
internet vive atualmente
uma revoluçãc
tecnológica. Atividades
que não imaginávamos
ser possíveis em um
computador, hoje são

tarefas corriqueiras. Assistir a um
vídeo na web, compartilhar fotos e a
possibilidade da geração de conteúdo
por qualquer usuário modificaram a
maneira como lidamos com o
computador, Será que alguma pessoa
com acesso à internet pode dizer que
ela não é necessária? Em muitas
casas o computador é considerado
um elemento fundamental e nas
empresas, o seu emprego tornou-se
imprescindível para o desenvolvimento
de qualquer trabalho.

A essa nova maneira de interação
com o mundo digital foi dado o nome
Web 2.0. Mas o que fazer com os
gigabytes de informações geradas?

Como organizá-las de modo que seja
possível acessá-las de forma rápida, fácil
e eficiente? Pesquisadores apostam no
surgimento de uma nova onda à qual
deram o nome de Web 3,0.

Embora esse novo termo provoque
discussões e controvérsias, a Web 3.0
promete uma oportunidade de pesquisas
e buscas que não apenas forneçam
melhores resultados, mas que também
atendam-nos como um serviço
personalizado, sendo um sistema que
garimpe as informações que se encaixam
exatamente no nosso pedido. Um
exemplo: encontrar a foto de sua avó
com a melhor exposição de luz entre as

centenas de fotos armazenadas em seu
computador, poderá levar apenas alguns
segundos. Poderemos utilizar melhor os
dados disponíveis na internet, de uma
maneira mais organizada, por meio de uma
nova camada de aplicações. Por isso esse
novo conceito também é conhecido como
web semântica.

Todos esses benefícios também vão
exigir processadores mais potentes, que
possam realizar diversas tarefas sem perda
de performance. Processadores multicore
serão essenciais para manter o
desempenho ao qual nos acostumamos, à
medida que exigimos que nossos

computadores desempenhem tarefas
múltiplas. Uma pesquisa feita nos
Estados Unidos pela Harrys Interactive
mostrou que nove em cada dez
entrevistados tinham dificuldades em
realizar tarefas múltiplas que exigem
intensidade do computador, Os
problemas apontados incluíam
congelamento do computador, telas
"cortadas", desligamento de funções e
distorção de áudio.

Para as empresas, alguns segundos
perdidos, contabilizados em dias,
semanas e meses e multiplicados por
centenas ou milhares de funcionários
têm um impacto significativo na
produtividade.

Pesquisadores acreditam que em um
prazo entre cinco e dez anos,
computadores com desempenho
"teraflops'1 - que executam trilhões de
cálculos por segundo - serão padrão até
mesmo em computadores domésticos.
Processadores multicore permitirão que
alguns "cores" sejam dedicados a tarefas
primárias enquanto outros sejam usados
para outras atividades.

Pense em um futuro próximo,
aproximadamente urna década, quando
poderia ser possível ter o poder de um
computador com dezenas de "cores'' de
execução na palma da sua mão, quando
o poder da computação de alta
performance e processamento paralelo
estivesse disponível para usuários em
qualquer lugar. O que você faria com
isso? Talvez a melhor pergunta seja: O
que você não faria com isso?

A primeira geração de processadores
dual core já está aí e a revolução
digital está avançando no trabalho e em
casa. Avanços muitos maiores estão
por vir, uma vez que plataformas,
padrões e o ecossistema estão sendo
construídos para levar plataformas
multicore já utilizadas pelos early
adopters para todo o mercado.

'Mareei Saraiva é gerente de produtos para
servidores da intel

Text Box
Fonte: TI Inside, a. 4, n. 32, p. 22, jan/fev. 2008.




