
ã uma nova guerra, praticamente
invisível, entre as potências mun-
diais, só percebida por quem mo-

nitora de perto a internet. Um artigo no
The Wall Street Journal, na quarta-feira
12, mostra que as redes americanas es-
tão cada vez mais desprotegidas. O pe-
rigo não se limita às redes de dados do
Departamento de Defesa,
mas atinge também às das in-
dústrias que prestam serviços
aos militares e aos think tanks
que planejam o futuro estra-
tégico dos Estados Unidos.

As fontes militares não che-
gam a culpar diretamente a
China pelos ataques, mas pare-
cem acreditar que a possibili-
dade é grande. Recentemente,
esta coluna abordou os blecau-
tes nos EUA, que seriam obra
de hackers com acesso aos sis-
temas de controle da rede energética.
Ninguém garante que não tenha sido o-
bra de espiões "oficiais", uma nova gera-
ção patrocinada por governos. A linha de
frente das guerras do século XXI seria
composta de sabotadores virtuais,

No caso do governo chinês, segun-

do o general americano Kevin Chilton,
que responde pela defesa das redes, "o
que nos faz pensar que eles podem ser
os responsáveis é já escreverem aber-
tamente sobre algumas áreas prioritá-
rias, como a superioridade no progra-
ma espacial e no ciberespaço".

Na mesma semana, sites especializa-
dos começaram a especular
que outros episódios recentes
poderiam ter sido fruto de ata-
ques cibernéticos entre gover-
nos. Um exemplo citado pelo
eWeek foi o colapso quase to-
tal da infra-estrutura da Estô-
nia no ano passado, creditado
à Rússia. A ação aconteceu de-
pois da remoção de memoriais
erguidos durante a ocupação
soviética e atingiu sites do go-
verno estoniano, da polícia lo-
cal, de provedores de internet e

de bancos, mas não das Forças Armadas.

A flexibilidade da internet também per-
mite que hackers utilizem servidores
em um país para lançar ataques a ou-
tros, sem ser identificados. Segundo os
militares americanos, o governo do

Evolução
O DMP-BD30PL-K toca-discos Blu-ray,
o que mostra a evolução rápida da tecnologia
O aparelho é mais fino do que os de primeira
geração e possui entrada para cartão SD.
3,5 mil reais

Interativo
O minisystem FST-ZUX9 possui
algumas funcionalidades incomuns.
A principal é o efeito Beat Blend, que
permite adicionar sons em qualquer
momento da música, uma espécie
de colaboração instantânea do usuário.
2,5 mil reais
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Especial
O HDD Mini Mac da LaCie é um
HD externo feito especialmente
para ser acoplado ao Mac Mini
da Apple. Os 500 GB de
capacidade são importantes para
quem planeja usar o computador
como um centro de mídia.
1,35 mil reais

país usado como camuflagem é cúm-
piice das investidas, por permitir que
uma rede nacional seja tomada com
tanta facilidade. E uma nova guerra
que pode não causar danos físicos ime-
diatos, mas promete estragos futuros
para a população civil.

Outra área em que a China tem chama-
do a atenção é a pirataria. O país tem
muito interesse que o problema seja re-
solvido, ou ao menos reduzido, até o
início dos Jogos Olímpicos. Acontece
que algumas das disputas estampadas

na página oficial
das Olimpíadas
de Pequim pare-
cem ter sido co-
piadas de desen-
volvedores de jo-
gos nos EUA. A
denúncia foi feita
pelo site Ars Tech-
nica. Cadin Ba-
track, um desen-

volvedor vítima da pirataria chinesa, dis-
se que as únicas mudanças feitas nos grá-
ficos do jogo foram pontuais.

Pouco depois, o jogo Fuwa Fight the
Winter Clouds foi retirado da página.
Outros, como o Obstacle Race e o Leap
and Leap, continuam no site dos Jogos
Olímpicos. A ironia é que, entre os avi-
sos legais, há uma ameaça de multa
para quem é pego copiando conteúdo,
de até 7 mil dólares ou cinco vezes a
"renda ilegal" gerada pelo roubo.

-POR FELIPE MARRA MENDONÇA

Camaleão
O celular LG KF600
tem display duplo.
O da parte inferior,
sensível ao toque,
mostra um teclado
visual, que muda
de acordo com
a função a ser
utilizada no aparelho.
900 reais

PACOTAO
O Zicasso parece, à primeira vista,
uma cópia de sites bem-sucedidos
sobre viagens. Permite, por -
exemplo, fazer reservas e ler
opiniões de outros turistas.
A diferença é que ele pode listar
e comparar pacotes de agências
de viagem e não simplesmente
passagens ou estadias em hotéis.

NOS SUBTERRÂNEOS
O Vanishing Point é uma bonita coleção
de fotos do que são literalmente
os alicerces da sociedade moderna
urbana. Lá estão os túneis da infra-
estrutura de diversas cidades, como
o rnetrô de Tóquio, o sistema
de arrefecimento de águas de Toronto
e as galerias pluviais de Londres.
www.vanishingpoint.ca

AJUDA ON-LINE
O WonderHowTo tem vídeos que tentam
ensinar absolutamente tudo. Urn deles,
por exemplo, aconselha como não
entrar em depressão depois das férias.
Outro explica os truques de trabalhar
com datas dentro do Microsoft Excel.
www.wonderhowto.com
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