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WD MY BOOK LIVE

DA REDAÇÃO

J
á faz cerca de dois anos que o
chamado armazenamento
em nuvem ganhou força
no mercado de tecnologia.

Dentro desse nicho, surgiram
os chamados Network Attached
Storage (armazenamento liga-
do à rede, em tradução livre),
também conhecidos como NAS.
Alguns modelos, porém, dão
trabalho por conta da instala-
ção do sistema, que pode levar
tempo e frustar o usuário me-
nos habituado à tecnologia. Es-
se não é, no entanto, o caso do
My Book Live, da Western Digi-
tal, que tem como um de seus
maiores trunfos a simplicidade.

Na prática, o My Book Live
funciona como uma espécie de
pasta para guardar arquivos
sem ocupar espaço no disco rí-
gido dos aparelhos. Ele é co-
nectado diretamente ao rotea-
dor de internet e, a partir desse
ponto, passa a ser visível na re-
de wi-fi para os dispositivos a
ela conectados. Isso significa,
por exemplo, que caso alguém
esteja em um quarto da casa e
queira ver um filme armazena-
do no My Book Live, basta se
conectar à web, acessar remo-
tamente o arquivo no aparelho
e dar o play.

O modelo está disponível
em três versões diferentes: 1TB,
2TB e 3TB. Para se ter a dimen-
são do volume de armazena-
mento, 1TB é capaz de guardar
cerca de 200 mil fotos ou 250
mil músicas. Dentro do My
Book Live podem ser criadas
contas de usuários, com a op-
ção de serem protegidas por senha. Tal
recurso é fundamental, uma vez que a
pessoa pode se incomodar com a ideia
de vizinhos eventualmente conectados
ao wi-fi dele tendo acesso aos seus arqui-
vos pessoais.

Além disso, todo conteúdo armazena-
do fica disponível para ser acessado por
computadores (seja PC ou Mac), apare-
lhos móveis, como tablets e smartphones
(Android e iOS) e até televisores e conso-
les de videogame, desde que esses dois
últimos tenham a tecnologia DLNA e pos-
sam conectar-se à rede.

Acessar o My Book Live pelos compu-
tadores é fácil. A visualização dos arqui-
vos em dispositivos móveis também é
simples, basta baixar o aplicativo grátis
WD 2Go e inserir um código que o pró-
prio My Book Live gera para que aquele
aparelho em específico conecte-se a ele. 

Durante o teste da reportagem feito
com uma smart TV, um tablet e um smar-
tphone, os vídeos rodaram sem trava-
mento e sem espera para que as imagens
fossem carregadas. É importante dizer
que um dos fatores para que o aparelho
funcione sem problemas é a velocidade
da internet, que no caso era de 35Mbps.

Existe também a possibilidade de vi-
sualizar o conteúdo em outro local, uma
vez que o usuário pode acessar o site WD
2Go de qualquer computador, fazer login
e ter acesso a tudo armazenado no My
Book Live, que está em casa.

A instalação do aparelho, inclusive, é
feita com a mesma facilidade, o que con-
siste em um dos diferenciais do modelo
em relação às marcas rivais. Basta ligar o
My Book Live à tomada e ao roteador, in-
serir no computador o disco que vem no
kit e, em cerca de 10 minutos, ele já está
pronto para ser usado. Esse tipo de sim-
plicidade ajuda a tornar a tecnologia ain-
da mais atrativa para quem nunca teve
um NAS antes.

Há pontos em que o produto deixa a
desejar, porém. Durante os testes, o
acesso ao My Book Live utilizando um
Mac, por exemplo, foi um pouco mais
trabalhoso em comparação à tentativa

com um PC. No sistema da Microsoft, to-
das as pastas, protegidas ou não por se-
nha, surgiram prontamente para visuali-
zação. Já no computador da Apple, apa-
receram apenas aqueles sem código de
proteção, como a pasta pública. A solu-
ção é simples, basta inserir o endereço IP
do My Book Live e depois fazer o login
com a senha.

Pouca ajuda

Contudo, para chegar a tal conclusão,
foi necessário fazer uma pesquisa em fó-
runs na internet e na seção de perguntas
frequentes da Western Digital. E isso de-
monstra o grande problema do produto:
as instruções disponíveis são simplifica-
das demais. Elas resolvem as dúvidas bá-
sicas, mas não oferecem ajuda em pro-
blemas complicados, como os de cone-
xão e compatibilidade de aparelhos, co-
mo televisores e consoles de videogame.
Não vem sequer um manual impresso na
caixa do aparelho, as orientações são dei-
xadas para a tela do computador e, mes-
mo assim, são insuficientes.

Apesar disso, o My Book Live continua
sendo uma ótima opção para quem nun-
ca teve um NAS antes. Ele funciona com
rapidez e tem conectividade muito efi-
ciente. Com uma instalação fácil e pro-
cessos simples, uma casa com diversos
dispositivos multimídia pode passar, em
questão de minutos, a compartilhar todo
o tipo de arquivo.

Modelo de
armazenamento em rede
da Western Digital
dialoga com grande
variedade de aparelhos e
é fácil de instalar. A
mesma simplicidade,
porém, atrapalha quando
aplicada ao manual de
instruções, que pode
deixar usuário com
mais dúvidas

» ULTRABOOK

LEVE E ELEGANTE
Com a chegada do Windows 8, a Acer aproveita e lança o novo ultra-

book Aspire S7, compatível com as novidades do sistema operacional da
Microsoft. O modelo pode ser encontrado com dois tamanhos diferentes de
tela, 13,3 polegadas e 11,6 polegadas, ambas Full HD touchscreen. O lança-
mento ainda apresenta teclado retroiluminado, podendo ser usado em
ambientes com pouca luz, e sistema de ventilação, que evita o superaque-
cimento, indicado para quem gosta de apoiar o computador no colo. Os
preços variam de acordo com a configuração disponível. Mais informações:
www.acer.com.br.

» NOVIDADE

LIXEIRAS INTELIGENTES
As lixeiras de Londres ganharam uma novidade tecnológica. Os 200

novos cestos da cidade, produzidos pela Renew, contam com telas de LCD
inteligentes, que apresentam notícias em tempo real sobre finanças, es-
porte, cultura, meio ambiente, previsão do tempo e variedades, oferecidas
por diversas empresas de comunicação inglesas. Além disso, os usuários
podem utilizar o touchscreen para acessar informações sobre aluguéis de
bicicletas na região ou entrar em contato com serviços, como polícia ou
ambulâncias em casos de emergência.

» COMUNICAÇÃO

CHAMADAS ON-LINE
De acordo com estudo divulgado pela consultoria TeleGeography, es-

pecializada em telecomunicações, as chamadas internacionais feitas por
Skype já representam um terço das ligações realizadas entre os países. De
acordo com a TeleGeography, o número desse tipo de chamada no Skype
aumentou em 44% em 2012, alcançando a marca de 167 bilhões de minu-
tos. O crescimento de ligações internacionais em telefones cresceu 5%, al-
cançando a marca de 490 bilhões de minutos.

» PESQUISA

INVASÃO DE PRIVACIDADE
Levantamento encomendado pela companhia de segurança McAfee

mostra que a grande exposição dos brasileiros nas redes sociais os deixam
sujeitos a situações conhecidas como “a vingança do ex”. A pesquisa apon-
ta que 85% dos entrevistados (adultos de 18 a 54 anos) acreditam que seus
dados estão seguros nas mãos dos parceiros, sendo que mais de 50% deles
entram ocasionalmente em páginas de redes sociais dos companheiros; e
9% já invadiram um dispositivo móvel e expuseram seu conteúdo ou fingi-
ram ser o ex-companheiro. Outros 9% admitiram assumir algum compor-
tamento on-line para atrapalhar ou terminar o novo relacionamento do
ex. Cerca de um quarto diz ter se arrependido de vazar esses conteúdos.

RENEW/DIVULGAÇÃO

Especificações
»»  DDiissccoo  rrííggiiddoo  iinntteerrnnoo::  SATA de 3,5 polegadas

da WD
»»  AArrmmaazzeennaammeennttoo::  Modelos de 1TB, 2TB e 3TB
»»  DDiimmeennssõõeess  ((CCxxLLxxPP  eemm  ccmm))::  16,7 x 5 x13,9
»»  PPeessoo::  1kg
»»  CCoommppaattíívveell  ccoomm::  Windows 8/7/Vista/XP e

Mac OS X Mountain Lion/ Lion/ Snow
Leopard/ Leopard

Compartilhamento
sem fronteiras

Praticidade
Fácil e rápido de instalar,
ideal para quem nunca
mexeu com esse tipo de
aparelho

Versatilidade
Pode ser acessado por
computadores, tablets,
smartphones, TVs e
consoles de videogame

Mais memória
Não tem entrada para
outros dispositivos de
armazenamento como pen
drives e HDs externos

Manual
Instruções simplificadas
demais que não ajudam a
solucionar certos problemas

Temperatura média: 9
O My Book Live é prático, rápido 

e tem grande compatibilidade com
diversos dispositivos

O My Book Live está disponível
em três versões: 1TB, 2TB e
3TB, sendo que a primeira
armazena até 200 mil fotos

O aplicativo
WD 2Go
permite
enviar e
receber
arquivos 
do HD em
qualquer
dispositivo

» MOUSE

AJUSTÁVEL ÀS MÃOS
A empresa Razer, tendo em vista os diferentes tamanhos das

mãos de seus clientes, apresenta o mouse Ouroboro. Além de ser
ambidestro – para destros e canhotos –, o modelo oferece regula-
gem de tamanho e possibilidade de troca de peças, como apoios
para pulso, tornando o manuseio mais confortável. Ele ainda pode
ser usado conectado ao computador ou sem fio, com até 12 horas
de autonomia. Mas tanta personalização tem um preço: R$ 629. Pa-
ra saber mais sobre o modelo, acesse:www.razerzone.com.

» SMARTPHONE

ASHA 205
NO BRASIL

O primeiro aparelho com
tecla dedicada ao Facebook e
tecnologia de compartilha-
mento Nokia Slam, o novo
Asha, está disponível no país
por R$ 229. O aparelho é ven-
dido na loja on-line da em-
presa, em diversas redes de
varejo e, em breve, nas lojas
da TIM. É compatível com dois
chips. Para mais informações
sobre o aparelho e suas fun-
cionalidades, acesse o blog
Nokia Brasil :  www.blog-
nokia.com.br.

FOTOS: WESTERN DIGITAL/DIVULGAÇÃO

Razer/Divulgação

Os NAS são aparelhos que funcionam como
uma central externa para guardar arquivos, que
podem ser acessados por praticamente todos os
aparelhos conectados à mesma rede, via wi-fi.

Central externa
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Text Box
Fonte: Jornal do Commercio, Rio de Janeiro, 21 fev. 2013, Seudinheiro, p. B8. 




