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Há anos, hackers e progra-
madores de vírus têm atormen-
tado os departamentos de infor-
mática das empresas, ameaçan-
do reduzir a velocidade de siste-
mas vitais e ganhar acesso a
dados sigilosos. Agora, alguns

especialistas dizem que o novo
desafio são os aparelhos móveis.

Cada vez mais, empresas
fornecem celulares aos funcio-
nários, e os aparelhos estão
ficando mais sofisticados. Os
modelos mais recentes de fabri-
cantes como a Nokia Corp. e a
Palm Inc. podem ser usados
para entrar na internet e aces-
sar a rede da empresa. 

Essas funções tornam os apa-
relhos um alvo valioso para
cibercriminosos e vândalos vir-
tuais. Até agora, a ameaça tem
sido em grande parte teórica. As
redes móveis ainda não passa-
ram por incidentes da escala de
alguns dos ataques mais conhe-
cidos já realizados em computa-
dores. Mas, à medida que os
aparelhos móveis com conexão à
internet se tornam mais
comuns, o risco pode aumentar.

Os vírus móveis podem se

alastrar via mensagens de
texto, ao baixar arquivos das
páginas na internet acessadas
pelo aparelho ou via tecnologia
sem fio Bluetooth, que interliga
aparelhos portáteis próximos
um do outro. Os vírus móveis
freqüentemente causam estra-
gos quando invadem a agenda

eletrônica do usuá-
rio e enviam uma
corrente de torpe-

dos, o que resulta
em uma salgada

conta mensal. Uma
das pragas mais

bem-sucedidas até
agora, chamada Com

Warrior, conseguiu
infectar um número
relativamente pequeno

de telefones — prova-
velmente milha-
res, e a maioria
na Europa,
dizem os espe-
cialistas.

Especialistas recomendam,
entre outras coisas, que as
empresas saibam sempre quem
tem aparelhos portáteis com
acesso a sua rede. Elas também
têm de alertar seus funcionários
que se algum aparelho for perdi-
do ou roubado, isso ameaça a
segurança, diz Gareth Mattews,
vice-presidente de marketing e
atividades comerciais da Sprint
Enterprise Mobility, subsidiária
da telefônica celular americana
Sprint Nextel Corp.

As empresas também podem
determinar que os funcionários
só comprem aparelhos que com-
portem programas de seguran-
ça. Empresas como a PointSec,
da Protect Data AB, de
Estocolmo, oferecem opções de
criptografia e controle remoto
para que o departamento de
informática possa deletar dados
de um aparelho roubado.

Vírus podem atacar redes
pelo celular de funcionários

DÁ PARA UMA pessoa co-
mum trocar o Windows

pelo Linux?
A dúvida surgiu quando eu

decidi que minha versão de seis
anos do sistema operacional
Windows, da Microsoft Corp.,
tinha de ser substituído.

Meu computador Sony Vaio
ainda era novo demais para
jogar fora. E eu não queria gas-
tar US$ 200 pelo Windows XP,
até porque a Microsoft planeja
lançar um substituto para ele, o
Vista, em janeiro.

Dizem que os sistemas
Linux são mais rápidos e segu-
ros que o Windows — e geral-
mente gratuitos. Eles também
têm fama de funcionar bem
com computadores mais velhos.
E os distribuidores dos siste-
mas mais usados dizem que
hoje dá para qualquer um insta-
lar e usar.

Concluí que para alguns, sis-
temas Linux podem dar certo.
Mas eles ainda são bem mais
interessantes para quem faz do
computador um hobby.

O Linux foi lançado em 1991
por um estudante finlandês,
Linus Torvalds, que queria
modificar o sistema operacional
Unix para funcionar com seu
micro. (O Unix era um sistema
operado pelo teclado que rodava
em grandes computadores e
podia realizar várias tarefas e
ter vários usuários, tudo ao
mesmo tempo.) A tarefa se pro-
vou grande demais para uma só
pessoa, então Torvalds pediu a
ajuda de programadores ao
redor do mundo pela Web — e o
movimento Linux começou.

Os sistemas Linux e seus
aplicativos são de código aber-
to, o que significa que os usuá-
rios podem modificar os pro-
gramas contanto que deixem os
outros acessar as mudanças.
Torvalds, contudo, ainda é res-
ponsável pela preservação dos
padrões centrais do Linux. 

O resultado foi uma série de
sistemas operacionais — ou dis-
tribuições, como são chamados
— baseados na tecnologia

Linux, quase todos disponíveis
na internet. Mas o sucesso do
Linux tem sido principal-
mente em servidores, não
nos micros mais comuns.

Para começar, pesqui-
sei na Web quais as distri-
buições compatíveis com
meu micro. O meu proces-
sador Pentium III, da Intel
Corp., pareceu ser compa-
tível, embora eu não
tenha achado garantias
quanto aos componentes gráfi-
cos e de som do meu computa-
dor, nem para os periféricos.

Ainda assim, comprei o livro
Linux para Dummies, que veio
com um DVD com as seis distri-
buições Linux mais usadas em
computadores domésticos. O
DVD também tem outros apli-
cativos, como o OpenOffice.org,
um concorrente do Office da
Microsoft que tem suporte da
Sun Microsystems Inc. E tam-
bém veio o browser Mozilla.
Paguei US$ 30 por tudo (no
Brasil, um pacote semelhante
fica em torno de R$ 100), mas a
maioria desses programas pode
ser baixada gratuitamente em
sites como o www.linux.org.

A instalação foi rápida e, em
geral, tranqüila. Todos os siste-
mas reconheceram meus drives,
modem do cabo e mouse sem fio.
Não é preciso tirar o Windows
quando se instala uma distribui-
ção do Linux, se houver espaço o
bastante no disco rígido. Depois
da instalação, você só tem de
escolher entre Windows ou
Linux quando liga o computador.

Imprimir, mandar email e
surfar a Web foi fácil. Apesar de
nenhuma das versões do Linux
reconhecer o modelo exato da
minha impressora Epson, ela
funcionou bem quando escolhi
um modelo similar. Configurar o
email para usar minha conta
com um provedor de internet
deu trabalho, como também dá
com o Microsoft Outlook.

Eu consegui reservar um vôo
online, responder a um convite e
ver mapas de satélite com o
Google. Também fiz banco onli-

ne, embora o site do banco tenha
percebido que eu estava usando
um sistema estranho.

Mas a maioria dos sistemas
teve problemas com imagens ou
som — ou ambos. Pior, não con-
segui transferir, via email ou
disco, alguns arquivos compli-
cados de processador de texto e
planilhas entre o Linux de casa
e o Windows do trabalho.

Dois dos sistemas Linux — o
Linspire e o Fedora, que é da
americana Red Hat Inc. —
pareceram não ser compatíveis
com a parte gráfica do meu
equipamento. O Suse, da Novell
Inc., teve o mesmo problema e
não gerou nenhum som por
mais que eu tentasse.

Depois dos testes, represen-
tantes da Fedora, do Linspire e

da Novell me disseram que os
Vaios são conhecidos por ter
problemas com Linux.

O OpenOffice.org, que tem
processadores de texto, pla-

nilhas e apresentações,
fazia parte de todos os
sistemas que testei.
Funcionou bem, lem-
brando programas do
Office, e até abriu e gra-
vou arquivos com mais
rapidez sem as panes
que o Office tem de vez
em quando. Deu para tro-
car arquivos entre o

Writer, o programa de texto
do meu OpenOffice em casa,
com o Word do escritório.

Mas o programa de plani-
lhas Calc não abriu um arquivo
Excel cheio de gráficos. Até um
documento Word só um pouco
complicado — uma cédula de
voto para um bolão do Oscar —
perdeu quebras de página e
outras formatações. 

Louis Suarez-Potts, porta-voz
da OpenOffice.org, diz que nem
sempre dá para transportar
bem os arquivos mais complica-
dos. “A gente já confessa logo
que há problemas de vez em
quando”, diz ele, acrescentando

que “são bem menos numerosos
com a versão” mais recente.

Dos sistemas Linux que tes-
tei, o Xandros, da nova-iorqui-
na Xandros Inc., foi o que fun-
cionou melhor. Foi o mais fácil
de instalar e não deu problemas
com áudio ou vídeo. Mas, como
as outras distribuições, teve
problemas para ver alguns
arquivos de vídeo, tocar DVD e
baixar fotos da minha máquina
digital. Consegui copiar algu-
mas músicas do meu iPod para
o computador usando o admi-
nistrador de arquivos do
Xandros, mas não deu para
copiar para o iPod.

Kelly Fraiser, gerente de
desenvolvimento de produtos
da Xandros, diz que o sistema
não funciona com o iPod, mas
que a nova versão deve funcio-
nar. A minha conclusão?

O Linux faz sentido para
quem só quer trocar emails e
navegar a Web sem precisar
de programas multimídia nem
fazer tarefas que exijam
muita interação com o
Windows. Mas é bom se prepa-
rar para gastar muito tempo
fazendo configurações.

Linux é uma alternativa viável, mas 
para quem faz da informática um hobby

Quer trocar as janelas pelo pingüim?
Tecnologia e Você/Por Mark Golden
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