


Todos os arquivos de som e vídeo que estão ar-
mazenados no notebook, no Zune e no console
XBox podem ser compartilhados. A linguagem uni-
versal para a comunicação é o 802.11g. Na rede
sem fio, provida por um roteador WRT54GS, da
Linksys, ainda há espaço para o multifuncional
C7180, da HP, e para um smartphone 5620, da HTC.
Na hora de fazer ligações internacionais, Wagner
dispensa os telefones convencionais e usa VolP em
seu smartphone.

Não é só na casa de Wagner que os eletrônicos
estão invadindo a rede - e tirando um monopólio
que um dia foi exclusivo dos PCs. Multifuncionais,
servidores de impressão, home theaters, rádios e
até receivers já saem de fábrica com Wi-Fi embuti-
do. Segundo uma pesquisa feita pela Wi-Fi Alliance
e a In-Stat, 300 milhões de chipsets Wi-Fi foram ven-
didos em 2007, no mundo todo. É um crescimento
de nada menos de 41% em relação aos números de
2006.0 cenário nunca foi tão favorável e, mais uma
vez, quem puxa as vendas são os notebooks. Com
um laptop na mão, é instantâneo pensar numa rede
sem fio - e em novos integrantes para desfrutá-la.
"Chegamos ao ponto de equilíbrio. Um bom número
de redes foi vendido, e a partir de agora aumenta a
demanda por novos equipamentos e serviços que
utilizem a conexão sem fio das casas", afirma Walter
Duran, diretor executivo do laboratório Philips.

3G na área
Fora de casa ou longe de um dos mais de 1800 hots-
pots espalhados pelo país (somando os da Vex e os
da Telefônica), a banda larga sem fio vira sinônimo
de 3G. O leilão para concessão de freqüências acon-
teceu no dia 18 de dezembro, mas operadoras como
a Claro e a Vivo já vinham oferecendo serviços com
taxas nominais a partir de l Mbps (veja as velocida-
des reais, nos testes do INFOLAB, na pág. 46). No
caso da Claro, por exemplo, está sendo adotada a
freqüência de 850 MHz, que era usada para TDMA.
"Continuamos operando no sistema TDMA, mas

como grande parte dos clientes já migrou para o
GSM, aproveitamos a ociosidade da rede e adapta-
mos para 3G", afirma Eduardo Moreno, diretor de
engenharia e operações de rede da Claro.

O aumento de velocidade dá um gás e tanto na
produtividade de quem trabalha remotamente - e
precisa ter o escritório na ponta dos dedos. A IDC
calcula que 268 mil brasileiros assinavam serviços
de dados das operadoras de celular até o final de
setembro. "Como a cobertura das operadoras é
maior que a das redes Wi-Fi, o usuário acessa a web
de onde estiver", diz Vinícius Caetano, analista de
telecom da IDC. É o caso de José Maria Ferreira, 44



2001
PRODUTO: DI-713
FABRICANTE: D-LINK
PADRÃO: 802.11B
VELOCIDADE NOMINAL: 11 MBPS
PREÇO EM Z001:1100 REAIS
PREÇO CORRIGIDO: 1559,86 REAIS

2003
PRODUTO: TEW-410APB
FABRICANTE: TRENDWARE
PADRÃO: 802.11G
VELOCIDADE NOMINAL: 54 MBPS
PREÇO EM Z003:1120 REAIS (PONTO DE ACESSO)
PREÇO CORRIGIDO: l 324,52 REAIS

2002
PRODUTO: DI-713P
FABRICANTE: D-LINK
PADRÃO: 802.11B
VELOCIDADE NOMINAL: 11 MBPS
PREÇO EM 2002: 877 REAIS
PREÇO CORRIGIDO: 1222,10 REAIS

2004
PRODUTO: WG-AP
FABRICANTE: TRELLIS
PADRÃO: 802.11G (TURBINADO)
VELOCIDADE NOMINAL: 108 MBPS
PREÇO EM 2004: 666,25 REAIS
PREÇO CORRIGIDO: 753,14 REAIS

anos, sócio da empresa Galileo. Como consultor de
grandes executivos, Ferreira precisa estar sempre
conectado. Não sai de casa sem dois smartphones
MotoQ, um ligado na rede da Vivo e outro na da
TIM, e um notebook.

Quando está em casa ou no escritório, ele acessa
seus e-mails pela rede sem fio 802.11g. Mas quando
está no trânsito congestionado ou num lugar onde
não há um hotspot, recebe e responde os e-mails
pelo próprio smartphone. Para não perder nenhum
dado, tudo é sincronizado automaticamente pelo
servidor de e-mails do escritório. "Se respondo o e-
mail pelo MotoQ, em poucos minutos a mensagem
enviada vai também para o notebook", diz.

A videochamada chegou
A banda larga pelo celular aumenta a produtivida-
de e também garante divertimento - principal-
mente entre o público mais jovem. A Vivo, por
exemplo, contabiliza a venda de 200 mil músicas
por download todos os meses. "Há usuários, princi-
palmente da classe B e C, que não têm micro mas
têm celular. Eles aproveitam o aparelho para baixar
conteúdo multimídia", diz Roger Sole, diretor do
segmento Premium da Vivo.

Outro atrativo da tecnologia 3G está na estréia de
recursos como a videochamada. Pela telinha do ce-
lular o usuário pode falar e assistir ao que acontece
do outro lado da linha. Usando essa tecnologia, Mar-

co Quatorze, diretor de serviços de valor agregado e
roaming da Claro, conseguiu acompanhar a premia-
ção do filho Lucas, de 11 anos, no campeonato de
natação. "Estava no trabalho e meu filho ficou entre
os primeiros. Na hora de receber a medalha, minha
esposa fez uma videochamada e pude acompanhar
a cerimônia a distância", diz Quatorze. Ainda são
poucas as opções de celulares 3G à venda nas lojas.
Em dezembro não chegavam a dez. Mas além das
telinhas apertadas de celulares e smartphones, o 3G
mira notebooks no acesso móvel - e até desktops
que carecem de opções de banda larga mais velozes
em casa ou no escritório.



2005
PRODUTO: DWL-2100AP
FABRICANTE: D-LINK
PADRÃO: 802.11G (TURBINADO)
VELOCIDADE NOMINAL: 108 MBPS
PREÇO: 565 REAIS
PREÇO CORRIGIDO: 610,41 REAIS

2006
PRODUTO: WRT54GT
FABRICANTE: LINKSY5
PADRÃO: 802.11G
VELOCIDADE NOMINAL: 54 MBPS
PREÇO: 519 REAIS
PREÇO CORRIGIDO: 548,41 REAIS

2007
PRODUTO: WRVS4400N
FABRICANTE: L! N KSYS
PADRÃO: 802.11N
VELOCIDADE NOMINAL: 300 MBPS
PREÇO: l 369 REAIS

FONTE: REVISTA INFO
(1) CORREÇÃO DE PREÇOS FEITA COM BASE NA INFLAÇÃO REGISTRADA PELO IPC, DA FIPE.
DADOS PESQUISADOS'NO SITE IPEADATA (WWW.IPEADATA.GOV.BR)

Troca da pesada
Fora da internet, quem anda movimentando as re-
des sem fio são os arquivos mais pesados. "Está
aumentando a necessidade de performance, prin-
cipalmente devido aos conteúdos multimídia", diz
Adriano Luz, gerente de produto da D-Link. Se an-
tes a intenção era trocar arquivos de texto e algu-
mas músicas, hoje o vídeo virou parte da história.
Não é mais uma tarefa para as velhas redes 802.11b,
com velocidade nominal de 11 Mbps, e SOZ.llg,
com taxa de 54 Mbps.

A solução para esses novos usuários vem com o
802.lln, que, quando estiver em plena atividade,
oferecerá uma velocidade nominal de 600 Mbps. O
uso desse padrão ainda não está regulamentado,
mas com as redes pré-n que já estão à venda dá

para ter um gostinho de como será trafegar dados
com mais velocidade. Os equipamentos conheci-
dos como n draft oferecem taxas nominais de 300
Mbps (veja os testes do INFOLAB na pág. 34). Se-
gundo pesquisa da DelTOro Group, os roteadores
802.11n draft foram os que registraram a maior
taxa de crescimento em 2007 no mercado de redes
sem fio. E os roteadores não ganham apenas velo-
cidade - mas também inteligência. "Eles começam
a decidir o que é prioridade no tráfego de dados, se
uma ligação VolP é mais importante que acessar
uma página na web", diz José Motta, presidente da
TRENDnet Brasil.

Uma rede só sua
Enquanto muita gente monta sua primeira rede do-
méstica em casa, os laboratórios de pesquisa estu-
dam o conceito de redes pessoais. É o caso do Larc,
o Laboratório de Arquitetura e Redes de Computa-
dores da Universidade de são Paulo. Em parceria
com a Ericsson, o objetivo da pesquisa é criar uma
rede de IPTV para cada morador dentro das casas,
com senha e perfis próprios. O sinal da TV seria
todo criptografado e trafegaria por uma rede sem
fio. Assim, todos poderiam assistir à TV com as con-
figurações pessoais em qualquer TV da casa ou até
mesmo de fora. O projeto ainda deve levar três
anos para ser concluído. "Hoje falamos de redes só
dentro de casa, mas no futuro poderemos fazê-la
acompanhar o usuário em ambientes externos. Se-
ria possível captar a TV pessoal num hotel, por
exemplo", afirma a professora Tereza Cristina Car-
valho, coordenadora do Larc.



A promessa do Wi-Fi n é tentadora: conexões
pelo menos quatro vezes mais rápidas que as das outras versões do
802.11. Mas será que já é bom negócio comprar produtos com o selo
Draft n, a versão preliminar do protocolo? Para responder a essa per-
gunta, considere o preço, a velocidade e a compatibilidade desses dis-
positivos. Os preços ainda assustam, mas devem cair devido a rápida
adoção do Draft n, impulsionada pela nova safra de notebooks com
chipset Intel que suportam o padrão, o Santa Rosa. Essa base de usuá-
rios também assegura que a versão final do n não tenha problemas
sérios de compatibilidade com os produtos desenhados para funcio-
nar com o padrão Draft n e com versões anteriores do 802.11.

Já a questão da velocidade deve ser encarada com ressalvas. Nos
testes do INFOLAB, os roteadores compatíveis com o padrão n nem
chegam perto das velocidades nominais anunciadas, mas superam
com folga as taxas de transferência do 802.11g, a geração anterior.
Os valores nominais do Wi-Fi n passam dos 200 Mbps, enquanto as
taxas reais ficam entre 30 e 70 Mbps. O melhor desempenho é bem-
vindo na hora de transferir arquivos na rede local. Mas não tem efei-
to no acesso à internet, feito hoje em velocidades muito mais baixas.
Confira, a seguir, os testes de quatro modelos de redes n que estão
chegando às lojas brasileiras.

CONEXÃO
COM DESIGN
Nem parece um
roteador. O ponto alto
do Ni Vision, da
Belkin, é o design
elegante, que não faz
feio em nenhum
ambiente da casa.
O aparelho tem um
visor LCD que exibe
informações como
a velocidade dos
downloads e uploads,
a banda consumida
e o número de
dispositivos conectados
no momento. Entre
suas configurações,
estão opções básicas
para filtrar o acesso
à internet e a
possibilidade
de compartilhar a
conexão com restrições
para convidados. Nos
testes do INFOLAB,
o Ni Vision teve
desempenho dentro
da média dos outros
roteadores de padrão
n. Conseguiu alcançar
47 Mbps nas
transferências e
manter 60% da
intensidade do sinal a
30 metros de distância,
um bom alcance.



PORTA USB
NA REDE
A Linksys
incrementou seu
roteador WRT300N
com um novo
acabamento prateado
e uma porta USB que
serve para conectar
unidades de
armazenamento, de
pen drives a discos
externos. O resultado
é o modelo
WRT350N, que
permite transferir
arquivos via FTP. O
aparelho também se
destaca pelas opções
de segurança. Seu
firewall pode filtrar
páginas da web por
critérios variados,
como palavra-chave
ou URL. A
autenticação WPA usa
os padrões Radius e
PSK, que
compartilham a
conexão com senhas
para cada usuário.
A principal
desvantagem do
aparelho da Linksys
nos testes foi a
velocidade, que ficou
na média de 33 Mbps
no INFOLAB - marca
comparável a
modelos do tipo g.

ALCANCE
ESTENDIDO
O alcance do sinal
é o ponto forte
do roteador

da
TP-Link. Durante os
testes, a transmissão
de dados do aparelho
manteve-se estável
mesmo com o
notebook a 30 metros
de distância, num
ambiente de
escritório com
divisórias. Outra
característica que faz
do TL-WR841N uma
boa pedida para
empresas são as
opções de segurança.
O roteador oferece
suporte a senhas
WPA2 Radius e PSK,
criptografia e firewall.
A previsão da TP-Link
é que o modelo
chegue às lojas
brasileiras ainda
neste mês.

VELOCIDADE 0E
NOVA GERAÇÃO
Nos testes do
INFOLAB, o roteador
TEW-632BRP, da
TRENDnet, alcançou a
taxa de transferência
média de 69,2 Mbps.
Esse bom desempenho
ajuda na troca de
arquivos e no
compartilhamento de
conexão entre vários
dispositivos - que
podem ser ligados ao
roteador via Wi-Fi ou
por meio de cabos.
Outro diferencial é o
botão para ligar e
desligar o Wi-Fi,
opção desejável para
quem pretende criar
uma rede local
limitada. Na avaliação
de potência do sinal, o
TEW-632BRP teve
resultados regulares.
Sua transmissão
perdeu mais da
metade da potência e
apresentou falhas a
30 metros de
distância, num
ambiente com
divisórias.



A não ser que você vá trocar arquivos pesados
na rede, o investimento numa rede n pode ser desnecessário
hoje, considerando as opções de banda larga disponíveis no país. Os
roteadores da família 802.11g têm uma velocidade suficiente para
trocar dados numa rede doméstica e compartilhar o acesso à inter-
net, sem gargalos. Já maduro, o protocolo equipa boa parte dos dis-
positivos sem fio vendidos nas lojas. Confira, a seguir, duas opções
de roteadores g para usar em casa ou em pequenos escritórios.

DISCRETO
E EFICIENTE
Sem antenas à
mostra, o roteador
RangemaxWPNS24,
da NetGear, distribui
a conexão Wi-Fi com
competência e
elegância. O aparelho
é equipado com sete
transmissores
internos que, nos
testes, mantiveram
43% da intensidade
máxima do sinal a
uma distância de 30
metros. A velocidade
do WPN824 também
não decepciona -
alcançou 28,9 Mbps
nos testes do
INFOLAB. O aparelho
da NetGear possui,
ainda, funções
interessantes de
segurança, como um
sistema de detecção
de intrusos que envia
e-mail com
notificações sobre
tentativas de invasão,
além de f irewall e
chaves de segurança
dos tipos WPA-
PSK(TKIP)e
WPA2-PSK(AES).

DOIS-EM-UM
CASEIRO
O roteador
WA654GP2, da
Linksys, é repleto de
recursos para quem
pretende montar uma
rede doméstica sem
fio para compartilhar
a conexão ADSL. Ele
funciona como
modem e tem duas
portas para serviços
VoIP, além de opções
de segurança como
firewall e criptografia.
No INFOLAB, O
dispositivo foi
configurado sem
problemas para
compartilhar uma
conexão do serviço
Speedy, da Telefônica.
O sinal manteve 36%
de sua potência a
30 metros. Mas a
velocidade, mesmo
com o notebook
próximo ao roteador,

OPRINTVAI
DESUPER-G
Com quatro portas
USB, o servidor de
impressão DPR-1260,
da D-ünk, permite
compartilhar as
multifuncionais na
rede sem fio. Com ele,
tanto a impressora
como o scanner ficam
disponíveis para os
usuários. De pois de
configurado com a
ajuda de um micro, o
DPR-1260 trabalha de
forma independente
por meio de uma
conexão do tipo
super-g. No INFOLAB,
o servidor foi
configurado sem
dificuldades para
trabalhar com
multifuncionais HP e
Epson. Um assistente,
exibido no navegador
do PC, ajuda na
tarefa. Entre as
opções de segurança
disponíveis estão a
implementação de
senhas WPA e WPA2.



A capacidade para guardar dados, já medida na casa
dOS terabyteS, não é mais o único atrativo dos dispositivos de armazena-
mento em rede. Com o custo do megabyte caindo em todas as áreas da indús-
tria de tecnologia, os fabricantes passam a oferecer recursos variados. É o caso
da conexão Wi-Fi, uma boa pedida para facilitar o compartilhamento de arqui-
vos entre os micros da rede. Além dela, os dispositivos atuais oferecem funções
como agendamento de backup, cotas no disco para os usuários, criptografia,
portas para compartilhar a impressora e, em alguns casos, até download via
BitTorrent. Confira a seguir duas opções de servidores de arquivos que já em-
butem 802.llg, indicadas para pequenos escritórios.

QUATRO HDS NA REDE
OStorCenterWii-'
Storage, da Iomega, traz quatro
HDs de 250 GB. Além das
configurações RAID O e RAID l,
eles podem ser montados em
RAID 5, que oferece um bom
equilíbrio entre velocidade,
aproveitamento de espaço e
segurança. A conexão sem fio é
protegida por criptografia nos
padrões WEP, WPA ou WPA2
(PSK). O quarteto de unidades de
armazenamento ocupa todo o
espaço do gabinete, que é mais
ia vi e mais alto que concorrentes
de mesma capacidade, O produto
da Iomega também pode ser
usado para compartilhar a
impressora, por meio de
uma porta USB,

AO BITTORRENT
Supercompieto, o
Catewaf WLAN, da Freecom,
funciona como roteador, firewall,
servidor de web e FTP e servidor
de banco de dados MySQL. Além
disso, ele pode ser usado para
compartilhar a impressora e tem
um cliente para downioads na rede
BitTorrent. O Data Tank dispõe de l
TB para armazenamento, divididos
entre dois HDs de 500 GB. Eles
podem ser configurados em RAID O
(para maior velocidade) ou RAID l
(que oferece segurança contra
falhas). No IMFOLAB, o aparelho
funcionou bem, sem complicações
de instalação e configuração. Para
alcançar uma nota ainda mais alta
na avaliação técnica só faltou ser
compatível com redes 802.lln.

DOMYSQL



Multifuncionais com impressão a jato de tinta e co-
nexão Wi-Fl são uma solução muito prática para usar em casa ou no es-
critório - ainda mais para os adeptos dos notebooks. Pode-se imprimir ou
usar o scanner sem a necessidade de conectar um cabo de dados, em qual-
quer lugar onde chegue o sinal do Wi-Fi. O INFOLAB avaliou dois desses mul-
tifuncionais - o Photosmart C7280, da HP, e o X4550, da Lexmark. Ambos têm
instalação bastante fácil. As configurações são feitas por meio dos visores
LCD dos próprios multifuncionais. Depois, bastam alguns ajustes simples no
Windows para começar a imprimir e digitalizar documentos. Confira os deta-
lhes de cada equipamento.

LEXMARK ECONÔMICO
O multifuncional Lexmark X4SSO
tem operação simples, feita pelos
poucos botões que ficam na sua
parte frontal. O visor
monocromático exibe dados
básicos, mas não permite
visualizar fotos. O acesso a redes
Wi-Fi é feito nos padrões SOZll.b e
g. A impressora conta com leitores
para os cartões de memória mais
populares. Um diferencial do
X4550 são os alertas sonoros que
avisam sobre o uso da impressora
ou a falta de papel. Nos testes do
INFOLAB, o multifuncional
imprimiu dez páginas de texto em
83 segundos. O custo por página
colorida impressa ficou em 27
centavos, uma marca de respeito
que resulta numa relação custo/
benefício muito boa. A qualidade
da digitalização de imagens do
scanner, com resolução de 600 por
1200 dpi, é um pouco inferior à
média dos multifuncionais dessa
categoria. É suficiente para
documentos, mas pode não
agradar ao digitalizar fotografias.



HP DISPENSA O MICRO
O LCD colorido de 2,5 polegadas do
multifuncional Phetosramrf
C7280, da HP, serve de interface
para um arsenal de opções. A!ém
de receber trabalhos via Ethernet
e Wi-Fi 802.11b ou g, é possível
carregar documentos direto de
cartões de memória (SD, MMC,
xD, MS e CF). Nessas modalidades,
o PC é apenas coadjuvante, pois é
possível fazer ajustes básicos nas
imagens usando o próprio C7280.
Outra facilidade oferecida pelo
modelo é a impressão nas duas
faces das foihas. O multifuncional
usa cinco cartuchos individuais
para as cores, além do preto.
Nos testes do INFOLAB, o
conjunto reproduziu imagens
corn ótima qualidade. Levou
apenas I minuto para imprimir
uma foto preenchendo toda uma
folha no padrão A4. O tamanho e
o design pouco inspirado são os
pontos negativos do Photosmart
C7280 que, segundo a HP, chega
ao mercado brasileiro até
o início de fevereiro.



Conectividade nunca é demais quando
O aSSUntO é Smartphone. Além da rede celular
e do Bluetooth, o Wi-Fi é um recurso pra lá de bem-vindo
num aparelho. Com um hotspot por perto, dá para nave-
gar sem se preocupar com as tarifas de dados da opera-
dora - e com velocidades mais altas. Veja, a seguir, três
modelos testados pelo INFOLAB.

COM UMA MÃO
O teclado do Pli, da Sony Ericsson,
com duas letras por tecla, pode
parecer estranho à primeira vista.
Mas, na prática, não é complicado
digitar - dá para usar uma mão só
com agilidade. O teclado virtua! e o
reconhecimento de escrita são
outras formas de entrada de
textos. Pena que o Pli não suporte
g - vem com 802.llb. O Pli é
compatível com redes 3G HSCSD,
que não estão disponíveis no
Brasil. Destaque para o tocador de
música digital de boa qualidade e
para a bateria, que durou 614
minutos nos testes do INFOLAB
com chamada de voz.

PREPARADO PARA O VolP
O compacto da Nokia, tem
um recurso extra para aproveitar
a conexão 802.11b/g: vem com
suporte para ligações por VolP. No
teste do INFOLAB, com o serviço
Vono, o VolP funcionou bem.
O smartphone é compatível com
redes 3G WCDMA de 2,1 GHz,
que no futuro irão funcionar no
Brasil - mas não opera em redes
HSDPA, mais rápidas. Com apenas
um toque de botão, é possível
formar uma conferência de voz
com grupos de usuários. O ponto
fraco do aparelho é a bateria,
que agüentou só 400 minutos
nos testes.

TEXTOS NA HORIZONTAL
Para digitar no da HTC,
basta deslizar o teclado QWERTY -
e a tela automaticamente passa a
exibir os textos na horizontal.
Assim, fica fácil escrever recados
no mensageiro MSN Pocket, além
de acessar e editar documentos do
Word e do Excel. Apesar de ter
802.11g, o smartphone ainda não
está preparado para as redes 3G.
Outro inconveniente é o peso (170
gramas), alto em comparação com
os concorrentes. A bateria tem
fôlego: nos testes do INFOLAB com
chamada de voz durou 627
minutos. A tela é grande (2,9
polegadas) e sensível ao toque.



Microsoft, Nintendo e Sony não estavam brincando
quando disseram que a nova geração de videogames traria ao mercado produ-
tos que oferecem muito mais do que gráficos tridimensionais sofisticados. Entre
uma partida e outra do Fifa 08 no Playstation 3, você pode usar a conexão Wi-Fi
do console para ouvir as músicas guardadas no HD do seu computador. No Wii,
depois de sacar o controle sensível para dar raquetadas no Wii Sports, você
pode checar os e-mails. E no Xbox 360 dá até para bater papo no MSN Messen-
ger. A vantagem do PS3 e do Wii é que ambos já vêm com 802.11g nativo. No
caso do Xbox 360, é preciso comprar um adaptador. Veja, nos testes do INFO-
LAB, os pontos fortes (e fracos) da geração mais conectada dos videogames.

PS3VIRA
MEDIA CENTER
Além de exibir filmes em
Blu-ray via conexão
HDMl, o Playstation 3,
da Sony, toca músicas e
vídeos armazenados em
PCs. O console reconhece
arquivos compartilhados
pelo Windows Media
Player e leva o conteúdo
do micro para a TV por
Wi-Fi, com o seu
adaptador embutido. As
configurações são bem
simples. Por meio dos
ajustes automáticos, é
possível reconhecer o
ponto de acesso e sair
navegando sem maiores
preocupações. Entre os
consoles que passaram
pelolNFOLAB, oPSSfoio
que apresentou o
conjunto de funções
multimídia mais
consistente: o navegador
nativo do console mostra
as páginas da web com
facilidade e é possível
assistir a vídeos e ouvir
música (em MPB, WMA e
Atrac) passando por
poucos menus.



OPERA DÁ SHOW NO WÜ
Se comparado aos rivais, o wii, da Nintendo,
é o videogame com menos poder gráfico. Além
disso, ele também não oferece funções de media
center. Mas o console da Nintendo merece
elogios graças aos seus controles sensíveis a
movimentos, que facilitam a navegação na web.
O browser nativo do videogame é uma versão
especial do Opera, que dá zoom nas páginas e
sugere palavras durante a digitação dos
endereços dos sites. Dá para assistir a vídeos no
YouTube ou visitar portais carregados de
conteúdo numa boa. Outro recurso é o Wii
Message Board, um aplicativo para troca de
e-mails bastante restrito. Para receber ou
enviar mensagens ele requer uma confirmação
prévia. Antes disso, não é possível enviar
mensagens. O ponto fraco do Wii é a falta de
integração com PCs ou notebooks.

BATE-PAPO NO JOYSTICK
Quem tem um micro com Windows Media Center
encontrará no da Microsoft, um
excelente companheiro. Só que para se livrar
dos cabos de conexão será preciso gastar um
pouco. O console produzido pela Microsoft não
tem conexão sem fio nativa; requer um
adaptador Wi-Fi compatível com USB (disponível
nos Estados Unidos por US$ 100). As
configurações do console são simples, com
menus em português e ajustes automáticos.
Uma vez conectado, o Xbox 360 dá um show de
integração com as funções multimídia do Vista,
mostrando a mesma interface e comandos do
Media Center instalados no micro. Também é
possível acessar os contatos do seu Windows
Live Messenger. Pena que a tarefa de digitar
usando o joystick seja tediosa, pois o sistema
não oferece um sistema de sugestão de palavras.
> $ 2 499 REAIS



Existe uma solução melhor do que aumentar o
VOlume das Caixas de som até o máximo para ouvir MP3 e
rádios online longe do micro. Com ajuda de um receptor de áudio di-
gital e de uma rede Wi-Fi é possível reproduzir o conteúdo guardado
no HD do micro nos alto-falantes do aparelho de som da sala ou em
outro cômodo da casa. Para tanto, o INFOLAB usou um receptor
Soundbridge M1001, da Pinnacle, um roteador compatível com o pa-
drão SOZ.llb e os populares Windows Media Player e iTunes. Acom-
panhe as configurações no tutorial a seguir.

PADRÕES E FORMATOS
Além dos formatos MP3, AAC e WMA, o Soundbridge, que tem preço
sugerido de 479 reais, é capaz de tocar músicas com alta qualidade, nos
padrões Flac e WAV. A versatilidade do aparelho não é tanta para
reconhecer padrões de redes. Para receber o streaming de músicas o
Soundbridge só reconhece redes sem fio 802.1lb e criptografia WEP.
Mesmo depois do upgrade de seu firmware, o aparelho não reconheceu
roteadores operando nos padrões mais modernos de conexão Wi-Fi ou que
estavam protegidos por criptografia WPA. Para detectar as redes
disponíveis, no menu que aparece no visor do Soundbridge, acessamos a
opção Change Library or Configuration, e seguimos as instruções.

TUDO SOB CONTROLE
A navegação entre as opções do SoundBridge é feita por meio do
controle remoto que acompanha o aparelho. Na digitação de senhas,
por exemplo, é preciso usar as setas acima e abaixo para definir o tipo
de caractere (número, maiúscula etc.) e as setas para os lados para
encontrar a letra desejada. Para acessar as pastas compartilhadas no
micro, use o controle remoto para abrir o menu Browse no
Soundbridge e, em seguida, escolher entre exibir as músicas de acordo
com o seu gênero, artista ou nome da faixa.

DONOS DA FESTA
As funções de compartilhamento
de mídia do Windows Vista e do
Media Player 11 caem como uma
luva para as transmissões do
Soundbridge (mas o aparelho
também funciona bem no XP).
Para usá-las, no Painel de Controle,
acesse o Centro de Rede e
Compartilhamento. Entre as
opções, ative o Compartilhamento
e Descoberta, que facilita a
configuração do aparelho. Quando
o receptor se conectar à rede, ele
será automaticamente identificado
pelo Windows. O sistema mostra
uma janela para o ajuste das
permissões de acesso. Depois, é só
usar o receptor Wi-Fi para navegar
entre as pastas compartilhadas.

ESTAÇÕES PREFERIDAS
O Soundbridge armazena
definições de 20 emissoras de
rádio, como as estações da Virgin e
da BBC. Assim, basta digitar um
número no controle remoto e
começar a ouvir o streaming, sem
ligar o PC. Também é possível
incrementar a lista de estações
preferidas usando a interface via
web do aparelho. Basta clicar com
o botão direito do mouse sobre o
ícone do Soundbridge na janela do
Windows que mostra os
dispositivos de rede (clique em
Redes no menu Iniciar para abri-la),
e escolher Exibir Página Web do
Dispositivo. Haverá uma lista para
editar o nome de exibição das
estações, suas respectivas URLs e a
ordem de aparição no menu.



Já imaginou baixar um arquivo de 169 MB
em apenas 68 segundos? Esse foi o tempo me-
dido pelo INFOLAB ao testar o SuperSpeedy, novo serviço de
acesso à internet por fibra óptica da Telefônica. O mesmo
download demorou 14 minutos e 26 segundos numa cone-
xão de l Mbps. A banda ultralarga da Telefônica começa a ser
oferecida em janeiro em São Paulo. A velocidade nominal é
de 30 Mbps para download e 5 Mbps para upload. Para obtê-
la, a empresa montou uma rede de fibra óptica na região
paulistana dos Jardins. Há seis meses, essa rede vem sendo
testada gratuitamente por 50 felizardos. Agora, a superban-
da larga será oferecida para 40 mil domicílios que ficam no
quadrilátero formado pelas avenidas Paulista, 9 de Julho e
Paulo VI e a rua Teodoro Sampaio.

Download radical
AINFO foi até o bairro de Pinheiros conferir o novo serviço.
Os testes foram feitos em dois horários: às Ilh25 e às I7h35,
no dia 14 de dezembro. As velocidades de download e uplo-
ad - ainda que fiquem longe dos valores nominais - são im-
pressionantes. No download, alcançamos uma média de 10,2
Mbps, com pico de 11,5 Mbps. Já no upload a medição ficou
em 2,04 Mbps, atingindo um pico de 3,7 Mbps. Vale ressaltar
que, com uma conexão tão veloz, o que limita a velocidade
de download é o link de um país a outro ou mesmo a largura
de banda disponível nos servidores da web. A velocidade da
conexão impressiona ainda mais quando se realizam várias
tarefas simultâneas. Enquanto baixávamos o Fedora 8 e o
OpenSUSE 10.3 via BitTorrent, abrimos várias abas no Inter-
net Explorer 7, uma delas usando o Meebo como mensageiro
instantâneo. Também acessamos o site de vídeo Joost. A
transmissão por streaming rolou sem interrupções, com car-
regamento das imagens em menos de três segundos.

Ainda para poucos
A Telefônica investiu 10 milhões de reais para montar a infra-
estrutura atual e anunciou investimentos de 123 milhões de
reais para a expansão da rede de fibra óptica. "Em 2008, a
intenção é chegar a locais mais afastados da região central,
como Alphaville (em Barueri, na Grande São Paulo), e até a
algumas cidades do interior do estado", afirma Márcio Fab-
bris, diretor do segmento residencial da Telefônica. De acor-
do com Fabbris, a rede suportaria velocidades de até 100
Mbps. Mas a operadora vai esperar o início da adoção para
ver se há demanda para redes mais velozes do que 30 Mbps.
"Dez por cento da base de assinantes do Speedy se enquadra
no perfil de consumo do novo pacote", diz o diretor. Soman-
do todas as velocidades oferecidas, o Speedy conta com
2 milhões de usuários.

Fazendo as contas
Apesar de não divulgada oficialmente até o fechamento des-
ta edição, a mensalidade ficará em torno de 500 reais, segun-
do prevê a Telefônica. Mas o serviço não contempla apenas a
banda larga. Ele será vendido com um modem para fibra óp-
tica e um roteador Wi-Fi incluídos. A assinatura mensal tam-
bém traz um pacote completo de TV digital da TVA e 2 000
minutos de ligações dentro do estado de São Paulo entre te-
lefones fixos. O preço não é muito diferente do de outros pa-
cotes triplos. No caso da Net, por exemplo, um pacote com TV
Digital, banda larga e o Net Fone sai por 449,80 reais men-
sais. Mas a banda larga da Net é de 8 Mbps apenas. A Telefô-
nica quer atingir o público que joga online e profissionais que
fazem manipulação virtual de imagens. Outro público-alvo
são famílias que possuem vários computadores e poderão
compartilhar a conexão sem degradação nas velocidades. A
fibra óptica também viabilizará o serviço de IPTV da Telefôni-
ca. A operadora está realizando um projeto piloto, ainda sem
data para o início da operação comercial.



Agora, sim, entramos para valer na era da internet móvel.
O 3G, a banda larga do celular, ganhou impulso com o leilão de freqüências
realizado pela Anatel em dezembro. Finalmente, as operadoras podem colo-
car em operação as redes de terceira geração em todo o Brasil, na faixa de
freqüência padronizada mundialmente. Com isso, abre-se um horizonte para
novos serviços, como as chamadas com vídeo. E a rede celular de dados tor-
na-se uma alternativa interessante para o acesso à internet em notebooks. O
INFOLAB saiu pelas ruas de São Paulo e testou as opções de serviço 3G que já
estão disponíveis na cidade: o Vivo ZAP, que está funcionando desde 2004, e
o Claro 3G, que estreou no mês passado.

QUEM E MAIS RÁPIDO
Os dois serviços mostram avanços em relação
aos testes anteriores de acesso à internet via
celular feitos pelo INFOLAB. No download, o
Vivo ZAP teve velocidade média de 409 Kbps e
se mostrou 30% mais rápido que o Claro 3G,
que marcou 320 Kbps. O Vivo ZAP demorou 8
minutos e 49 segundos para baixar o programa
Adobe Reader, de 22,4 MB, enquanto o Claro 3G
completou a mesma tarefa em 11 minutos e 33
segundos. No upload, o Claro 3G foi mais rápido,
com velocidade média de 267 Kbps, enquanto o
Vivo ZAP ficou em 90 Kbps.
Os dois serviços tiveram resultados mais
próximos no teste de velocidade de navegação.

A taxa de transferência média do Vivo ZAP ficou
em 175 Kbps e a do Claro foi de 167 Kbps. O
serviço da Claro revelou-se mais instável e caiu
algumas vezes. Mas vale considerar que a rede
estava nas suas primeiras semanas de
operação, ainda em fase de ajustes.

PADRÕES DIFERENTES
O Vivo ZAP promete download a 2,4 Mbps
nominais e utiliza a tecnologia EV-DO
(Evolution-Data Optimized). Emprega a rede
CDMA da Vivo. O Claro 3G, com l Mbps nominal,
usa a tecnologia WCDMA, incrementada com o
protocolo HSDPA (sigla de High-Speed Downlink

Access), que confere mais rapidez ao



tráfego de dados. A Claro vem oferecendo o
serviço usando a capacidade ociosa da
freqüência de 850 MHz, na qual opera a rede
TDMA. A área de cobertura da rede 3G da Vivo
abrange 27 municípios como São Paulo, Rio de
janeiro, Salvador e Florianópolis, já o Claro 3G
está disponível em 37 municípios, incluindo São
Paulo, Recife, Porto Alegre e Distrito Federal.
Fora da área de cobertura do 3G, os modems
utilizam a rede 2G, com velocidades inferiores -
IxRTT no serviço da Vivo e EDGE no da Claro.

COMO TESTAMOS
Para avaliar as redes 3G, o INFOLAB realizou
medições de velocidade na região da avenida
Paulista e no bairro de Pinheiros, em São Paulo.
Os testes foram repetidos em vários horários -
de manhã, à tarde e à noite. Para as medições,
foi empregado um notebook com modem
celular acoplado à porta USB. No caso da Vivo,
usamos o modem Aiko 76E, e, no da Claro, o
Traveíler D301, da Giant Electronics. Os dois
exigem a instalação de um programa no micro.
São compatíveis com Windows 2000, XP e Vista
(as operadoras oferecem também opções para
outros sistemas operacionais).

BATE-PAPO COM VÍDEO
Além de avaliar a velocidade ao usar a rede 3G
com modem, o INFOLAB testou o serviço de
videochamada da Claro. Ele permite ver a cara
da pessoa com quem se conversa pelo celular.
A sensação é de estar mais perto do
interlocutor, acompanhando suas expressões
faciais - ele pode até mostrar o ambiente ao
redor. A resolução da imagem não é alta
e os movimentos não são totalmente fluidos,
mas é o bastante para ver o que se passa na
outra ponta da linha. O áudio sofre algumas
interferências, mas nada que incomode demais.
Para usar esse serviço, os dois interlocutores
precisam ter celulares 3G compatíveis. O 6120
classic, da Nokia, utilizado no teste do INFOLAB,
custa 375 reais para os clientes da Claro que
aderirem ao Plano 3G 80, Este pacote custa
87,90 reais por mês (preço de São Paulo) e inclui
70 minutos de chamadas de voz locais, 10 MB
de tráfego de dados, 10 minutos de
videochamada, 10 minutos de acesso ao Idéias
TV, 30 SMS e 30 MMS. A Claro oferece mais
quatro opções de Plano 3G.

Fonte: Info Exame, a. 22, n. 263, p. 28-47, jan. 2008.


