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Computador sem bugna virada do século
]

Assembléia não irá sofrer com o bug, o
"defeito do milênio" - que nada mais é do

que problemas em programas de computador
com a chegada do ano 2000. Como a Área de
Sistemas de Informação foi implantada há relati-
vamente pouco tempo - em 1988, perto da vira-
da do século -, e também devido à precaução
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dos técnicos, o bug não será motivo de dor de
cabeça para os técnicos da Informática. As medi-
das preventivas começaram em 1993, com a
adoção da tecnologia de banco de dados Grade,
em substituição ao antigo sistema, que usava a
linguagem Cabal. Os sistemas desenvolvidos em
Grade já consideravam a contagem dos anos com
quatro dígitos. Os sistemas que ainda permane-
cem com outras tecnologias já receberam manu-
tenção para também considerarem os quatro dí-
gitos.

A preocupação maior, em nível mundial, é
quanto aos computadores que trabalham com ca-
dastros que precisam de registros de datas e re-
gistros financeiros. Estimativas apontam um cus-
to aproximado de US$ 52 bilhões a US$ 3,6
trilhões na adaptação dos sistemas para prevenir.
o bug. Na opinião do responsável pela Coorde-
nação de Clientes Administrativos (CCA), Renan
Domingos, o bug é preocupação maior para as
companhias seguradoras e os bancos. "Eles têm
sistemas mais antigos e um maior número de
dados, ao contrário da Assembléia", comentou.
Computador pessoal- O bug não afetará os
computadores pessoais, exceto aqueles antigos,
com programas ultrapassados.
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