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Prezados leitores,
Por mais que sejam discutidas, explicadas e refutadas,
algumas falácias parecem se perpetuar incompreensivelmente. A atração exercida por certas crendices ultrapassa
o apelo da razão.
Mesmo sem qualquer evidência cientíﬁca que demonstre os efeitos deletérios decorrentes da ingestão de manga com leite, diversas pessoas ainda propagam essa idéia.
Nenhum dos incontáveis consumidores dos saborosos
sorvetes de manga jamais morreu por conta dessa combinação, e há indícios de que o “mito” teria sido criado
maquiavelicamente pelos escravocratas para evitar que
seus escravos – com fácil acesso a mangas – consumissem
o valioso leite que obtinham.
A questão dos motivos para a parca existência de vírus
para sistemas baseados no Unix, em especial o Linux, também parece cercada de crendices e falácias. Comparado
aos sistemas Windows, o Linux se parece com um deserto de vírus. Porém, esse deserto é habitado: a Wikipédia
informa que em 2005 foram criados mais de 800 novos
vírus para o sistema aberto, e acrescenta que o número
vem crescendo anualmente.
A diferença entre os sistemas, como se conclui, é sua
vulnerabilidade a ameaças. Apesar disso, ainda vemos proﬁssionais altamente qualiﬁcados, muitos deles inclusive atuantes na indústria da segurança de TI, que provavelmente
jamais experimentarão sorvete de manga, pois propagam a
idéia de que há menos vírus para Linux porque as máquinas
Windows são mais atraentes para os autores de vírus.
Difícil acreditar que servidores de bancos, lojas online
ou qualquer site que comercialize produtos via Web – nos
quais o Linux está maciçamente presente – sejam menos
atraentes que simples desktops. Num ataque de sucesso a um
desses servidores, o agressor obtém imediatamente algumas
centenas ou milhares de informações valiosas; enquanto
isso, cada desktop invadido precisa ser vasculhado independentemente em busca dos dados ﬁnanceiros (que, aliás, ele
pode nem ter armazenados) de uma única pessoa.
O Linux é, sim, mais seguro que o sistema da Microsoft.
É positivo que a discussão sobre segurança comparativa
de sistemas agora já parta desse princípio, questionando
apenas os motivos da diferença. Porém, propagar a antiga falácia de que a razão para esse quadro é externa ao
sistema de código aberto é, no mínimo, injusta – e, no
máximo, ignorante. ■
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