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Eee PC: você ainda vai ter um

Augusto Campos
Aplicações sempre à disposição, inicialização veloz e menos de 1 kg são a receita do sucesso.
por Augusto Campos

Você já viu um EeePC? É a mistura de notebook, 
UMPC e magneto de atenção de geeks que 
a Asus lançou em 2007, e que desde o final 

do ano está disponível no varejo brasileiro. Ele tem 
todo o jeito e aparência de um teclado de notebook 
comum, mas pesa menos de 1 kg, o que facilita seu 
transporte levado para cima e para baixo nas mochilas 
e pastas de quem precisa de mobilidade digital.

Esta edição da Linux Magazine traz uma análise com-
pleta do aparelho, e eu não vou concorrer com o autor 
dela (até porque ele tem muito mais espaço à disposição!), 
mas quero compartilhar com vocês as minhas impres-

sões sobre o Eee, do qual sou usuário há algum tempo. 
Como o seu preço vem baixando, e como ele vem com 
Linux, acredito que muitos de vocês vão se sentir tentados 
a considerar a compra de um deles em breve, e assim 
poderão vir a querer levar em conta opiniões.

Em primeiro lugar, registro: a tela e o teclado são mes-
mo minúsculos, mas suficientes para aplicações fora da 
minha mesa de trabalho. Sob o meu ponto de vista, o 
Eee compete com o PDA ou smartphone, e não com os 
notebooks com tela de 17 polegadas. E, nesse sentido, para 
mim, ele dá um show de interatividade em seus concor-
rentes em plataformas de ainda menor porte.

Outro detalhe interessante é que a comunidade 
de usuários compartilha muitas dicas que aumen-
tam a usabilidade do micrinho. O wiki do Eeeuser.
com[1], por exemplo, tem até listas de extensões do 
Firefox para fazer melhor uso da tela diminuta, além 
de ensinar várias outras configurações interessantes. 
Por aqui, o Eeebrasil.com[2] também traz diversas 
dicas interessantes e sempre atualizadas.

O ambiente gráfico padrão do Xandros Linux pré-
instalado é bastante limitado, mas basta pressionar 
[Ctrl]+[Alt]+[T] e você estará em uma shell completa. 
Instalando um pequeno pacote a partir do repositório 
oficial, você passa a ter a opção de alternar para um 
ambiente KDE comum, com os mesmos recursos 
que outras distribuições Linux oferecem.

O suporte a redes sem fio funciona bem, e é fácil 
de configurar, e ainda há uma porta para rede local e 
modem interno. Em particular, tive a surpresa de ver 
um daqueles pequenos modems celulares Huawei, 
populares nas operadoras brasileiras, ser reconhecido 
e ativado automaticamente pelo assistente de configu-
ração do Eee, e não tive que fazer grande esforço para 
usar meu celular Nokia N95 como modem também, 
conectado ao EeePC por um cabo USB comum.

Concluindo, o Eee está na minha mochila todos 
os dias. O espaço de armazenamento é mais que sufi-
ciente para qualquer coisa que eu precise produzir ou 
transportar, o processador e a memória são adequados 
ao uso das minhas aplicações, e consigo até mesmo 
assistir a vídeos do YouTube e acessar meu banco 
online, testes nos quais muitas distribuições Linux 
não passavam sem ajustes manuais, até pouco tempo 
atrás. E se você decidir comprar, fique ligado nos novos 
modelos (incluindo os da concorrência), procure um 
bom preço, e não deixe de compartilhar depois as suas 
próprias dicas com os demais usuários! ■
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