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URL para quê?

†Mais informações
naspágs. L2 a L5

Parece só uma brincadeira.
Você aponta a webcam para
umcódigo impresso emuma
superfície física e, na tela, al-
go “salta” dessa superfície.
Pode ser um objeto virtual,
um vídeo ou mais informa-
çõesrelacionadasaotalcódi-
go. Divertida e curiosa, essa
tecnologiaestáprestesamu-
darcompletamentenossare-
lação com a internet.
A realidade aumentada

vemsendousadadeformatí-
midasecomparadaàplenitu-
dede seu alcance. E aos pou-
cos sai da área de publicida-
de, onde é só um atrativo hi-
tech para chamar atenção, e
começaainvadirgamesece-
lulares. E é aí que as coisas
vão se tornar algo mais do
quemeras gracinhas.
O termo surgiu no come-

çodosanos90enãopassade
“uma maneira de visualizar
informações digitais mistu-
radas à nossa visão cotidia-
na”, segundo Dan Gärden-
fors,daUXResearch,desen-
volvedoradoaplicativodece-
lular Augmented ID. Com
ele, basta apontar a câmera
do telefone para o rosto da
pessoa para ter acesso a in-
formações sobre ela na rede.

Outros aplicativos já desen-
volvidos permitem obter da-
dos sobre lugares, produtos
epessoasusandoocelularco-
mo uma espécie de leitor de
código de barras.
Hoje, essa tecnologia ain-

da precisa de disparadores
específicos para celular, os
códigosQR (do inglês “quick
response”, “resposta rápi-
da”). Mas não vai demorar
para que celulares e câme-
ras reconheçam paisagens e
produtos. “A massificação
vai acontecer com os celula-
res, em umano emeio”, pre-
vê o australiano Bruce Tho-
mas, pioneiro do uso da tec-
nologia integrada aoGPS.
Nesta edição, explicamos

comofuncionaatecnologiae
quaisoslimitesqueelatrans-
põe, além de espalhar exem-
plosderealidadeaumentada
(em que o Estado, aliás, foi
pioneiro no mercado edito-
rial) por nossas páginas. ●
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Já, já: ‘Em um ano
emeio o celular
vai popularizar
essa tecnologia’

Realidadeaumentadaaindaéumanovidadecuriosa,
mas,embreve,elatraráawebpara foradocomputador

Você pode ter os servidores de alta performance que sua empresa precisa sem se preocupar em aumentar
seus gastos com energia. Apresentamos o IBM® System x3550 M2 Express, com o ultrarrápido e econômico 
processador Intel® Xeon® 5500 series. Conheça também o IBM Systems Director Active Energy Manager™,
desenvolvido para monitorar o consumo de energia e proporcionar um gerenciamento mais eficiente dos seus
custos operacionais. Atualize seus servidores: você reduz o consumo de energia e ganha em desempenho.

AUMENTE SUA PERFORMANCE,
NÃO SEUS GASTOS COM ENERGIA.

IBM, o logo da IBM, ibm.com, BladeCenter e Express Advantage são marcas registradas e de titularidade da International Business Machines Corporation em todos os países do mundo onde atua. Uma lista atual das marcas registradas e de titularidade da IBM está disponível na
internet no item “Copyright and trademark information” no site www.ibm.com/legal/copytrade.shtml. Intel, o logotipo Intel, Xeon e Xeon Inside são marcas da Intel Corporation nos Estados Unidos e em outros países. Fotos ilustrativas. (1) Preço à vista com impostos base São Paulo
válido até10/10/2009. Cabos de conexão ao servidor não inclusos. (2) Preço à vista com impostos base São Paulo válido até 30/9/2009. (3) Frete grátis somente para o estado de São Paulo. (4) A IBM ou Autorizada Técnica IBM irá reparar a máquina com defeito no estabelecimento
do cliente, de acordo com os termos e as condições de garantia-padrão IBM, disponíveis no site http://www.ibm.com/servers/support/machine_warranties (Declaração de Garantia Limitada). Os reparos poderão exigir o envio da máquina para o laboratório do Centro Autorizado
de Serviços IBM. (5) 3 anos de garantia CRU (Customer Replacement Unit), ou seja, a IBM realizará a determinação do problema junto ao cliente por telefone. Se o problema não puder ser resolvido, a IBM enviará uma unidade ou peças de reposição diretamente à localidade
do cliente, de acordo com os termos e as condições de garantia-padrão IBM. (6) Serviços de instalação e manutenção: por favor, acesse http://www-03.ibm.com/e-business/br/campaign/highvolume/ para ler os termos e as condições da prestação de serviços de instalação.

Tecnologia Ultrium 3 para backup, recuperação e arquivo de dados

Capacidade de armazenamento de 400GB nativos 

(800GB com compressão 2:1) por cartucho LTO Ultrium 3 

Unidade de fita externa montável em rack ou em mesa 

Transferência de 80MB/s (160MB/s com compressão 2:1)

Grava e lê cartuchos LTO Ultrium 2 e lê cartuchos LTO Ultrium 1

Acompanha um cartucho LTO3 e um cartucho de limpeza 

Garantia de 3 anos CRU(5)

CONSULTE OPÇÕES DE FINANCIAMENTO

FRETE GRÁTIS(3)

IBM SYSTEM STORAGE LTO 3580 L33 EXPRESS MODEL

POR R$ 6.989,00(2)

ibm.com/br/navcode e digite o código OESP

COMPRE AGORA

TECH DATA
0800-7707797

OFFICER
0800-7752006

AÇÃO
0800-7709443

TALLARD
0800-120-400

INGRAM MICRO 
0800-144849

SERVIDOR IBM SYSTEM X3550M2 EXPRESS

POR R$ 6.040,00(1)

P/N 7837-22U

Processador Intel Xeon E5504 (Quad-Core 2GHz / 4MB L3 Cache)

Suporta até 2 processadores 

Software de gerenciamento IBM Director 6.1

Disco rígido não incluso / suporta até 3TB SATA

Kit de 2GB DDR3 RDIMM ECC 1.333MHz expansível até 96GB

Análise preditiva de falhas em discos, memórias, fontes de energia, VRMs
e ventiladores. IMM (Integrated Management Module) para gerenciamento remoto 

3 anos de garantia on-site(4)

Serviço de Manutenção IBM: Atendimento on-site / 24x7 / Tempo de atendimento: 4 horas
e solução em 20 horas / 36 meses por R$ 592,00 adicionais(6)

P/N 7946-E1U 

Processador Intel Xeon E5502 (Dual-Core 1,86GHz / 800MHz / 4MB L3 Cache) 

IBM Director 6.1

Suporta até 2 processadores 

Disco rígido não incluso / expansível até 3TB SAS/SATA (6 x 2,5”) hot swap

4GB (2x2GB) Dual Rank DDR3 ECC 1333MHz RDIMM expansível até 128GB 

1x 675W – suporta segunda fonte de energia hot swap 

Painel suspenso de gerenciamento de discos, memórias, fontes de energia, VRMs 
e ventiladores. IMM (Integrated Management Module) para gerenciamento remoto

3 anos de garantia on-site(4)

Serviço de Manutenção IBM: Atendimento on-site / 24x7 / Tempo de atendimento: 4 horas e solução 
em 20 horas / 36 meses por R$ 949,00 adicionais(6)

SERVIDOR IBM SYSTEM X3400M2 EXPRESS

POR R$ 3.925,00(1)

CONSULTE OPÇÕES DE FINANCIAMENTO

FRETE GRÁTIS(3)

CONSULTE OPÇÕES DE FINANCIAMENTO

FRETE GRÁTIS(3)
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