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MP4 é o novo formato polêmico na Rede
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Filmes como “Matrix” estão disponíveis em
programas de trocas de arquivos como o
Gnutella
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Pirataria de música em MP3 é coisa do passado.
A onda agora é trocar vídeos em MP4. O MP4
está se tornando cada vez mais popular como
um formato de compressão para vídeo. O
formato pode ser encontrado em programas
como o Gnutella, que tem vários filmes em MP4.
“Consegui baixar o Matrix inteirinho aqui em
casa, é a primeira vez que baixo um filme da
1 of 2

06/06/00 02:57

MAGNET

http://www.magnet.com.br/magnet/magnet/bits/internet/bits/bits2000-06-05j_dtml

casa, é a primeira vez que baixo um filme da
Web”, disse o programador que traduziu o
Gnutella para português, o carioca Miguel
“Mikhail” P. Silva.
O MP4 não é o único formato que está fazendo
sucesso em programas como o Gnutella. O
obscuro VQF, que precisa de um plug-in
específico para tocar no Winamp, serve para
comprimir arquivos de áudio e tem qualidade
superior ao MP3, segundo alguns. O VQF têm
atraído adeptos de programas open source por
ter código aberto.
Mas o que está causando confusão mesmo é o
MP4 e seu parente mais próximo, o DivX. O DivX
é uma variante do MP4 criado pela Microsoft que
foi hackeado para ter ter qualidade de imagem
MP4 e áudio MP3. Podem-se encontrar players e
ripadores à vontade no site http://divx.ctw.cc e
no http://DVDPiracy.com ou ainda no Ultimate
Resource.com/DivX. Como o nome do site
entrega, pirataria de DVD pode ser o uso
principal do DivX no futuro. O formato MP4 para
vídeo e MP3 para áudio em alguns DVDs DivX
pode ser copiado para um CD-R com uma
qualidade inferior mas ainda boa. O Napster
pode virar passado mesmo. Os fãs do Metallica
vão começar a trocar videoclips da banda em
DivX pelo Gnutella.
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