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Aparelho vem com disco rígido de 500 giga ou 1 tetrabyte.AppleCom o Leopard, seu novo sistema 
operacional, a Apple Inc. tentou resolver um dos maiores problemas enfrentados por quem usa o 
computador em casa: como fazer becape com regularidade e sem dor de cabeça. O Leopard conta 
com um recurso chamado Time Machine, que automaticamente copia o disco rígido inteiro do 
Macintosh, sem precisar que o usuário faça qualquer instalação entediante ou tenha 
conhecimentos técnicos avançados. 
 
O Time Machine é uma vantagem crucial para o Leopard e o Mac. É mais completo, e ainda mais 
simples, do que o recurso de becape embutido na versão mais popular do Vista, a Home Premium.  
 
Mas o Time Machine tem uma grande desvantagem: ele funciona muito melhor com os Macs de 
mesa do que com os notebooks. Ele foi projetado para operar principalmente em conjunto com 
discos rígidos externos que você pode conectar diretamente ao computador. É chato conectar um 
disco como esse a um notebook, que normalmente é levado pra lá e pra cá. Embora sob algumas 
circunstâncias o Time Machine funcione com um disco rígido remoto, essa opção demanda um 
outro Mac com o Leopard instalado, uma alternativa de custo salgado. 
 
Agora a Apple tenta corrigir o problema com um periférico diferente, o Time Capsule ("cápsula do 
tempo"). É um aparelho de rede de US$ 299 que reúne um disco rígido poderoso e um veloz 
roteador sem fio numa caixa compacta. É só ligar à sua rede caseira e acessar de qualquer 
notebook ao alcance do sinal sem fio. Ele pode fazer a cópia de segurança de vários 
computadores.  
 
O Time Capsule foi projetado para operar diretamente com o Time Machine do Leopard. Mas ele 
também pode ser usado como conexão sem fio à internet ou drive externo - para salvar e acessar 
arquivos - por PCs com Windows Vista ou XP, ou por Macs com a versão mais antiga do sistema 
operacional, o Tiger. E você também pode usá-lo com alguns outros programas de becape, como 
os existentes no Windows XP ou no Tiger. 
 
Em meus testes na semana passada, o Time Capsule funcionou perfeitamente em todos esses 
cenários. Contudo, o Time Capsule não faz tantas tarefas diferentes quanto outros discos externos 
em rede. 
 
A Apple enfatiza que o Time Capsule é um aparelho especializado, voltado principalmente para a 
cópia de segurança - especialmente com o Time Machine - e a funcionar como uma estação base 
sem fio. O Time Capsule não permite que os usuários executem simultaneamente vídeos e 
músicas em vários computadores, transmitam vídeos para o televisor ou acessem seus arquivos 
facilmente via internet. 
 
O Time Capsule de US$ 299 vem com disco rígido de 500 gigabytes e há um modelo de US$ 499 
que pode armazenar 1 terabyte, ou 1.000 gigabytes de dados. Os dois modelos usam Wi-Fi classe 
"n", a versão mais rápida e de maior alcance. Mas os dois também funcionam com computadores 
equipados com as versões "g" e "b" do Wi-Fi, mais antigas. 
 
Em meus testes, o Time Capsule funcionou perfeitamente com o Time Machine. Ele também foi 
reconhecido facilmente por vários de meus computadores equipados com Windows Vista e XP. 
Com o Time Capsule, eu consegui acessar a internet rapidamente com todas essas máquinas. 
 
Por exemplo, eu copiei manualmente uma música, uma foto e um documento do Word, de um 
notebook Mac com Leopard, para o Time Capsule. Num computador da Dell com o Vista, eu 
acessei o Time Capsule e abri o mesmo documento do Word numa versão para Windows do editor 



de texto; abri a imagem na Galeria de Fotos do Vista; e toquei a música no Windows Media 
Player. O mesmo processo funcionou perfeitamente no sentido inverso. 
 
A Apple não garante que o Time Capsule funcione com todos os programas de cópia de 
segurança. Contudo, ela afirma que é compatível com o programa que já vem incluído no Tiger e 
provavelmente também funciona com outros programas de cópia de segurança. 
 
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 6 mar. 2008, Empresas, p. B10. 


