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Cyan Magenta Amarelo Preto

SoftwareSoftware

■■■NovotocadormostracapinhasdosCDs,facilitandoanavegaçãopelasmúsicas;mensageiroajudaacompartilhararquivos

Enquantosofrecomainvestida
do Google (leia na página ao la-
do), a Microsoft responde revi-
dandocontraaApple: a empre-
sa acaba de liberar para down-
load o tocador de música e ví-
deo Windows Media Player 11
(WMP 11), depois de quase dois
anos semnovidades.
O programa, que roda em

WindowsXPeestáemwww.mi-
crosoft.com/windows/windows-
media/player/download/down-
load.aspx, traz uma série de re-
cursos e detalhes novos para
competir com o iTunes, da Ap-
ple, e tambéminaugurauma lo-
ja de música totalmente refor-
mulada, a Urge (www.urge.
com), criadapelaMicrosoft jun-
to comaMTV.
Mesmoaindaemdesenvolvi-

mento(versãobeta),onovoMe-
diaPlayer jáémuitobom–para
quemusavaaversão10,oupgra-
de é quase irresistível.Mas, an-
tesde conferir asqualidadesdo
novo tocador, cabe ressaltar
seusdois defeitos centrais: a lo-
ja de músicas Urge não funcio-
nanoBrasil–seuíconesimples-
mente não aparece em máqui-
nas que tenhamo sistemaWin-
dowsXPemportuguês–eopro-
grama não transfere músicas
paraotoca-MP3iPod,daApple.
Então, se você tem um iPod,

desista do novo Media Player.
Para todas as outras pessoas, o
software traz novidades muito
atraentes. A navegação pelas
músicas é excelente, pois o
WMP11pegaemostra,automa-
ticamente,ascapinhasdosCDs
–coisa que o iTunesnão faz.Vi-
sualmente,oefeitoémuitoboni-

to, e realmente ajuda o usuário
a navegar por sua coleção de
MP3. Além disso, o sistema de
busca,quenoMediaPlayeranti-
goeraruim, ficoumuitorápido.
Em testes realizados num

PCcomchipde1,5GHz,512me-
gabytes de memória RAM e
5.200músicasnodiscorígido, o
novoprogramadaMicrosoft se
mostrou sensivelmente mais
ágilqueoiTunes(que,nessamá-

quina, dá umas “engasgadas”).
Bastacomeçaradigitarono-

medeumacanção,álbumouar-
tistaparaqueosresultadossur-
jamquase instantaneamente, e
oMediaPlayertambémmostra
links que permitem ampliar a
busca. Quando você ouve uma
música gravada em 1965, por
exemplo, aparece um link que,
quando clicado, exibe todos os
discos que foram lançados na-

quele ano (e que você tenha
guardados no seu PC).
Além disso, a ferramenta de

busca do novo Media Player é
integrada à loja Urge, ou seja,
mostra automaticamente tam-
bémasmúsicas disponíveis pa-
ra compra (mas, infelizmente,
nãonoBrasil).Ocorreque,mes-
moquemnãoquercomprarmú-
sicas,éprejudicadoporessaex-
clusão. Como o guia de rádios e

podcasts do novoMedia Player
ficadentrodalojaUrge,osusuá-
rios brasileiros perderam o
acesso a ele. Nesse sentido, o
programa regrediu, pois a ver-
são 10 tinha umguia de rádios .
Baixou músicas da internet

e elas vieram sem a capinha do
CD? Não tem problema: basta
clicar em Find Album Info e o
novoMediaPlayerbaixa,via in-
ternet, a capinha. O iTunes não

oferece isso.
O recurso ainda está cru,

pois não atribui, de uma vez só,
a capinhaa todas asmúsicas de
umálbum–éprecisoconfirmar
a opção em cada uma delas.
Além disso, o programa às ve-
zes separa em vários subgru-
pos as músicas de um mesmo
álbum.Sãoproblemas fáceisde
consertaratéolançamentodefi-
nitivo doMedia Player 11.
Como ainda está embeta, às

vezes ele dá pequenas trava-
das. Por outro lado, a transfe-
rência de músicas para toca-
MP3portáteismelhoroumuito:
agora, é só arrastá-las para o
canto da tela, como no iTunes.
O novo Media Player é um

ótimo programa. Mas a Micro-
soft realmente deveria fazê-lo
funcionar com o iPod e liberar
sua loja virtual para os brasilei-
ros–ou,nomínimo,abriroguia
de podcasts e rádios online. ●

■■■Alémdeprocurararquivos, programadoGooglechegacom160acessórios, queo integramaoutrossoftwares

Googlequerdominaroseudesktop

Na sua guerra contra a Micro-
soft, o Google resolveu pedir a
ajuda dos internautas: o novo
programa Google Desktop 4
(desktop.google.com)éabertopa-
ra os chamados “plug-ins”, ou
seja, qualquer empresa ou pes-
soa pode criar acessórios e no-
vos recursos para ele. A idéia é
copiar a estratégia do navega-
dorFirefox,quetambéméaber-
to– e, comisso, ganhanovos re-
cursos quase diariamente.
Comessesacessórios,oGoo-

gle Desktop, que nasceu como
um“buscadorpessoal”, ouseja,
um programa para você achar
arquivos perdidos no seu PC,
evoluiu muito. Agora, ele tam-
bém funciona como mensagei-
ro instantâneo, tocadordeMP3
e vídeo, triturador de arquivos,
agenda, calendário, leitor de
e-mail, buscador demapas etc.
Se os acessórios, que se cha-

mam “gadgets”, viraremmoda
na internet, o Google Desktop
pode crescer quase ilimitada-
mente– e, aospoucos, se sobre-
poraoWindows,oqueseriaum
pesadelo para aMicrosoft.
Já são mais de 160 opções,

das mais úteis – integração do
programa com o Outlook e o
iTunes, por exemplo – às mais
fúteis, como o acessório Orkut
Birthdays, que avisa sobre os
aniversários dos seus amigos
no Orkut, ou o Satellite Tra-
cking,quemostraaposiçãodos
satélites orbitando aTerra.
É fácil instalar os gadgets.

Basta clicar em Add e aparece
uma janelinha com todas as op-
ções. Mas controle a empolga-
ção:nostestes,mesmoumcom-

putador potente, com chip de
2,8GHze512megabytesdeme-
mória RAM, ficou muito lento
commais de dez gadgets insta-
lados. Por isso, convém esco-
lher apenas osmais úteis.
Alguns exemplos são o

GDTunes, que cria um atalho
paravocêcontrolaro iTunesou
o Winamp, o GDRSS Reader,
quebaixaemostraautomatica-
mente as últimas novidades de
sites que transmitem no pa-
drãoRSS(ReallySimpleSyndi-
cation) e o oCalendar, quemos-
tra os compromissos guarda-
dos noOutlook.
Para os fãs da enciclopédia

Wikipédia, existe um acessório

que agiliza as pesquisas. Para
quem gosta de baixar músicas,
a pedida é o Torrent Search,
que busca automaticamente
em sites especializados.

CONFIGURAÇÃO
Para usar bem o Google

Desktop,fiqueligadoemalguns
detalhes. Quando você instala
umgadget, elevaipararnacha-
mada “sidebar” – é uma barra
queficanocantodireitodatela.
Para quem tem monitor de 17
polegadasoumenor, elaéruim,
poisocupamuitoespaço.Poris-
so, solte osgadgets – é sóarras-
tá-loscomomousepara forada
barra–e, emseguida, cliqueem

Options e FloatingDeskbar pa-
ra se livrar da sidebar.
Pronto. Agora é só clicar em

Gadget,ouapertarduasvezesa
teclaShift,parafazerosacessó-
rios aparecerem ou sumirem.
Para fazer buscas no computa-
dor, é só apertar duas vezes a
tecla Ctrl para abrir um campo
de busca flutuante, que é gran-
dão, ficabemnomeiodatelaejá
vaimostrando,duranteadigita-
ção, algumas sugestões.
OGoogleDesktop4manteve

o recurso Search Across Com-
puters, que é polêmico e gerou
protestos de uma ONG nos Es-
tadosUnidos, que o acusava de
violar a privacidade dos usuá-

rios. Esse recurso lê e manda
para asmáquinas doGoogle to-
do o conteúdo dos documentos
que você criar com oMicrosoft
Office–textos,planilhaseapre-
sentações. A vantagem é que,
com isso, você pode acessá-los
de qualquer computador.
Orecursoéopcional,ouseja,

vem desligado. Ao instalar o
GoogleDesktop,aliás,escolhaa
opçãoDisableAdvancedFeatu-
res – do contrário, o Google po-
derá vigiar a sua navegação.
Como buscador, o Desktop

ganhou novidades. Agora, dá
paraprotegê-locomsenha–pa-
raevitarquegentenãoautoriza-
da faça buscas na sua máquina

–,forçarreindexações(idealpa-
ra quando você cria, move ou
apaga muitos arquivos de uma
só vez) e personalizar as bus-
cas, que podem ser limitadas
por data ou tipo de arquivo.
Quando você faz uma busca

noGoogle, osoftwaremesclaos
resultados da internet com os
do seuPC, ou seja, alémdeuma
listadesitesmostratambémar-
quivos e e-mails relacionados à
palavra-chave digitada.
Graças à sua rapidez, preci-

são e integração com os servi-
ços do Google, o Desktop já era
o melhor “buscador pessoal”.
Mas,nanovaversão,realmente
deu um salto de qualidade. ●

MicrosoftturbinaMediaPlayereMSN

MILEUMAUTILIDADES-GoogleDesktop4 (acima),queassumefunçõesdeoutrossoftwares, e telasdoserviçoGoogleNotebook, quepermitegravar cópiasdepáginasdarede

VELOCIDADE-Painelprincipal donovoWindowsMediaPlayer, que temumbuscador instantâneoeexibeautomaticamentecapinhasdosCDs
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NOVO-WindowsLiveMessenger

MSNganha
buscador
deamigos

Compartilhe
sualistade
favoritos
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Outro grande lançamento da
Microsoft é o mensageiro ins-
tantâneo Windows Live Mes-
senger, nova versão do onipre-
sente MSN Messenger. O pro-
grama, que o Link testou com
exclusividade emnovembro, fi-
nalmente está liberadopara to-
dos os internautas: é só acessar
ideas.live.comparabaixarosoft-
ware, que é gratuito e só tem
umporém–comoonovoMedia
Player, por enquanto está ape-
nas em inglês.
Mas, para quem já usa o

MSN, isso não chega a ser pro-
blema: todosos ícones,menuse
comandos estão no mesmo lu-
gar. E o Live Messenger, total-
mente compatível com oMSN,
traz várias novidades.
Uma delas é o buscador de

contatos, superútil para quem
tem muitos amigos. Outra me-
lhoria é o recurso Sharing Fol-
ders, que permite criar pastas
compartilhadasepermanentes
–vocêpodedeixar fotos, textos,
músicasouqualquer tipode ar-
quivo à disposição de cada um
dos seus amigos (que também
precisam estar rodando oWin-
dowsLiveMessenger).
Mais uma novidade: na par-

te de baixo do Live Messenger,
aparecem miniaturas dos ví-
deos mais populares no portal
MSN.Pena que eles não rodem
diretonomensageiro –aoclicá-
los,abre-seumajaneladoInter-
net Explorer. Umdetalhe intri-
gante é que, embora esteja in-
vestindo pesado na sua loja de
músicas online (leia texto aci-
ma), aMicrosoft colocou nono-
vo programa um atalho para a
loja concorrente Rhapsody, da
RealNetworks. É uma decisão,
nomínimo, estranha.
Umagrandemelhoria do Li-

veMessenger é o bate-papo em
grupo. Finalmente omensagei-
ro da Microsoft permite fazer
uma miniconferência com vá-
rias pessoas, na mesma janeli-
nha. E os seus amigos nempre-
cisam ter o novo software, pois
orecursofuncionaperfeitamen-
te com oMSNMessenger 7.5.
OWindowsLiveMessenger,

como o tocador Media Player
11, éumexcelenteupgrade:vale
a pena instalá-lo. ● B.S.G.

Quando você encontra algo
legal na internet, o que faz?
Imprime? Grava na sua lista
de sites preferidos? Existe
umasoluçãomelhor:osservi-
ços de favoritos online.
Com eles, a sua lista fica

guardada na internet, ou se-
ja,podeseracessadadequal-
quer PC, como na escola ou
num cibercafé (confira em
www.link.estadao.com.br/in-
dex.cfm?id_conteudo=6034al-
gumas opções).
O Google demorou a en-

trar nessa onda, mas já che-
gouemgrandeestilo:seuser-
viço do tipo, o Google Note-
book, é o mais ágil de todos.
Depois de instalar no seuna-
vegador um acessório, que
pode ser baixado em www.
google.com/notebookefuncio-
nacomoInternetExplorere
o Firefox, surge na tela um
iconezinhoqueécomosefos-
seoseubaúparticular:basta
clicaremAddNoteparagra-
var namemória dele o ende-
reço daquele site bacana,
que você não quer perder.
Tudoficaonline,eprotegi-

do com senha. Aí você pode
acessaroseuacervodequal-
querPC–mesmoqueelenão
tenha oNotebook instalado.
Também dá, se você qui-

ser, para compartilhar o
acervo com outras pessoas.
O diferencial do Google

Notebook é que ele permite
copiar pedaços das páginas.
Viu uma notícia interessan-
te? É só selecionar o texto
com o mouse e apertar Add
que o Google Notebook gra-
va tudo, inclusive as fotos.
Também dá para organizar
em pastas o seu acervo pes-
soal – e, naturalmente, fazer
buscas no conteúdo dele.
Para usar o novo serviço,

é preciso ter uma conta do
Google (ou se cadastrar na
hora).
Como é bem simples, o

Google Notebook ainda não
se compara aomelhor servi-
ço do gênero, o Furl (www.
furl.net). Mas, para quem
nunca usou os favoritos onli-
ne, o Notebook pode ser um
ótimo começo. ● B.S.G.
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