
iPad é um dispositivo fantástico, mas não é 
exatamente um computador completo. Ele 

não roda aplicativos mais complexos, como pro
gramas de edição de imagem desenvolvidos para 
computadores de mesa (Photoshop, por exemplo). 
Ele não tem recursos para navegar por discos de 
rede, copiar arquivos e não executa filmes em Flash. 
Porém, com o iDisplay, o iPad torna-se capaz de 
realizar todas essas tarefas - desde que você esteja 
disposto a passar um tempinho para configurá-lo. 
Essencialmente, o iPad é como uma janela para 
seu computador (o aplicativo suporta Mac OS X e 
Windows XP). Você carrega um programinha no 
computador, disponível em www.shapeservices. 
com e instala o aplicativo. Com ele aberto no iPad, 
você habilita o iDisplay a compartilhar seu desktop 
por W i - F i . Feito isso, é possível controlar o mouse 
pelo iPad, iniciar aplicativos, editar uma foto no 
Photoshop e mesmo navegar na web e assistir a um 
filme. Note que, para essas tarefas, o iDisplay será 
um pouco lento. Filmes em Flash serão executados 
mas, dependendo da velocidade de sua rede sem fio, 
ficarão mais lentos. 

Carregue os aplicativos Abra o aplicativo iDisplay (www. 

shapeservices.com] no Mac e baixe o software em seu iPad 

(US$ 4,99). Pode ser preciso ajustar o tamanho da tela conforme 

solicitado. No iPad, selecione seu computador na caixa Connection. 

Confirme o aplicativo Volte ao Mac. Você verá uma janelinha 

para confirmar que o iDisplay aparece na tela; clique no botão 

Confirm. Depois, vá ao iPad e você verá seu desktop no display, pron

to para ser controlado remotamente. 

http://www.shapeservices
http://shapeservices.com


Compartilhamento 

de tela Você pode ver que 

o iDisplay está rodando 

em seu computador. A 

qualquer momento, pode-

-se fechar esse aplicativo 

para desativar o iDisplay 

no computador. 

A t u a l i z a ç õ e s de status 

É possível definir a forma 

como o iDisplay funciona em 

seu Mac enquanto você o 

acessa com seu iPad. Vá ao 

ícone amarelo do iDisplay e 

ajuste as opções de tama

nho e localização da tela. 

Inicie aplicativos Você 

pode iniciar qualquer aplicativo 

- mesmo os da Adobe e da M i 

crosoft - e controlá- los usando 

seu iPad. 0 tempo de renovação 

da tela para esses programas 

dependerá da velocidade de sua 

rede Wi-Fi. 

Servidores Outro 

ótimo uso do iDisplay é 

copiar arquivos do disco 

interno para um servidor. 

Abra os drives que deseja 

e selecione os arquivos, 

clique e arraste para o 

novo local. 

I Conecte usuár ios Quando um aplicativo estiver rodando, 

você pode ir ao seu computador e continuar a usá-lo, toman

do controle do mouse, mesmo que o iDisplay ainda esteja rodando 

no iPad. Quaisquer alterações feitas aparecerão no iPad também. 

Controle os programas Para usar seu computador com o 

iPad, pressione e segure o ícone do mouse, arrastando-o para 

onde quiser ir. Dê um duplo toque na tela do iPad para fazer uma se

leção em seu Mac, seja para abrir um arquivo ou acessar mídias. 
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