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Com o SP2, mais
barulho que problema
O Service Pack 2 do Windows é um pacotaço que reforça a segurança

existentes no Windows, a Microsoft
decidiu fixar a atenção nesse aspec-
to. Ao liberar o Service Pack 2 para
o Windows XP, em setembro, a em-
presa introduziu uma série de
novas funções no sistema operacio-
nal, todas voltadas para reforçar a
segurança. As novidades, natural-
mente, são bem-vindas, pelo seu
objetivo. Mas podem significar al-
guma dor de cabeça para quem vai
fazer o upgrade. Em primeiro lugar,
pelo tamanho do pacote. Para re-
des, o remendo tem nada menos
que 258 MB. Para micros indivi-
duais, em torno de 70 MB. É moleza
baixar isso tudo em banda estreita?
Leva, na melhor das hipóteses, qua-
tro horas. Em banda larga, com 256

Kbps, o download cai, em média,
para duas horas. Em segundo lugar,
a dor de cabeça pode vir por even-
tuais incompatibilidades do SP2
com o que já estava nas máquinas
antes da atualização. Logo no lan-
çamento do SP2, a Microsoft
comunicou a existência de cerca de
100 incompabilidades, entre as
quais problemas com os principais
antivírus, firewalls e programas de
peer-to-peer. Nem o Excel 2003 fi-
cou de fora. A lista foi diminuindo,
conforme os ajustes das partes en-
volvidas foram saindo. Nenhum
problema dramático em larga esca-
la aconteceu nas primeiras
semanas do upgrade.

No INFOLAB, instalamos o SP2
em três máquinas diferentes. Nos
testes, usamos a versão do SP2 em

português indicada para instalação
em rede (download: www.info.
abril.com.br/download/3907.shl,
258 MB). Em nossas instalações,
não registramos problemas. O úni-
co impedimento constatado foi a
necessidade de autorizar aplicati-
vos a acessar a internet. Em boa
parte, o sucesso da instalação nas
máquinas do INFOLAB se deve à
atualização do sistema e dos dri-
vers de dispositivo. INFO também
testou o upgrade fora do INFOLAB,
em ambientes domésticos, com o
upgrade para usuário final, em ou-
tras sete máquinas diferentes, três
delas em rede Wi-Fi. Não houve
incidentes, nem sérios nem corri-

queiros. Em apenas uma das
máquinas, o XP não conseguiu en-
xergar o antivírus e o firewall
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Norton atualizados, e indicou, as-
sim, um perigo inexistente.

Como a própria Microsoft apontou
a possibilidade de incompatibilida-
des, uma recomendação saudável é
fazer uma faxina geral no PC antes
de instalar o pacote. Use o Windows
Update para atualizar drivers. Deixe
em dia o antivírus, desfragmente o
disco rígido. Dê atenção especial ao
driver da placa de vídeo, que é vital
para o funcionamento do sistema.
Use um programa como o Ad-aware
Personal, da Lavasoft (download:
www.info.abril.com.br/download/
3406.shl). para remover o spyware.
A presença de spyware pode preju-
dicar a instalação do SP2. No site
internacional da Dell e da HP, as em-
presas recomendam a atualização
dos drivers de vídeo, de rede sem
fio e até, num caso, da Bios.

Entre as novas funções do SP2, a
mais visível é a Central de Seguran-
ça, uma opção do Painel de Controle.
Também foram feitas alterações no
Internet Explorer e no Outlook Ex-
press. Na Central, são configurados
três itens importantes do SP2: o Fire-
wall do Windows, as Atualizações
Automáticas e a Proteção Contra
Vírus. O firewall é uma versão me-
lhorada em relação à existente no

XP original, mas não substitui
produtos especializados como
o ZoneAlarm e o Norton Internet
Security. Antes, o firewall do XP esta-
va disponível, mas era preciso que o
usuário o ativasse. Agora, ele apare-
ce ativado como padrão. Isso sig-
nifica que todas as portas estão fe-
chadas e o usuário precisará abri-las,
uma a uma, quando necessário.
Mas não será preciso grande esforço
técnico. A rigor, o novo firewall tor-
nou-se mais amigável. Quando se
tenta executar pela primeira vez um
programa que acessa a internet, o fi-
rewall avisa que ele está bloqueado.
Além disso, dá ao usuário as alterna-
tivas de mantê-lo travado, destravá-
lo ou decidir depois. Ao autorizar o
desbloqueio, o programa passa a

O U T U B R O 2004 INFO 103

funcionar normalmente.


