas funções

não estão nos mesmos lugares que as do Excel, o que fará

com que os usuários estranhem um pouco no começo. Mes-

mo assim, há uma boa compatibilidade entre os dois, princi-

palmente com planilhas comuns. Já os documentos mais com-

plexos, que contam com dezenas de relacionamentos e tabe-

las pivô, podem apresentar problemas nas conversões.

Base - Banco de dados integrado. Esta é uma das principais

novidades da versão 2 do OpenOffice.org. Permite criar, modi-

ficar e excluir tabelas com certa facilidade, de tal forma que

os usuários façam consultas na linguagem SQL. É um softwa-

re excelente, mas ainda não pode ser comparado ao Access.

Evolution: a evolução do e-mail
Atualmente, um leitor de

e-mails deve oferecer bem

mais do que simplesmente

abrir e enviar mensagens. Ele

deve ser uma verdadeira fer-

ramenta de colaboração, per-

mitindo que vários funcioná-

rios se comuniquem e mar-

quem reuniões e compromis-

sos sem saírem de suas me-

sas. Esta é a idéia do Evolution (www.gname.org/projects/evo

lution), um software que faz parte do projeto Gnome. Talvez

sua principal vantagem em relação aos outros leitores de e-

mail seja o fato de não existirem vírus para o Evolution. Mes-

mo sem um software de antivírus instalado, você pode abrir

seus anexos com toda segurança e sem correr o risco de ter

o computador infectado.

Além disso, o software também conta com calendário inte-

grado, gerenciador de contatos, bloco de anotação e adminis-
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trador de tarefas. A aparência lembra muito a do Outlook 2003,

mas com a vantagem de ele ser totalmente gratuito. Já no que-

sito compatibilidade, o Evolution dá de dez em qualquer ou-

tro software existente. Suas opções de conexão são muitas, in-

do desde uma simples conta POP3 ou IMAP4 a complexos

softwares de colaboração, como o Exchange, da Microsoft, e o

Groupwise, da Novell.

Gimp: quase um Photoshop para Linux
Independentemente do seu

tipo de trabalho, sempre

aparece aquela imagem

que precisa de uma corre-

ção ou está grande demais

para ser enviada por e-mail.

Para casos como esses, os

usuários do Linux podem

contar com o Gimp (www.

gimp.org), um software de

edição de imagens gratuito que pode ser usado tanto por

amadores quanto por profissionais. Para o dia-a-dia, as

funções de ajustes de brilho, contraste e cores facilitam

bastante a vida. Depois que a imagem está pronta, é só

usar a função de redimensionamento, salvá-la com o ta-

manho desejado e enviar por e-mail. Um ponto positivo do

Gimp é que ele é bastante intuitivo. Apesar de ser com-

pletamente diferente dos programas de edição de imagem,

a maioria das pessoas aprende as tarefas básicas com ape-

nas alguns minutos de uso. Já para os usuários avança-

dos, o programa conta com alguns recursos que misturam

imagens vetoriais ao desenho bitmap e vem com diversos

filtros que podem melhorar (ou piorar, dependendo das ha-

bilidades do usuário) a qualidade das fotos. Há versões pa-

ra vários sistemas operacionais, incluindo o Linux, o Win-

dows, o Unix e o MacOSX.

Gaim: o comunicador
instantâneo universal
Um software para comunicar-se com o AIM, outro para o

IRC, outro para o MSN, outro para o Yahoo, e por aí vai.

Você não precisa de nada disso se optar pelo Gaim

(gaim.souceforge.net), um comunicador instantâneo para

Linux que reúne tudo isso em um software só. Os conta-

tos aparecem todos em uma lista, permitindo que você

converse com diversas pessoas ao mesmo tempo, inde-

pendentemente do comunicador instantâneo que elas uti-

lizam. Nas primei-

ras versões do

Gaim, havia certa

incompatibi l idade

com o Messenger, o

que fazia com que

a conexão caísse sem nenhum motivo aparente. Mas hoje

isso foi totalmente resolvido e o software está bastante es-

tável e confiável. Além disso, ele também permite a troca

de arquivos (algo que as versões anteriores não permi-

tiam) e roda bem mesmo em ambientes bloqueados por

firewall. Os dois únicos problemas que encontramos foram

os sons que vêm configurados como padrão - são no mí-

nimo irritantes - e o fato de não ser possível adicionar uma

foto personalizada ao comunicador pessoal.

Firefox: navegador B toda prova
Se você experimentou os primeiros navegadores para Li-

nux há alguns anos e ficou com uma má impressão, dê

uma segunda chance ao sistema operacional gratuito. As

versões mais recentes do Firefox (br.mozdev.org/firefox)

não têm nada a ver com as primeiras. Agora ele é capaz

de navegar em 100% das páginas Web, exibindo conteú-

do dos mais variados tipos. Quando você entra em uma

página que precisa de um plugin especial, o Firefox au-

tomaticamente o encaminha até o link para download.

Tudo muito prático e sem segredo.

Outro ponto positivo é a integração do Firefox com o Evolu-

tion. Esta combinação permite que você leia seus e-mails a

partir do navegador com grande facilidade. A versão mais re-

cente do Firefox também já conta com a barra de pesquisa do

Google integrada, de forma que o usuário não precise entrar

no site deste famoso serviço na hora de fazer sua busca.

As fontes utilizadas na navegação também são perfeitas.

Apesar de serem um pouco diferentes das do Windows, vo-

cê rapidamente se acostuma e não depara mais com os an-

tigos problemas de formatação.

Já quem tem aquele "espírito

de usuário avançado" pode

instalar uma série de extensões

que adicionam recursos como

um gerenciador de download

de vídeos. Também é possível

adicionar temas personaliza-

dos, que farão com que ele fi-

que com a sua cara. (TC)
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