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NA REDE

PHISHING DA SEMANA

●Agora usar o computador
coma luz apagada não será
mais umproblema para digitar,
pois a Clone lança um teclado
que permite teclar no escuro. O
modelo LightMultimídia pos-
sui tecnologia que emite uma
luz azul que ilumina as teclas
assimque o ambiente fique
compouca luz. De formato re-
duzido, suas teclas são ‘slim’,
como as de umnotebook. O te-
clado também tembotões de
atalho que facilitamo acesso a
sites pré-programados da inter-
net. Compatível comWindows
98/2.000/NT/ME e XP, o te-
clado custa R$ 73.
�www.clone.com.br

●O ‘Empire Earth II: The Art Of
Supremacy’ é um game que
transporta o jogador da Idade
da Pedra a uma imaginária Ida-
de Sintética. O pacote de expan-
são fornece quatro novas civili-
zações, e o objetivo do game é
conduzir o seu império à vitória,
vencendo batalhas e conquis-
tando territórios. Conforme o
jogo se desenrola, o jogador ex-
plora osmapas, e tribos nativas
começama surgir, podendo-se
optar por aliar-se a elas, fazen-
do transações comerciais, ou
tratá-las como inimigas. O jogo
revivemomentos históricos do
tempo dos Faraós até os deNa-
poleão. Custa R$ 60.
�www.vugames.com.br

●Quemnãoquerdividirosomde
seutocadordeMP3comosami-
gos?Dotamanhodoestojodeum
óculosdesol,oTravelDock900é
umsistemadecaixasacústicas
portátildaCreative.Elepodeser
conectadoaqualquertocadorde
MP3commemóriaflash, inclusive
comomodelo iPodShuffle,além,
claro,doMP3playerZenNano
Plus,queilustraaimagem.Opro-
dutovemcomdoismicrodrivers
detitânio,umamplificadordigital

eumconectordeáudioestéreo
embutido.Possuialgunsrecursos
interessantes,comooWideStereo
Effect,queprometeumamaior
amplitudedesom,eosistemaAu-
toPowerOff,quedesligaautomati-
camenteoaparelhoassimqueas
caixassãofechadas.Eleutilizapi-
lhasAAAepermitereproduziraté
30horasdemúsicasemrenová-
las.Nacorbranca,opreçosugeri-
doéR$450.
�www.metrocommstore.com.br

●ALadyNotebagéumabolsafeita
especialmenteparacarregaronote-
book.Revestidadecourosintéticoe
poliéster,possuicompartimentos
especiaisparadocumentos,cabos,
cartõesdememória,disquetese

CDs.Éacolchoadainternamente
paraprotegerosaparelhoseletrôni-
cosdeeventuaisbatidasouquedas.
Compatívelcomnotebooksdeaté
15polegadas,abolsacustaR$127.
�www.leadershop.com.br

●Ospendrivesdalinha ‘Data
TravelerElite-PrivacyEdition’
prometemforneceraousuário
umsistematotaldesegurança
dedados.Casoelesejaperdido
ouroubado,xeretarasinforma-
çõesgravadasneleserámais
difícil,poiseletemumdispositi-
voqueforneceumprotocolode
senhaassimqueconectadoao
computador.Ousuáriotematé
25tentativasparatentaracessar
opendrive,depoisdisso,eleé
bloqueado.Estádisponívelem
modelosde256MB,512MB,
1GB,2GBe4GB.Ospreçosvão
deR$200aR$1.460.
�www.kingston.com.br 

●Trazido pela JPTech ao país, o
‘Theater Experience’ é umacaixi-
nhaque potencializa o seuPlays-
tationPortátil. Damesma cor
que o console da Sony, a caixa
temdois falantes estéreo que
amplificamo som - algo que po-
de ser legal para quemquer ver
filmes no aparelhomultimídia
ou sentirmais forte a emoção de
um jogo. O acessório também
prolonga ematé três horas o
tempode duração da bateria do
PlaystationPortátil, e a sua cai-
xa de alumínio é à prova de cho-
que e de água. O produto possui
tambémumaplataformamóvel
comcinco ângulos diferentes, o
que possibilita umamelhor visi-
bilidade da tela na hora de assis-
tir aos filmes. Importado daChi-
na, o preço sugerido éR$480.
�www.jptech.com.br

Tecladomultimídia
birlhanoescuro

Aumente o som de seuMP3 Player

Deixe seu notebookmais elegante

Privacidadeparao
seupendrive

Lutejuntodefaráose
NapoleãoBonaparte

●ObarbeadorelétricoSmart
TouchXLpossuiumsistemade
amortecimentoquepermitea
movimentaçãocompletada
cabeçadobarbeador, facilitan-
doobarbear.AtecnologiaQua-
draActionadaptaadistânciada
lâminaparacadatipodepele.O
equipamentotemumvisorde
cristal líquido(LCD),quemos-
traoníveldabateriaequanto
faltaparaelaacabar.Apósser
carregadoduranteumahora,é
possívelutilizarobarbeador
poraté30diassemfio.Custa
R$890.
�www.philips.com.br

Quer assistir à TV Globo na internet?

Site mostra as melhores fotos do dia

Caixa de som
para o PlayStation

Barbeadortem
displaydigital

●●●O e-mail acima é falso. Ele diz que você ganhou uma semana de
acesso grátis ao site GloboMedia Center, para ver online toda a
programação da emissora (que, normalmente, custa R$ 15men-
sais). Só que, aí, pede para você instalar um tal “Media Player” –
que não é usado no site e, na verdade, não passa de um vírus

●●●O Flickr Leech (www.houserdesign.com/flickr) destaca as ima-
gensmais bonitas e curiosas domega-site de fotos Flickr, usado
pormilhares de pessoas em todo omundo. Ao clicar numa das ima-
gens, você entra no perfil da pessoa que tirou aquela foto – se você
gostar, pode receber automaticamente novas imagens dela

COMPRAS

MaurícioMoraeseSilva

Se a internet de banda larga po-
de passar pelo fio do telefone,
por que não colocar ali também
oscanaisdetelevisãoporassina-
tura?Parecedifícil deacreditar,
masatecnologiaparaissojáexis-
te emalguns países – comercial-
mente ou em fasede testes –, co-
moEUA,Alemanha,França,Itá-
lia, Grã-Bretanha e China. A no-
vidade se chama IPTV, fusão de
IP (protocolo da internet) com
TV, e as operadoras de telefonia
fixa brasileiras não vêem a hora
de oferecer o serviço.
O problema é que não basta a
Telefônica, a Brasil Telecom e a
Telemar desejarem iniciar suas
transmissões pela rede. Exis-
tem vários obstáculos, que in-
cluemdesde a legislaçãodoPaís
até a dificuldade de manter um
sinaldequalidadeusandoainfra-
estrutura brasileira. Boa parte
desses desafios foi discutida no
seminário “IPTV – As Novas
Oportunidades na Distribuição
de Conteúdo”, promovido pelas
revistas Teletime e Tela Viva na
semana passada emSãoPaulo.
Embora qualquer canal de ví-
deo transmitido pela web em te-
sepossaserchamadodeIPTV,a
sigla costumaserusadaemuma
situaçãobemespecífica:avenda
deumpacotedecanaispormeio
de uma conexão de internet de
alta velocidade, dispensando o
PC. Funciona de um jeito muito
parecido com o da TV a cabo ou
via satélite: a empresa fornece
um conversor ao assinante e a
caixinha fica conectada entre a
banda larga e o aparelho de tele-
visão. A partir daí, usando um
controleremoto,épossívelnave-
gar entre as emissoras.
Há,contudo,algumasdiferen-
ças,capazesdemudarcompleta-
menteo jeitocomoaspessoas se
comportam diante do televisor.
Mais do que transportar canais
aproveitando sua conexão de al-
tavelocidade,aIPTVpodeofere-
cer serviços adicionais. “A TV
vai ganhar umpoucomais de in-
teligência”, afirmou o represen-
tantedaSiemensnoevento,Sér-
gio Sevileanu.
Um dos exemplos é o mensa-
geiro instantâneoembutido.Vo-
cêcomeçaaassistiraumprogra-
ma e ativa, na tela do seu televi-
sor, um software de comunica-
ção instantânea igual ao usado
nos computadores. Imediata-
mentevêquaisamigosestãoonli-
neepodedarinícioaumaconver-
sa com eles, comentando o que
passa na telinha. Se for um jogo
de futebol, todo mundo poderá
xingaro juizediscutirseumlan-
ce polêmico foi pênalti ou não.
Outra coisa quepodemudar é
o guia de navegação entre os ca-
nais. Como já é oferecido pelos
pacotes de TV a cabo digital ou
por satélite, a Microsoft desen-
volveu um software para IPTV
quemostraummosaicocomqua-
tro emissoras. Abaixo do nome
de cada uma aparece uma teli-
nha com a imagem do que está
passando. Basta apertar um bo-
tão para ver os outros canais.
E temmais. Ninguémvai pre-
cisarassistir aumatransmissão
esportiva com apenas um ângu-
lodevisão.Osinal de IPTVpode
transportar imagens de outras
câmerasemcanaisparalelos, fa-
cilmente selecionados pelo con-
trole remoto.Dáparaveras teli-
nhas de modo simultâneo e, de-
pois, escolher a perspectiva
maisadequada.Foraquetodaes-
sa tecnologia abreespaçoparaa
videotelefonia:comcâmerasins-
taladas,ésóligarparaoutrapes-
soapara vê-la ao vivona suaTV.
Existem outras inovações,
que também podem ser adota-
das pelas operadoras de televi-
sãoporassinaturadoPaís.Entre
elas está o vídeo sob demanda.
Você escolhe o que quer assistir
em uma lista na sua tela. O pro-
gramaéentãobaixado, comoum
pay-per-view incrementado.
Outraopçãoéogravadorpes-
soal de vídeo (PVR), já oferecido
no Brasil pela Sky e pela TVA.
Funciona como uma espécie de
videocassetedigital.Basta esco-
lher os programas que eles são
armazenados num disco rígido.

Comisso,ninguémmaisvaiper-
der a novela. Se tocar o telefo-
ne, é só apertar “pausa” e, de-
pois, voltar a assistir.
Por essaseoutras, as empre-

sasdeTVporassinaturanoBra-
sil não querem nem ouvir falar
emIPTV–enquantoasoperado-
ras de telefonia sonham em lu-
crar. “As telefônicas têm uma

oportunidade de entrar nes-
se mercado”, disse o diretor
da consultoria Adventis,
Raul Katz. “Mas, se a oferta
for parecida coma domode-
lodeTVjáexistente,elascor-
remo risco de fracassar.”
A primeira limitação para
oserviçodeslancharestáem
Brasília.AAgênciaNacional
de Telecomunicações (Ana-
tel)nãotemumaposiçãodefi-
nidasobre IPTV,oquedeixa
as teles de mãos atadas. En-
quanto isso, as operadoras
de TV a cabo ou por satélite
prometem fazer pressão pa-
ra não perder seu mercado,
quetem4milhõesdeassinan-
tes e cresce lentamente des-
de 1999. “Os investimentos
que fizemos ainda não retor-
naram”, disse o presidente
daSky, RicardoMiranda.
A outra barreira está na
tecnologia. Para oferecer
umaamplagamadeserviços
e ser competitiva, a IPTV
precisa de uma conexão de
internet ultraturbinada. “O
ideal seriam 15 a 20 Mbps”,
explicou o diretor da consul-
toria Signals, Diego Bubillo.
No Brasil, o máximo que se
alcança hoje são 8 Mbps.
Comotempo,a tendênciaéa
velocidade aumentar e dei-
xar de ser um impedimento.
O mesmo não se pode dizer
dasquestõesjurídicasedere-
gulamentação. Vai ser uma
briga boa.●

Com IPTV, banda larga é aproveitada para levar canais por assinatura;
telefônicas brasileiras não vêem a hora de oferecer serviço na sua casa
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