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cursos gráficos mais elaborados. PCs mais antigos não terão a
potência necessária para rodá-lo. Se você não comprou o seu
computador no último ano e pouco, provavelmente terá que bo-
tar a mão na sua carteira e numa chave de fenda para atualizar
o seu hardware. Isso sem contar com algumas centenas de
reais que serão gastos nas novas versões dos seus
aplicativos favoritos, compatíveis com o Vista.

Mesmo que o seu computador seja Vista-ready
(adequado para receber o Vista), fazer a atualiza-
ção para o Vista é algo complicado. Só para come-
çar, os novos PCs rotulados de "Vista-ready" po-
dem não ser capazes de rodar com as versões mais
sofisticadas, e que são, obviamente, as versões
que você desejará ter. Para rodar essas versões você precisa-
rá de um PC "Vista Premium ready". (Para descobrir qual
versão do Vista seu PC é capaz de suportar, visite o site
www.windowsvista.com/upgradeadvisor.) Caso esteja ansio-

só para fazer um upgrade, talvez a melhor maneira seja a ins- |
talação conhecida por clean install (instalação limpa), que con- i
siste em fazer back-up de tudo em seu computador e apagar
o seu disco rígido, e então fazer a reinstalação de tudo - uma
tarefa e tanto até para os usuários mais experientes. Há tam-

bém a questão dos drivers, que são os softwares
que os PCs precisam para trabalhar com impres-
soras, scanners, e outros periféricos. Eu gastei
um dia inteiro buscando e consertando atualiza-
ções apenas para poder imprimir uma carta.

Qualquer atualização de um grande sistema ope-
racional é sempre trabalhosa - especialmente para
os gerentes de tecnologia da informação corporati-

va que supervisionam milhares de PCs. É por isso que apenas
uma pequena porcentagem de usuários corporativos deverá fa-
zer a atualização neste ano. "Para a maior parte das empresas,
isso demandará de 12 a 18 meses de testes", afirma Michael Sil-
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ver, analista de software sênior para os consultores de tecnolo-
gia da Gartner Group. "Testar aplicativos, aguardar que os fa-
bricantes de software introduzam novas versões específicas
para o Ví&ta - até lá, as máquinas do escritório terão envelhe-
cido outros 18 meses. Por que gastar dinheiro com a atualiza-
ção, se você vai tê-la por apenas seis meses ou um ano?"

Ainda assim, o Vista está destinado a compensar o
imenso investimento que a Microsoft fez para desenvol-
vê-lo. Mais da metade do meio bilhão de pessoas no mun-
do que atualmente fazem uso do Windows migrará, even-
tualmente, para o Vista; a maioria através da compra de
novos PCs. Veja o que de bom espera por eles.

A APARÊNCIA E A SENSAÇÃO da in-
terface Aero 3D do Vista está renovada, em-
bora bastante semelhante ao Mac OS X da
Apple. Janelas transparentes tornam mais
fácil a visualização de arquivos e outras ja-
nelas que entulham a tela do seu desktop, e
com o download gratuito do Ultimate Ex-
tras o próprio desktop pode ser um filme ou
uma imagem animada, como ondas no mar
ou em uma lagoa. A Microsoft também adi-
cionou um recurso que chama de Windows
Sidebar, uma área da tela na qual se pode
guardar pequenos aplicativos conhecidos
como Gadgets, tais como relógios, tickers da
bolsa de valores, calendários ou leitores KSS.
Semelhante aos Widgets no painel da Apple.

PESQUISAR através do Flip 3D do Vista
mostra todas as janelas abertas como se fos-1
se um leque de cartas, semelhante às capas l
de álbuns 3D do iTunes da Apple. Esse re-
curso economiza tempo e torna a navegação
no seu desktop mais fácil e um tanto mais
divertida. Navegar pelo disco rígido tam-
bém tornou-se mais rápido com o novo Win-
dows Explorer, a interface gráfica que ser-
ve para encontrar e organizar os diretórios,
pastas e arquivos. Os ícones vivos também
representam uma agradável melhoria: ao invés de ícones
estáticos, como a letra W para os arquivos Word ou E para
as planilhas Excel, você poderá visualizar pequenas minia-
turas (thumbnails) que mostram o que os arquivos contêm
sem precisar abri-los. O novo recurso de busca permeia to-
dos os aplicativos do Vista e é uma significativa melhoria

em relação ao mesmo recurso do Windows XP, e parecido
com o da Apple... bem, vocês já entenderam a idéia.

A SEGURANÇA reciclou para o Vista o bordão da linha
Windows XP "O Windows mais seguro de todos", e é ver-
dade. O código fonte, ou kernel (núcleo), foi blindado de for-
ma a evitar que um software alheio comande o seu compu-
tador. Contudo, o resultado disso é que o Vista quase o le-
vará à loucura com tantos alertas a cada vez que quiser ins-
talar um novo programa, baixar um arquivo ou de alguma
forma mexer com o seu sistema. O novo User Account Pro-
tection exige digitar uma senha para inúmeras ações, que,

junto com um recurso chamado de Windows Defen-
der, impede (na teoria) a entrada de vírus, cavalos
de Tróia, spyware, ataques de phishing (o phishing é
um tipo de esquema de correio eletrônico concebido
para roubar a sua identidade), e outras pragas vir-
tuais. Ainda assim, os firewalls e outras proteções
deixam a desejar - não existe programa de seguran-

ça perfeito - e eu recomendo instalar um programa de se-
gurança de terceiros, como a versão para o Vista do Norton
Internet Security da Symantec, que já está para ser lança-
da. As versões Vista Ultimate e Vista Enterprise possuem
um BitLocker Drive Encryption (sistema de criptografia
de dados), que mantém os seus dados seguros e em privaci-
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dade, mesmo que você tenha esquecido seu laptop no táxi. Os
usuários do Ultimate podem armazenar as senhas do BitLoc-
ker em um servidor seguro da Microsoft, apenas por garantia.

MEMÓRIA. Outro recurso bacana, especialmente para
laptops e desktops com memória limitada, é o ReadyBoost.
Simplesmente conecte um pen drive (digamos, um disposi-
tivo de US$ 50 e l gigabite) numa porta USB e o Vista usa-
rá essa memória para agilizar o desempenho do PC.

DIVERSÃO. O Vista possui versões melhoradas do
Windows Media Player e do Windows Movie Maker, e no-

vos aplicativos como o Windows Photo Gallery e
Windows DVD Maker. Existem alternativas me-
lhores de outros fabricantes de software, e o Vista
não chega nem perto dos aplicativos criativos da
Apple (iTunes, iPhoto, iMovie, etc.) pela facilidade
de uso e estreita integração. Mas para programas
embutidos o Vista bate o XP.

A boa e a má notícia é que todas as mudanças no Vista -
a maioria sob o capo - serão bastante familiares para os
usuários das versões anteriores do Windows. Isso quer di-
zer que muitos usuários enxergarão o Vista como um XP
com batom e Botox. Mais especificamente, a versão Home
Basic passa até sem o batom.

Definitivamente, o Vista não significa o fim da linha
para o Windows; há muito que pode ser feito para fazê-

lo rodar melhor. Porém, assim como o porta-aviões
George H.W. Bush é o fim da linha para os navios da
classe Nimitz - cujos primeiros representantes foram
lançados em 1975, o mesmo ano em que Bill Gates e Paul
Allen iniciaram a Microsoft -, talvez seja a hora de a Mi-
crosoft dizer hasta Ia vista para os grandes e complexos
projetos de software que demandam vários anos. A em-
presa precisa caminhar mais rapidamente para acompa-
nhar as mudanças no mundo da computação, onde have-
rá mais pessoas fazendo conexões com a internet via ce-
lular do que via PCs. A empresa poderá perder clientes
para novas gerações de aplicativos com base em navega-

dores que não necessitam de um sistema
operacional em particular. O Google é cla-
ramente o principal desafiante desses sis-
temas. A empresa precisa mover-se mais
rapidamente para acompanhar a Apple,
que possui menos recursos dedicados à
programação e, ainda assim, lança anual-
mente atualizações inovadoras para um
sistema operacional que, assim como o
Windows, agora roda também em PCs com
processadores da Intel. E com o maior
crescimento dos computadores ocorrendo
em países emergentes, o Windows precisa
competir com o Linux, um sistema opera-
cional construído em comunidade, de rápi-
do crescimento, e mais barato que o Win-
dows, porém mais difícil de usar.

Soma-se a tudo isso o fato de o Vista ter
que competir com o Windows XP, a versão

l atual do Windows, que a Microsoft conti-
1 nuará a vender por mais um ano. Muitos dos

recursos anunciados para o Vista estão dis-
poníveis para o XP através de programas
de terceiros. Até mesmo a próxima versão
do Microsoft Office 2007 rodará no XP.

RESUMINDO: O Windows Vista da Mi-
crosoft garante maior segurança e facili-
dade de uso, em casa, na rua ou na empre-

sa. Porém, se você já teve que esperar cinco anos por ele,
não custa esperar um pouco mais até que'tenha que com-
prar seu próximo PC. Q
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