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Anunciam-se para breve os gravadores-DVD. Mas se pensa que vai poder fa-

zer cópias a pataco do DVD de «Gladiador» está muito enganado. É como ter

um carro que dá 200 e não poder passar dos 120. O código é para cumprir

Gravado no vento
DVD RW

TEXTO DE JOS� VICTOR HENRIQUES

Em 27 de Janeiro, no DNA 217, na I Par-
te de uma reportagem de 32 p�ginas so-
bre a CES de Las Vegas, publiquei estas
mesmas duas fotos e o seguinte texto:
ÇOutro dos temas pol�micos foi o DVD-
grav�vel. Afinal, vamos poder gravar DVDs
ou n�o? Claro, mas gravar o qu�? S� ma-
terial anal�gico. De um DVD para outro
nem pensar: os sistemas de protec��o an-
ti-c�pia n�o deixam. Da televis�o digital?
Talvez. Provavelmente a frequ�ncia de

dutor de DVDÈ. 
Saber� Paulo Querido algo que eu des-

conhe�o? Ter-se-� limitado a reproduzir a
informa��o que lhe foi fornecida pela Phi-
lips? Ser� que afinal a fun��o de Çc�pia
de outros DVDÈ consta no press-release
da Philips? Terei eu induzido os meus lei-
tores em erro? 

Nas minhas notas e em toda a docu-
menta��o, incluindo os textos da publici-
dade ao modelo Philips DVD+RW1000
publicados na imprensa americana, n�o
encontrei uma �nica refer�ncia a essa t�o

amostragem nem ser� a mesma. Primei-
ro o sinal ter� de ser convertido para ana-
l�gico pela Çtop-boxÈ. Para que serve, en-
t�o? ÇPara arquivar os seus filmes casei-
ros obtidos com camcorders digitaisÈ, dis-
se-me com um sorriso o representante da
Philips que demonstrava o DVD+RW
1000, Ço �nico gravador DVD compat�vel
com 10 milh�es de leitores-DVDÈ. 

Quase dois meses depois, na revista
ÇVidasÈ, do seman�rio Expresso, num tex-
to assinado por Paulo Querido, podia ler-
se o seguinte: ÇCom a fun��o de grava-
��o, o DVD n�o demorar� a conquistar
adeptos: permite a c�pia de outros DVD
e a grava��o de programas de televis�o,
sendo o modelo da Philips
(DVD+RW1000) retrocompat�vel com os
anteriores formatos. As suas grava��es po-
dem depois ser lidas em qualquer repro-

galmente e come�a a pirataria? Quando
compramos um CD temos ou n�o o direi-
to de o utilizar de forma justa, isto �, fa-
zer c�pias para uso pr�prio sem objecti-
vos comerciais? Mathew Zinn, um dos
conferencistas, citado pela Stereophile,
defendeu a ideia de que o conceito ÇNaps-
terÈ constitui a express�o do direito dos
consumidores � indigna��o ao saberem
que lhes est�o a cobrar tr�s contos por
um disco que custa cem paus e que, se
a ind�stria fonogr�fica n�o partilhar pelo
menos parte da imensa riqueza musical
que possui fornecendo gratuitamente al-
guns conte�dos, outros ÇnapstersÈ apare-
cer�o inevitavelmente. Deixaram sair o g�-
nio de dentro da garrafa e agora vai ser di-
f�cil voltar a coloc�-lo l� dentro.

Talvez por isso o Parlamento Europeu
tenha deixado a porta aberta para os pa�-

ses que assim o entendam cobrarem uma
taxa sobre todo o hardware e software de
grava��o para compensar os autores pe-
la perda dos seus direitos. Mas quais au-
tores? Os que foram realmente lesados?
E n�o somos todos inocentes at� se pro-
var que somos culpados? � justo pagar
antecipadamente por um delito que ain-
da n�o cometemos?

Ora como gato escaldado de �gua fria
tem medo, a ind�stria cinematogr�fica,
americana sobretudo, quer ter a certeza
que n�o se vai passar com o DVD o mes-
mo que se passou com o CD e, apesar de
um jovem ÇhackerÈ noruegu�s ter coloca-
do na Internet a f�rmula secreta para co-
piar DVD utilizando o sistema Linux, a t�c-
nica n�o est� ao alcance de todos. O que
tem aparecido na Internet � algo de com-
pletamente diferente: projecta-se um fil-

mente esta t�cnica de encripta��o que o
vai impedir de copiar DVD sob formato di-
gital. Al�m disso, o sistema Macrovision
que j� o impede de copiar os DVD para
cassetes � igualmente eficaz na preven-
��o da c�pia de DVD para DVD+RW mes-
mo sob formato anal�gico. Ali�s, a Ma-
crovision tem j� pronta a vers�o Beta de
um sistema id�ntico que vai tamb�m im-
pedir a c�pia de CD a curto prazo. A par-
tir do ano que vem os Çpiratinhas dom�s-
ticosÈ (e piratas somos todos n�s) v�o ter
algumas surpresas com os CD de certas
editoras. O sistema designado por Sa-
feaudio � aplicado durante a masteriza��o
e n�o h� volta a dar-lhe. 

O mesmo se aplica ao DVD-Audio
(mais grave neste caso porque � aud�vel)
e ao SACD (inaud�vel). A brincadeira aca-
bou.

Este tema foi amplamente discutido na
�ltima Confer�ncia da CEA. Onde acaba o
usufruto pleno de um bem adquirido le-
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desejada possibilidade. De facto, depois
de enaltecer a superior versatilidade do
gravador-DVD em rela��o ao VCR e a
compatibilidade com os outros leitores-
DVD e DVD-ROM, no texto refere-se ape-
nas a vantagem de poder gravar progra-
mas de TV e de montar filmes obtidos
com camcorders digitais no PC e regist�-
los depois em DVD+RW. Acham que a
Philips ia logo esquecer-se daquilo que o
consumidor mais deseja: copiar DVDs? 

A refer�ncia � c�pia digital directa n�o �
feita por uma �nica raz�o: seria publicidade
enganosa e a Philips � uma empresa s�ria.

De facto, o Parlamento Europeu apro-
vou legisla��o sobre a protec��o de direi-
tos de autor que n�o s� criminaliza a c�-
pia sem autoriza��o como considera um
crime tentar descodificar os sistemas de
encripta��o anti-pirataria  Ora � exacta-

Philips DVD+RW1000, um sonho tornado realidade ou uma quimera?
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DVD+RW com as ÇdrivesÈ de computador,
o problema � que a maior parte das que
est�o a ser utilizadas actualmente s�o do
tipo DVD-RAM, que com os seus 9GB s�o
�ptimas para aplica��es inform�ticas, mas
n�o servem para aplica��es v�deo. Entre-
tanto, a Pioneer colocou � venda no Ja-
p�o a vers�o comercial das suas ÇdrivesÈ
de DVD-RW profissionais e j� tem 41 em-
presas a apoiar o formato.

Em Las Vegas, o grupo Sony/Phi-
lips/Hewlett-Packard apressou-se a anun-
ciar em confer�ncia de imprensa que a
Thompson apoia os esfor�os para colocar
no mercado ÇdrivesÈ para computador do
tipo DVD+RW. E a Sony, que n�o gosta
de perder nem a bot�es, pelo sim pelo
n�o, anunciou que vai comercializar em
2002 um gravador DVD compat�vel com
ÐRW e +RW. E assim fica bem com Deus
e com o diabo.

Isto para entreter o pagode, enquanto
o DVR Blue, que utiliza um laser azul-vio-

leta para registar 22,5GB num �nico dis
co, n�o estiver pronto para ser comercia-
lizado Ð l� para 2005. Os prot�tipos de
gravador DVR Blue de alta defini��o, apre-
sentados simultaneamente pela Philips,
Sony e Pioneer (les beaux esprits se ren-
contrent...), em Las Vegas (ver reporta-
gem no DNA 217) tinham uma imagem
de cair para o lado. Eu vou esperar que
eles se entendam como fizeram com o
DVD e suster a respira��o at� ficar... azul.

Mas juro que gostava imenso de estar
enganado e que a Philips me provasse
que vai ser poss�vel copiar filmes em DVD
com o DVD+RW1000. Seria o primeiro a
dar a m�o � palmat�ria. Se for assim, en-
comendo j� um e aconselho os leitores a
fazer o mesmo. 

Nota: Se o disco n�o estiver protegido
contra c�pia � tecnicamente vi�vel a du-
plica��o. ■

jvhsom@mail.telepac.pt

me em DVD num ecr� de seda e filma se
a imagem com uma camcorder digital ob-
tendo-se assim uma matriz que pode de-
pois ser compactada. Mesmo assim, com
a actual velocidade das linhas telef�nicas
vulgares, precisaria de uma semana para
fazer o download e a qualidade da ima-
gem deixa muito a desejar. Mas com as
redes de alta velocidade e as Çflat ratesÈ
o caso muda de figura.

O que parece um sonho tornado reali-
dade Ð um gravador-DVD Ð de pouco vai
servir al�m de arquivar em disco �ptico os
seus filmes caseiros obtidos com c�maras
digitais e gravar programas de televis�o cu-
ja qualidade de imagem n�o justifica um
formato com a resolu��o do DVD. Mesmo
que fosse poss�vel alugar o DVD de ÇO Gla-
diadorÈ num clube de v�deo e copi�-lo, qual
� o interesse de pagar entre sete e dez
contos por um disco virgem quando o ori-
ginal � mais barato? E os RW ainda v�o
ser mais caros numa primeira fase...

Para transformar um sonho num pe
sadelo s� faltava a concorr�ncia de pelo
menos tr�s formatos diferentes, todos in-
compat�veis entre si: DVD-RAM, DVD-RW,
DVD+RW.

O DVD-RAM � proposto pela Toshiba,
Hitachi e Matsushita (Panasonic); o DVD-
RW pela Pioneer e o DVD+RW pela Phi-
lips, Sony, Hewlett-Packard, Yamaha e Ri-
coh. N�o vale a pena perdermos muito
tempo com as diferen�as t�cnicas entre
eles que s� iriam baralhar ainda mais os
leitores. A Philips conseguiu provar-me em
Las Vegas que um DVD+RW registado
num gravador DVD-1000 tocava noutro
leitor-DVD, e isso basta-me. O mesmo
n�o acontece com o DVD-RAM, que s� �
compat�vel com os mais recentes mode-
los da Panasonic. Mas o DVD-RAM grava
dos dois lados do disco. A Pioneer garan-
te que o seu formato tamb�m � retro-
compat�vel mas eu gostava de ver para
crer. Quanto � compatibilidade do

Maqueta de modelo de DVD+RW/-RW da Sony apresentado nas CES2001, em Las Vegas


