




rã uma vez uma época em que, para se ter um

bom sof tware ou serviço, só pagando.

Felizmente, não vivemos mais nesse mundo.

A internet está cheia de ótimos downloads e

sites oferecendo programas e serviços de todo tipo.

Quer manter seu computador seguro, criar gráficos

ou fazer backup? Mostramos isso e muito mais.

Procuramos tudo de mais intrigante e interessante

que existia de graça na rede. Depois, pegamos todos

os downloads e serviços e os submetemos a um test-

drive, selecionamos os melhores em cada segmento

[com a ajuda dos leitores) e colocamos tudo em uma

lista. Para ter acesso aos softwares e serviços úteis

citados nesta reportarem, é só visitar o endereço

www.pcworld.com.br/1Q1produtosgratis

SOFTWARES DE SEGURANÇA
Avast - Em um mundo repleto de pro-

gramas antivírus caros que atolam os PCs num mar

de lentidão enquanto os protegem, o Avast sobressai.

Ele é um dos poucos aplicativos antivírus que faz um

trabalho tão bom quanto seus colegas com etiqueta

de preço. O Avast inclui mais

de sete tipos diferentes de

escudos (shields), ferra-

mentas de navegação segu-

ra e proteção antivírus em

tempo real para o sistema

operacional e para o Outlook.

O software ainda faz down-

load, instala as atualizações automaticamente e fun-

ciona tanto no Vista quanto no XP. Com tudo isso, para

que gastar dinheiro com outro?

Zone Alarm - Este firewall gratuito ainda supera

qualquer coisa que a Microsoft coloque no Windows,

incluindo os novos atributos de segurança no Vista.

Oferece tanto proteção inbound (entrada de dados)

quanto outbound (saída).

AVG Antivírus Free-Popular aplicativo que funcio-

na para o Vista e versões anteriores do Windows.

Oferece proteção contra vírus e golpes online.

SMAC - Utilitário que permite endereços MAC (o ID

único de um adaptador para redes sem fio). Pode ser

usado para teste de vulnerabilidade ou para manter a

identidade do usuário em sigilo.

Microsoft Windows Defender-Apesarde nem todo

mundo serfã do anti-spyware da Microsoft, ele possui

ótimas ferramentas, como o atributo Software

Explorer, que permite desativara execução de certos

programas no processo de inicialização do Windows.

Spybot Search and Destroy - Bom caçador de pro-

gramas espiões. Mas vale lembrar: já que nenhum

software anti-spyware pode detectar e destruir todos

os spywares, o Spybot deve ser apenas um dos seus

componentes no arsenal de proteção.

verdadeira bênção para os usuários do XP. Com ele

é possível mudar ajustes do XP, muitos dos quais

você nem sabia que existiam. É possível alterar qua-

se todos aspectos da interface Windows. Nem o

menu Iniciar escapa. Os mais empolgados podem

modificar configurações de menu, redes e internet.

Enfim, com o Fresh Ul tudo é possível.

Fresh Ul: para deixar o Windows XP do jeito que o usuário quiser

Microsoft PowerToys for Windows XP-Aprova de

que a Microsoft consegue fazer bons programas. Essa

ferramenta também permite customizar o XP em

incontáveis formas.

Tweakand Tune - Não possui tantos recursos como

o Fresh Ul, mas é simples de usare bem-acabado

para os iniciantes.

PARA MELHORAR O VISTA
Tweak VI Basic. Quem quer realizar

vários ajustes no Vista vai precisar desse utilitário. A

Microsoft deixou seu novo sistema operacional pouco

amigável aos usuários com mais conhecimento em

computação. Mas esse programa oferece centenas de

formas para ajustar o Vista, tarefa que, se não fosse

TweakVI, seria extremamente difícil de realizar. Seja



para mudar o menu Iniciar, colocar uma imagem na

barra de ferramentas do Internet Explorer ou otimizar

a CPU, o Tweak VI Basic tem alguma opção a mostrar.

Vista Boot PRO -Antes, para mudar o boot do Vista,

era preciso aprendera trabalhar com a incompreen-

sível ferramenta de comando BCDE dit. Mas o

Vista Boot PRO é um programa gráfico que permite

controle total da inicialização do Vista sem precisar

se quer saber o que é o temido BCDEdit.

Easy BCD - Outro editor BCD, bom para configu-

ração de uma máquina com Vista ou outro sistema

operacional (como Linux ou XP).

-O

Registro do Windows é um lugar obscuro para muitos.

O Tweak Now Reg Cleaner Standard é o guia virtual

para as profundezas desse ambiente tão pouco conhe-

cido. Ele faz uma varredura automática e mostra os

problemas existentes. Depois, o usuário analisa as

alterações, ordena os comandos e o software limpa o

Registro para você.

- Não espere tantas informa-

ções quanto as oferecidas pelo TweakNow. Mas ele é

rápido e faz uma boa faxina no lixo encontrado.

UTILITÁRIOS DE HARDWARE
-O melhor software

gratuito para realizar ótimas inspeções no hardware.

O programa começa com o básico, coisas como fabri-

cante, RAM instalada, tamanho do HD, tipo do proces-

sador e velocidade. Mas também mostra o fabricante

da placa mãe, do disco rígido, velocidade e tipo do bar-

ramento, dispositivos multimídia... e por aí vai.

Belarc Advisor: ótimo para realizar o inventário do computador

SpeedFan - Para os usuários que adoram fazer

overclocks (acelerar o processador), esse programa

monitora a temperatura e a velocidade da ventoinha

do computador, impedindo o superaquecimento.

M2 Information - Esse programa realiza uma var-

redura rápida no computador e lista detalhes como

velocidade e tipo de processador, quantidade de RAM

e informações de disco.

E-MAIL
- O campeão desse embate,

por unanimidade, é o Gmail. Apesar de não ter a

interface mais bonita dentre os concorrentes, ofe-

rece muito espaço (quase 3 GB), é veloz, não tem

enfeites inúteis e possui todos os

atributos para se vasculhar as

mensagens. E não lida somente

com e-mail em rede. Ao contrá-

rio de outros serviços, ele pode

trabalhar com o seu software de

correio eletrônico. Pode-se, ain-

da, usá-lo para direcionar men-

sagens para outras contas (cli-

que em Configurações, Encaminhamento e POP para

configurar essas opções). O Gmail ainda permite

criação de regras para lidar com mensagens de

entrada e pode-se facilmente procurar suas men-

sagens via Google.

- Provavelmente ele empatará com o

Gmail no gosto dos leitores assim que começar a ofe-

recer armazenamento ilimitado, previsto para maio.

Atualmente o serviço conta com o maior número de

usuários registrados no mundo (cerca de 250 milhões,

contra 60 milhões do Gmail), mas o limite de 1GB se

mostrou restrito para um universo no qual as fotos e

vídeos digitais proliferam. A interface não é tão limpa

quanto a do Gmail, mas é mais completa.

- Mais conhecido

como Hotmail la Microsoft planeja abandonar esse

nome gradualmente), ele é o segundo serviço de e-

mail em usuários no mundo (em torno de 236

milhões) e recebeu uma boa e necessária reformu-

lação nos últimos meses, que o deixou mais pare-

cido com o Outlook.

-Trata-se de um add-on para o Outlook,

Thunderbird e Mozilla Mail que barra o spam. Grande

ajuda para acabar com o lixo eletrônico.

- Software de correio eletrônico

com interface simples, filtro anti-spam, recursos

para o combate ao phishing, funções de feed RSS,

busca rápida e corretor ortográfico. Dos criadores

do browser Firefox.

Eudora-Bookmark dee-mail que inclui recursos



para mudar o menu Iniciar, colocar uma imagem na

barra de ferramentas do Internet Explorer ou otimizar

a CPU, o TweakVIBasic tem alguma opção a mostrar.

-Antes, para mudaro boot do Vista,

era preciso aprender a trabalhar com a incompreen-

sível ferramenta de comando BCDEdit. Mas o

VistaBootPRO é um programa gráfico que permite

controle total da inicialização do Vista sem precisar

sequer saber o que é o temido BCDEdit.

- Outro editor BCD, bom para configu-

ração de uma máquina com Vista ou outro sistema

operacional (como Linux ou XP).

LIMPEZA DO REGISTRO
TweakNow RegCleaner Standard - O

Registro do Windows é um lugar obscuro para muitos.

O TweakNow RegCleaner Standard é o guia virtual

para as profundezas desse ambiente tão pouco conhe-

cido. Ele faz uma varredura automática e mostra os

problemas existentes. Depois, o usuário analisa as

alterações, ordena os comandos e o software limpa o

Registro para você.

- Não espere tantas informa-

ções quanto as oferecidas pelo TweakNow. Mas ele é

rápido e faz uma boa faxina no lixo encontrado.

UTILITÁRIOS DE HARDWARE
-O melhor software

gratuito para realizar ótimas inspeções no hardware.

O programa começa com o básico, coisas como fabri-

cante, RAM instalada, tamanho do HD, tipo do proces-

sadorevelocidade. Mas também mostra o fabricante

da placa mãe, do disco rígido, velocidade e tipo do bar-

ramento, dispositivos multimídia... e poraí vai.

Belarc Advisor: ótimo para realizar o inventário do computador

- Para os usuários que adoram fazer

overclocks (acelerar o processador], esse programa

monitora a temperatura e a velocidade da ventoinha

do computador, impedindo o superaquecimento.

- Esse programa realiza uma var-

redura rápida no computador e lista detalhes como

velocidade e tipo de processador, quantidade de RAM

e informações de disco.

E-MAIL
Gmail - O campeão desse embate,

por unanimidade, é o Gmail. Apesar de não ter a

interface mais bonita dentre os concorrentes, ofe-

rece muito espaço (quase 3 GB), é veloz, não tem

enfeites inúteis e possui todos os

atributos para se vasculhar as

mensagens. E não lida somente

com e-mail em rede. Ao contrá-

rio de outros serviços, ele pode

trabalhar com o seu software de

correio eletrônico. Pode-se, ain-

da, usá-lo para direcionar men-

sagens para outras contas (cli-

que em Configurações, Encaminhamento e POP para

configurar essas opções). O Gmail ainda permite

criação de regras para lidar com mensagens de

entrada e pode-se facilmente procurar suas men-

sagens via Google.

- Provavelmente ele empatará com o

Gmail no gosto dos leitores assim que começar a ofe-

recer armazenamento ilimitado, previsto para maio.

Atualmente o serviço conta com o maior número de

usuários registrados no mundo (cerca de 250 milhões,

contra 60 milhões do Gmail), mas o limite de 1GB se

mostrou restrito para um universo no qual as fotos e

vídeos digitais proliferam. A interface não é tão limpa

quanto a do Gmail, mas é mais completa.

-Mais conhecido

como Hotmail (a Microsoft planeja abandonar esse

nome gradualmente), ele é o segundo serviço de e-

mail em usuários no mundo (em torno de 236

milhões) e recebeu uma boa e necessária reformu-

lação nos últimos meses, que o deixou mais pare-

cido com o Outlook.

-Trata-se de um add-on para o Outlook,

Thunderbird e Mozilla Mail que barra o spam. Grande

ajuda para acabar com o lixo eletrônico.

- Software de correio eletrônico

com interface simples, filtro anti-spam, recursos

para o combate ao phishing, funções de feed RSS,

busca rápida e corretor ortográfico. Dos criadores

do browser Firefox.

-Bookmarkde e -mail que inclui recursos



como um medidor de humor para classificar as men-

sagens. Os usuários que sofrem com excesso de men-
sagens na caixa de entrada farão bom proveito do tipo
de organização singular que esse programa oferece.

- Para quem gosta de animações,
efeitos 3D e outros tipos de adereços no programa

de correio eletrônico, esse sof tware oferece

opções bem interessantes.

- O melhor messenger para

múltiplos serviços simultâneos. Possibilita login em
até sete serviços de messenger (tudo ao mesmo tem-
po), entre eles AIM, Google Talk, ÍCQ, Jabber, MSN Live

Messenger, Yahoo Instant Messenger e a própria rede
do Meebo. Todos os contatos são exibidos em uma lis-

ta e as mensagens são trocadas numa única interface.
Trata-se do melhor entre seus similares e sem neces-
sidade de baixar um programa cliente (como o MSN
Messenger ou Yahoo Messenger).

- Chamadas nacionais, internacionais, locais
ou de longa distância, tudo isso sempre através do seu

telefone, de graça. O que é preciso: você e o receptor

da chamada devem ser cadastrados no Jajah, sendo
que há uma limitação de 30 minutos de conversação
por dia. Basta digitar o seu número e o número para o
qualquer ligar, depois o seu telefone irá tocar. Atenda
e a conexão será feita para o outro lado da linha.

- Ligue para outros membros do Skype de
graça, faça videoconferências e chamadas internacio-

nais com custo reduzido.
- Por enquanto restrito às regiões metro-

politanas de São Paulo e Rio de Janeiro. Com esse
serviço você pode fazer chamadas (videoconferência

ou voicemail) para os usuários do Google Talk,
Windows Live, Yahoo Messenger e também do próprio

Gizmo. Também faz integração com o PBX Asterisk;
se sua empresa for baseada nesse sistema, você
poderá fazer login e receber chamadas dessa forma.

- Essa ferramenta de mensa-
gens instantâneas foi a segunda mais votada pelos

leitores, logo atrás do Windows Live Messenger (popu-
larmente conhecido no Brasil por MSN). Boas opções
de videoconferência em grupo, emoticons e sons.

- Funcionalidades idênticas às do Meebo.
A diferença é que se trata de software e não de um
serviço online, ou seja, é preciso fazer o download

do programa para utilizá-lo.

-Versão Windows do aplicativo

de código livre para login e comunicação em múl-

tiplas redes de mensagens instantâneas. Inclui
AIM, ICQ, IRC, Jabber, MSN Messenger, Yahoo e
outros menos conhecidos.

- Não possui uma base de usuários
tão vasta quanto a de seus concorrentes, mas é limpo,

fácil, simples e com atributos de voz que o tornam uma

boa segunda ou terceira opção.

COMPARTILHAMENTO DE ARQUIVO
- Precisa compartilhar

arquivos? Esqueça e-mails, BitTorrent ou ferramen-
tas de messenger. Há coisas melhores. Um exemplo

é o AUPeers, que funciona junto com o Firefox (uma
versão para Internet Explorer está nos planos, mas

ainda indisponível) e permite configuração de pastas
para o uso em conjunto. O usuário pode especificar
quem terá acesso aos arquivos e enviar mensagensa
essas pessoas para alertá-las sobre a disponibilidade.
Além disso, permite compartilhar páginas da web ou

imagens contidas nelas.

AUPeers: para o uso em conjunto de músicas, imagens e vídeos

- Esse programa peer-to-peer (ponto a
ponto) possibilita envio e recebimento de grandes
arquivos através de e-mail ou messengers. O utilitá-

rio é prático porque muitos provedores de internet
possuem limitações de tamanho para envio ou rece-

bimento de arquivos anexados ao e-mail.
- Ou Torrent é melhor que o software

cliente do BitTorrent: possui um banco de extras como
ferramentas para delimitar a banda do upstream
(conexão do consumidor para o provedor) e down-

stream (do provedor para o consumidor).

BUSCA NA ÁREA DE TRABALHO
- O Google fez

mais do que conquistar a internet, conquistou tam-
bém o PC. Tudo que a ferramenta de busca faz na
web, o programa consegue trazer para o computa-



dor. Assim que se começa a digitar, os resultados já
são mostrados no browser. Uma observação: quan-
do o programa é instalado e você faz a busca pelo
site do Google, os resultados incluirão os do seu
computador. A interface mais do que habitual tam-

bém ajuda muito, assim como a velocidade.
-A interface aqui foi

projetada para o PC e não para a web, o que torna essa
ferramenta muito fácil de usar.

-Seu grande atrativo é
a integração do programa com o Microsoft Outlook e
o e-mail Outlook Express.

- O melhor atributo é a exi-

bição de arquivos com preview, que mantém a forma-
tação intacta.

BACKUP E SINCRONIZAÇÃO
DE ARQUIVO

-Programas gratuitos e sites
tendem a oferecer somente o básico para assim

fazerem o consumidor pagar pelos atributos adi-
cionais. Esse não é o caso do Mozy, um serviço de

backup online completo. Pode-se, por exemplo,
fazer backup somente de partes de arquivos que
foram alterados, o que economiza um bom espaço.
Ainda é possível navegar pelos backups dos últi-

mos 30 dias para encontrar as versões prévias dos

arquivos. O serviço prevê 2GB gratuitos. Acima
disso, só pagando.

desktop. Isso evita pesados downloads a partir da

central de armazenamento.
XDrive - Oferece 56B gratuitos para backup, um

bom programa cliente para criação de cópias de segu-
rança e possibilita compartilhamento de pastas.

- Programa da Microsoft capaz
de manter pastas em computadores diferentes auto-

maticamente sincronizadas. Perfeito para sincronizar
arquivos de um laptop para um desktop e vice-versa.

- O mais simples da cate-
goria, faz downloads diretos e rápidos para guardar
seus arquivos. Boa ferramenta para se familiarizar
com esse universo.

- Sincronize arquivos
entre vários desktops, incluindo computadores da
Apple, pela internet.

SOFTWARES E SERVIÇOS
PARA ESCRITÓRIO

- Ele encabeça a lista por não

se limitar a copiar as funcionalidades do Microsoft
Office. Como é uma ferramenta online, permite criar

documentos com a colaboração de amigos. Sua faci-
lidade supera, em algumas áreas, o que a Microsoft
fornece. Na criação de documentos HTML e gráficos,

por exemplo, o Word fica atrás. Trata-se aqui do
pacote de escritório em web mais completo que exis-

te. Processador de texto, criador de planilha, progra-

ma de apresentação e construtor de banco de dados,
sem falar na gama de aplicativos de produtividade
que são adicionados o tempo todo.

- Como o nome sugere, o destaque

é a portabilidade. Copie esse pacote de programas
num drive flash (pen drive, iPod ou qualquerdisposi-

tivo similar) e conecte-o ao PC para ter disponível
assim todos os seus aplicativos, junto com os contatos,
documentos e favoritos.

-Assim como o
Zoho, esse aplicativo web permite trabalhar com
outros usuários para criar e editar documentos e pla-
nilhas. Os atributos de colaboração aqui são notórios

e se utilizam da busca do Google para facilitara loca-

lização de documentos.
-Além de todos os atributos esperados,

o Num Sum possui um site de redes sociais no qual
você pode compartilhar planilhas com outros usuários
com perfil parecido com o seu. Ótimo para qualquer

interessado em compartilhar trabalhos ou obter



modelos para manutenção, agenda de exercícios ou

bolões para campeonatos e disputas esportivas.
- Este pacote web tem mais atributos que

seus rivais, incluindo desde processador de texto a

programa de desenho, planilha, apresentação e até

tocador de música digital.
- Famoso concorrente do

Microsoft Office, é a alternativa em download aos
programas em web. Completo, ele oferece proces-
sador de texto, planilhas, programa de apresenta-

ção, banco de dados e, para os tecnólatras, um "cal-

culadorde funções matemáticas".

ADMINISTRAÇÃO DE TEMPO
- Conciliar vários projetos

nunca foi tão fácil. Para cada um deles há uma lista de

tarefas, textos livres, notas, links, arquivos, imagens
e lembretes. O Backpack ainda traz calendário, e se
você for usuário do iCal da Apple, Mozilla Calendar ou

qualquer outro programa que suporte o formato iCa-
lendar, seus lembretes serão automaticamente adi-
cionados ao calendário Backpack. Você pode ainda ter

os lembretes enviados via e-mail.

- Extremamente simples,
para salvar clippings da web, organizá-los e depois

fazer buscas.
- Cria pequenos lembretes, iguais

aos que colamos na porta da geladeira (também
conhecidos como 'post it'), para o usuário colocar

na área de trabalho.
- Download simples e rápido que per-

mite a criação e organização de listas de tarefas.

PRODUTIVIDADE CORPORATIVA
-Se você

tem uma pequena empresa, para que pagar por um
software de colaboração quando um site pode dar tudo
que você precisa sem cobrar nada? O Google Apps
oferece agendamentos em grupo, portais para cada

funcionário e contas de Gmail para todos usarem o
domínio do seu negócio. Além disso, ganha-se um
criador de páginas web bem simples para construir e

administrar seu próprio site (o registro do domínio sai
por 10 dólares ao ano). Há a versão paga Google Apps

Premier Edition (50 dólares por funcionário) com atri-

butos extras para grandes empresas. O Google afir-
ma que continuará a oferecer o Google Apps for Your

Domain gratuitamente para pequenos negócios.

-Não se deixe confundir pelo

nome - o serviço oferecido não tem nada a ver com o

pacote Microsoft Office. Apesar de ter muito do que o
Google Apps for Your Domain tem, ele não possui uma

integração tão bem elaborada quanto seu concorren-
te. O armazenamento do Office Live tem limite de 500
MB de dados e gerenciamento de e-mails para até 25

contas com 2 GB cada. O atrativo é o registro gratuito
de domínio e um editor de páginas melhor.

- Para quem procura equipes

de gerenciamento de vendas e contatos. Inclui

também um repositório de documentos com 1 MB

para sua equipe.

WEB PESSOAL
- Home pages são coisa

do passado, elas foram superadas pelo Webtop, um
espaço em rede customizado (feeds, chat e etc.) que o

usuário monta a partir do browser. O Pagef lakes pos-
sibilita construção de um Webtop a partir de uma cole-

ção de componentes, como feed RSS, feeds diretos do
Flickr, YouTube e similares. Também é possível obter
ferramentas como lista de endereços, note pad e reló-

gio ou mesmo um wid get para leitura de mensagens
em e-mails web (como Gmail e Yahoo Mail). Ah, e tam-

bém tem alguns joguinhos para passar o tempo.
- Traz dúzias de feeds, novas fontes e

widgets que permitem montar uma home page do

jeito que você quiser.
- Mais voltado para a diversão do que

para o trabalho, seus diversos desenhos animados,

podcasts, feeds de vídeo e widgets funcionam como
boa fonte de entretenimento. Mas se for preciso pôr a
mão na massa, ele também possui algumas ferra-

mentas de produtividade.
-Para os minimalis-

tas, esse webtopfica somente no texto, mas com algu-

mas opções de ferramentas e feed.
- Apesar do visual corporativo, ele

oferece conteúdo customizável e acesso à conta do

Hot mail ou Windows Live Messenger.

LEITORES RSS ONLINE
- Baseado na web, o

Bloglines carrega rapidamente, ostenta uma inter-
face sofisticada e mostra respostas com tal agilida-

de que mais parece um programa instalado no seu

PC. Assinatura e leitura de feeds são igualmente



fáceis. Um atributo que chama a atenção é o
Clipplings, para adição de um blog ou site a uma aba

especial. Assim é possível manter todos os seus
posts importantes num único local para facilitar o

retorno. Há ainda o Clip Blogs, para guardar ou
compartilhar com os amigos.

- O NewsGator Online é quase

tão bom quanto o Bloglines. Seu ponto forte é a exibi-

ção clara das entregas de feeds.
- O Google se destaca em muitas

coisas, mas esse não é o caso. Apesar de o site cumprir
com sua função, os menos providos no assunto podem
se confundir com essa interface misteriosa.

SOFTWARE DE RSS
- A melhor forma de integrar

feeds RSS e a web é não usar um leitor RSS separado.
Esse é o segredo por trás do Sage e sua parceria com
Fire fox (mas não ainda do Internet Explorer). O uso é

dos mais simples: clique no ícone do Sage na barra de

ferramentas para fazer surgir um painel à esquerda.

Sempre que visitar uma página com feed RSS, basta
clicar no botão Discover Feeds para adicioná-lo. O res-
to da janela do Firefox se torna o seu leitor. O Sage

também permite organização de pastas, buscas nos

feeds e importação e exportação de listas.
- Uma alternativa ao Sage, o

Active Web Reader é um plug-in para o Internet
Explorer. Organiza os feeds por categoria, permite
importar/exportar grupos e realizar buscas.

- Os fãs do Outlook vão
gostar desse leitor: ele imita a aparência geral do

Outlook, com as pastas no lado esquerdo e o painel
de leitura à direita, que exibe os tópicos RSS. O
programa também pode baixar pod casts.

- Faz download de feeds RSS
e depois os exibe no Media CenterdoPC. Isso é útil

porque agora alguns feeds incluem video casts (ou
vod casts), mas o Windows Media Center tem pro-

blemas para lidar com certos formatos de vídeo.
Já essa solução lida com todos.

SITES PARA BLOGS
- O lar de dezenas de

milhares de blogs. E por um bom motivo: sua facilida-
de em montare atualizar uma página, com direito a

guias passo a passo. Traz poderosas ferramentas,
permite fazer seus próprios feeds e inclui a habilidade

de publicar textos com apenas o envio de um e-mail
- Popular ferramenta para blogs,

o Word Press traz vários recursos para personali-
zara página e gerenciar o conteúdo.

- Seu diferencial é a criação de "jor-
nais" particulares para compartilhar com amigos e

familiares, e ainda traz um atributo de uso comuni-
tário que deixa o usuário em contato com outras
pessoas que tenham interesses parecidos.

-Apesar de
não ser o mais sofisticado site para desenvolvi-

mento de blogs, ele é simples na configuração e
entrada de textos. Possui também uma boa comu-

nidade de usuários.
-O forte aqui é o tama-

nho da comunidade. É fácil encontrar outros usu-
ários que têm interesses semelhantes.

- É o mais recente desta categoria, ain-
da em versão beta. Mas sua simplicidade em todos os

aspectos chama a atenção de uma forma positiva.



SUBSTITUTOS PARA O NOTEPAD
-Um utilitário que

aperfeiçoou o Notepad do Windows em incontáveis

formas. Do básico: permite abertura de vários arqui-
vos, sendo que cada um possui sua

própria aba, para facilitar a troca. O
programa ainda traz uma vasta

gama de ferramentas embutidas,

como um atributo que destrincha o
HTMLde um documento, um quadro
de colagem (Paste Board], que salva

automaticamente clipes de textos,
macros e muito mais.

-Se a idéia é substituir o Notepad
por algo mais completo, mas com uma funcionalida-

de igualmente simples, eis o que usar. Esse editor
de texto para programadores inclui destacamento
de sintaxe para HTML, C/C++, Perl e Java.

-Abre múltiplos arquivos ao mesmo
tempo (cada um em sua aba), de qualquer tamanho
e permite ilimitados comandos Desfazer e Refazer.
Ou seja, tem tudo que o Notepad não tem.

ENTRETENIMENTO
-Se você assiste

a muitos vídeos e usa o Windows Media Player, pro-
vavelmente já chegou ao ponto de ter um número de
arquivos que não consegue reproduzir- e já sabe
também que precisa de um codec para fazê-lo.

Encontrar o codec não será uma tarefa fácil. Em vez
disso, tente o VCL Media Player. Esse programa lida

com quase todos os formatos de mídia existentes.
Não se trata somente de formatos de áudio e vídeo,
mas também reprodução de DVDs, VCDs e diversos
protocolos streaming.

- Preferido na enquete feita entre os lei-
tores, que destacam a "organização de áudio exem-
plar e criação personalizada de playlists".

- O mais simples dos três para
quem procura reprodução de áudio eficaz numa
interface mais limpa e direta. Consome menos RAM

que seus concorrentes e suporta uma boa varieda-
de de formatos de áudio.

EDIÇÃO DE IMAGEM
-O mote dos aplicati-

vos Google parece ser "por que gastar dinheiro com
um software se nós oferecemos quase o mesmo de

graça?". O Picasa não é exceção. Esse programa de

foto e compartilhamento é quase uma unanimidade
entre os gratuitos disponíveis no mundo. Embora leve
um pouco de tempo para se acostumar com a interfa-

ce e a localização dos comandos, esse aplicativo é
excelente para organização, criação de slides, telas de
proteção e papéis de parede.

- Com foco na simplicidade, permite edi-
ção de imagem, gerenciamento e compartilhamento.

-Ainda um dos melhores para a visu-

alização de imagem: suporta vários formatos e
mostra informações detalhadas sobre as figuras,

ajuda a criar slides e realiza tarefas como elimina-
çãodeolho vermelho.

- Um excelente progra-

ma para organizar sua coleção de fotos. Vale confe-
riretestaras"Webgalleries", que são páginas em
HTML com links de navegação para as imagens.

- Se integra diretamente
ao Windows Explorer, oferece um preview da ima-
gem e metadados (para facilitara localização], tudo
com um clique no botão direito do mouse.

- O menor da categoria (sin-
gelos 1,3 MB), cabe até em um único disquete. Mas
apesar de seu tamanho, o FastStone MaxViews

ostenta um bom conjunto de ferramentas de mani-

pulação, como rotação e redimensionamento.
- Usuários que já chegaram na

casa dos vários gigabytes de armazenamento
(incluindo musica e vídeos), tentem esse software.
Ele não é somente um editor de imagens, mas tam-
bém um programa que organiza sua biblioteca mul-

timídia e que reproduz vídeo e áudio.
- Um dos programas de código livre favo-

ritos dos usuários de todo o mundo. É unanimidade



que ele não é fácil de usar, mas tem tantos recursos

quanto o Photoshop.
- Um programa que surpreende pela sua

boa capacidade de manipulação e edição, como os
infinitos comandos "desfazer" e efeitos especiais, sem

mencionar a capacidade de trabalharem camadas.

VÍDEO
-A vedete de 2006 bate

todos seus concorrentes em quase todos os quesi-
tos de avaliação. Possui a maior coleção de vídeos,
fácil mecanismo de busca, é bem organizado, os

streams são rápidos e leves, inserção fácil de novo
conteúdo... O que mais se pode querer?

- Melhor que um site de vídeo, o Blinkx

é um mecanismo de busca que vasculha sites
escolhidos pelo usuário para encontrar pequenos
filmes. O site possui parceria com mais de 100
empresas gerenciadoras de conteúdo de mídia.

Resultados de busca é o que não vai faltar.
-Site ideal para conservar o hábito

de assistir a vídeos no computador. A interface vai
agradar aos fãs da simplicidade.

- Mesmo depois de comprar o

YouTube, o Google continua a rodar seu próprio site
de vídeos. Por mais estranho que pareça, o Google
Vídeo contém alguns arquivos que foram removidos

do YouTube.

FERRAMENTAS MULTIMÍDIA
- Quando o intuito é criar

e não somente consumir, esse programa é um tes-

te obrigatório. Ele traz ferramentas para gravação
de áudio e funções sofisticadas de edição. O apli-

cativo tem tudo que se precisa, como vários efeitos

e mixador de som.Ofoco aqui é aprender a aplicar
e criar o que se deseja, se familiarizando aos pou-

cos com o software. Os menos versados no ofício
entenderão a amplitude oferecida pelo programa

quando ficarem mais experientes na ferramenta.

Free iPod Video Converter - Uma ferramenta
que faz precisamente o que seu nome diz: conver-
te vídeos de uma variedade de formatos de tal

modo que você possa assisti-los na tela do iPod.

PSP Video 9 - 0 portátil PlayStation Portable
da Sony é um ótimo tocador de vídeo. Embora não
muito popular por aqui, os donos do console podem
usar o PSP Vídeo 9 para converter arquivos de
vídeo de PC (.avi, .mpg, DivX, etc.) num formato

para reprodução no PSP.
DVD Shrink - Qualquer um que tenha tentado

fazer uma cópia de um filme em DVD para um DVD-
R provavelmente descobriu que não é possível
fazê-lo. Isso porque discos de filmes em DVD são

de camada dupla e possuem mais dados do que
cabe num disco gravável. O DVD Shrink resolve
esse problema. Ele comprime os dados do DVD

para permitira criação de uma cópia. •

Text Box
Fonte: PC World, n. 178, p. 32-41, maio. 2007.




