
RSS ajuda a lidar com excesso de informação

Nada de correr atrás das
informações. Elas vão a
você e chegam fresqui-

nhas. Esta facilidade é ofereci-
da pelos softwares leitores ou
agregadores de RSS. Fáceis de
usar, estes programas buscam
notícias automaticamente de si-
tes selecionados pelo usuário.

O professor de Física Sérgio
Lima checa as novidades de no-
ve blogs usando o software
agregador Evolution. Entusias-
mado com a praticidade do
software, Lima criou um proje-
to em que seus alunos mantém
blogs com textos da disciplina.
“Com o RSS, conseguirei acom-
panhar a produção dos alunos,
30 blogs”, disse.

O RSS é um formato padrão
baseado no XML (Extended Ma-
rkup Language), linguagem que
turbina o HTML na programa-
ção de sites. Mas não se intimide
com tantas siglas e aproveite as

facilidades do RSS. O desenhista
técnico Adriano Matos não é um
expert, mas aprendeu a conver-
ter seu blog para RSS. “Seria óti-
mo se todos os sites fossem as-
sim”, disse.  Págs. 5 e 9

O professor Lima irá monitorar 30 blogs graças ao RSS

Padrão Rich Site
Summary permite usar

software que traz
notícias específicas

Na versão 12,
CorelDraw corteja os

profissionais com
toques de produtividade
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Especial para o Estado

Independentemente da
área de atuação ou seg-
mento, a melhor ferramen-

ta é aquela que o usuário co-
nhece e que atende as suas ne-
cessidades. No caso de usuá-
rios que utilizam aplicativos
de ilustração vetorial, eles têm
à disposição três opções prin-
cipais: o Adobe Illustrator e o
Macromedia FreeHand e o Co-
relDraw. Informática avaliou
a mais recente versão deste úl-
timo, a 12, lançada no País na
semana passada.

No mundo da editoração ele-
trônica e do design gráfico, a
escolha por um ilustrador veto-
rial depende de vários fatores.
Nos racionais, são levados em
conta a quantidade de recur-
sos, desempenho e a interação
com outras ferramentas de um
mesmo fabricante. Nas razões
subjetivas, pode-se incluir o
gosto pessoal e a desenvoltura
de trabalho com o aplicativo.
Nestes itens, os três softwares
são bastante equilibrados.

Para manter a fidelidade

dos usuários existentes e cati-
var outros, os fabricantes se
empenham em criar diferen-
ciais em cada uma das novas
versões. Mas o que acontece é
que, muitas vezes, se adicio-
nam recursos semelhantes
uns dos outros.

No caso do CorelDraw, a fer-
ramenta principal e mais co-
nhecida da suíte de aplicati-
vos, é possível encontrar usuá-
rios de diferentes níveis de ne-
cessidades e finalidades, de
amadores (hobby, por exem-
plo) até profissionais.

Os que optaram pelo produ-
to da Corel costumam argu-
mentar que ele oferece uma
maior facilidade de aprendiza-
do graças a uma maior intuiti-
vidade da interface e das ferra-
mentas. Já nos produtos con-
correntes desenvolvidos pela
Macromedia e Adobe, nota-se
uma maior adoção por usuá-
rios que trabalham com design
gráfico. Pág. 8

Família Simpsons ganha game do
estilo “corrida maluca”.  Pág.12

Mini system da Philips permite
conexão com o PC.  Pág.11

Como a ação coordenada de vírus de computador
pode causar um apagão na internet

Os vírus Mydoom A e B se replicam
sozinho, por e-mail. Os endereços são
coletados no PC infectado

O PC infectado também
fica vulnerável a invasões

Nas datas
programadas,
todos os PCs
infectados solicitam
acesso ao mesmo
tempo aos sites da
SCO e da Microsoft

O vírus
DoomJuice se

aproveita das
brechas abertas

pelos MyDoom A e
B e provoca nova

avalanche de
acessos
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O excesso de
solicitações

sobrecarrega os
servidores-alvo e

pode tirar o site - e a
empresa - do ar
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www.sco.com www.microsoft.com

ATAQUE PROGRAMADO

MyDoom ganha filhotes e desafia políticas de segurança

Terminou na quinta-feira o
período de ataques do
MyDoom.A. Descoberto

em 26 de janeiro, o vírus usou
PCs do mundo todo para bom-
bardear de acessos o site da em-
presa americana SCO.

Mas o pesadelo continua. No-
vas crias se aproveitam das bre-
chas abertas pelo MyDoom e en-
topem as redes com tráfego des-
necessário. A empresa de antiví-
rus Panda disse ter detectado se-
te invasores desse tipo na sema-
na passada.

Um deles, o DoomJuice, entra

pela porta aberta pelos anteces-
sores e aumenta a carga de ata-
ques contra o site da Microsoft.
Outro, o DoomHunter.A, age co-
mo um antivírus e apaga o
MyDoom dos PCs.

A eficácia do MyDoom, que
chegou a aparecer em 5 milhões
de e-mails num só dia, se deve à
técnica que utiliza. Ele vai de um
micro a outro como um anexo
de e-mail; na mensagem, o nome
do remetente é o de um amigo
ou conhecido. Sem suspeitar de
nada, o usuário abre o anexo e
se contamina.  Págs. 3 e 4

Alaor Filho/AE

Teste: Corel
refina seu
pacote gráfico

O ESTADO DE S. PAULO

Informática
Comando
Export for
Office:
Corel se
esforçou
para
respeitar
detalhes da
conversão
para
outros
formatos
de arquivo
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