
TECNOLOGIA • Não há infra-estrutura para transmissões em alta qualidade OLHOS

Google descarta TV na web,
para alegria das operadoras

• AMSTERDÃ. Os

novos serviços de
televisão pela internet,
como o Joost e o YouTube,
ganham cada vez mais usuá-
rios, mas podem derrubar a
rede global. O alerta foi dado,
curiosamente, pelo Google,
que estimula com seus apli-
cativos que a internet deve
ser usada para tudo.

A dona do maior buscador
do mundo declarou que a inter-
net não foi feita para a TV e pe-
diu cuidado para as empresas
que pensam que podem distri-
buir filmes e programas em alta
qualidade, na chamada IPTV.

- A infra-estrutura da web e
mesmo a do Google não são
escalonáveis a esse ponto.
Nunca oferecerão a qualidade
que os consumidores esperam
- confessou Vincent Dureau,
diretor de tecnologias de tele-
visão daempresa, no Congres-
so Europeu de TVs a cabo.

Como alternativa, o Google
se ofereceu para trabalhar com
operadoras de televisão pa-
ra combinar sua tecnologia
de busca de vídeos e publicidade
customizada com a oferta de
imagem e som de alta qualidade
pelas redes tradicionais.

Um dos diretores do setor,
Duco Sickinghe, da Telnet
belga, disse que a notícia de
que o Google não vai conse-
guir lidar com vídeo era "a me-
lhor do dia".

O Google foi recebido no
evento por uma mistura de sim-
patia e terror. As operadoras de
TV a cabo temem que as em-
presas de internet roubem* seu
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Com o aumento de
uso, todos os anos temos
que investir muito
apenas para manter o que
já existe. E, na verdade,
o que há já é menor
do que no passado
Richard Alden, diretor da Ono

negócio. A opinião geral do se-
tor de televisão é de que a Rede
é uma benção, mas em termos.

A entrega de internet em
banda larga a residências e pe-
quenas empresas é um dos
segmentos mais lucrativos pa-
ra as operadoras de cabo. Mas
as firmas são obrigadas a in-
vestir em infra-estrutura para
lidar com o consumo cada vez
maior de troca de arquivos e
downloads de vídeo.

A quantidade de dados tro-
cados em uma hora de vídeo é
comparável a de um ano de
correio eletrônico.

- A maior parte do tráfego
de informação na internet é
em redes peer-to-peer [como
Kazaa ou Bit Torrent] e por
troca de vídeos. - explica Ri-
chard Alden, da operadora es-
panhola Ono. - Com o aumen-
to de uso, todos os anos temos
que investir muito apenas para
manter o que já existe. E, na
verdade, o que há já é menor
do que no passado.

Alden confessa que os pro-
vedores de internet não gos-
tam de revelar que estão in-
vestindo apenas para manter
nível de acesso.

A empresa de consultoria
Gartner estima que 60% do trá-
fego de dados na internet é feito
entre computadores de usuá-
rios, nas redes peer-to-peer.
Com o aumento da banda de
acesso, sobe o download de fil-
mes e programas de TV, em boa
qualidade de áudio e vídeo.

Games
melhoram
acuidade
visual
Juliana Anselmo da Rocha

Os gamemaníacos con-
tam com um novo argumen-
to científico contra os aler-
tas para não danificar a visão
com a prática. Um estudo
americano provou que brin-
car com um game de ação
pode, na verdade, melhorar
a acuidade visual.

- Os jogos de ação puxam
ao limite o sistema visual e
forçam o cérebro a se adap-
tar. Esse aprendizado é car-
regado para outras atividades
- explicou Daphne Bavelier,
do do Laboratório de Cérebro
e Visão da Universidade, de
Rochester, nos EUA.

Com Shawn Green,
compararam a visão de jo-
gadores com quem nunca
jogou e concluíram que os
gamemaníacos são melho-
res em localizar objetos

Treinos com
jogos de ação
aumenta em 20%
habilidade para
distinguir objetos

em ambientes confusos.
- Também conseguem

acompanhar a trajetória de
mais objetos por vez e pro-
cessar melhor a informação
visual - completou Shawn.

Separados em dois grupos
de acordo com o hábito de jo-
gar, os participantes fizeram
um teste para verificar a acui-
dade visual. Deviam encon-
trar a letra "T" escrita em di-
ferentes orientações em um
cartaz com outros símbolos.

Os não-jogadores enfren-
taram um segundo teste, no
qual foram convidados a brin-
car com o Tetris - famoso ga-
me de pouca complexidade
que consiste no encaixe de
peças que caem na tela - ou
com o Unreal tournament -
título que exige habilidade
para caçar adversários com
diferentes armas.

Submetidos novamente
ao teste de acuidade visual
depois de um mês de sessões
diárias de uma hora, quem se
divertiu com o Unreal Tour-
nament obteve resultados
20% melhores do que os que
jogaram Tetris.

Os resultados indicam que
jogos de ação podem ser usa-
dos para "treinar" o olho e
melhorar a acuidade visual.

Text Box
Fonte: Jornal do Brasil, 8 fev. 2007. p. A 24.




