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Curso de gaita,tem
reforço com o VoIP

A comunicação de voz baseada na intemet já estiá sendo ufada pma cursos de
música online; um deles é o de gaita, que permite intera$o em tempo real

REGINA DE SA

Com o uso de um progÌâaa
de comunicâção instantânea via
inteÌneÌ, âÌguns ârquivos MP3 e
chat do tipo rìrâ-dúvidas, tudo
com hora e daÌa pÌogramados,
âs anlâs do professoÌ caÌioca
Michâel tuce não são mâis as
mesmrìs. Arce ensìna gâita há
l0 anos no Rio de Jatreiro, e
agora Ìesolveü apostdÌ também
na educação a disÌârciâ via veb
para ersmaÌ, em lempo reêÌ. co-
mo tocíu o instÌuÌÌìento.

O curso onliDe é fèito âlla
vés do pÌogrnma Skype, qìre
possibiÌila â comuDicação eÌn
tempo real baseâda na tecDolo-
sia de voz sobre IP (VolP) e du,
râ em média dois ânos. O prc-
grâmâ peÌmlre que um rnreÌ
nâüÌâ converse com outro â drs
tância, ôm qualquer parre do
BrâsiÌ e do mundo. com üm
som lão bonÌ quarto o de umâ
ligação telefônica paúão, e,
melhor: o custo dâ ligação che-
ga a ser aié mâis brixos do que
unr;ì chamrìdr nrciorìrl (DDD)

Michàel Arce, professor de gâita, usa o piogrâma Skypc pârâ interâgiÌ com alunos
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Hardware Burn-in
É práÌica dos fabricântes de computadores

(ou p€Ìo menos deveíâ ser) Íeâlizaren uma
bateÍia de testes âpós â montâg€m dos seus
equipâmentos com o objetivo de testar a
confiâbilidade do sìstema e verificâr se
existe aÌgum componente defeìtuoso. Essa
bâxeria de testes é châmâ.JÃ de burn-in e
deveria ser adotadê por todâs âs empÌesas
qüe montam computadoÍes.

Nos testes de büÌn-in. os computadores
são submetidos a uma carga de trabâlho
intensa. Se, duÌânte os teÍes, algum
computâdoÍ aprêsentâr problemâs de
trâvamentos, resets, têla azul, denúe outÍos,
o equipamento é imediâtamente removido da
linha de produção. Esse é o procedimenÌo
pâdúo adotado por empresas sérias e que se
preocuparn com a quêlidâde dos
compuÌâooÍes que mÌegrêm_

Já nas empresas que não prezâm pela
quaÌidade dos seüs coÌìputadores. os teÍes
íle burn-in são Íeâ'lizztlos na casa do cÌiente.
Se o cliente não ÌecÌâmâr do funcionamen.o
do computador. signifìca que todos os
componentes do micro estão funcionando
bem. Caso o cliente recìâme, â empresa
efetua os devidos reparos. O problemâ dessa
pÌática é o desgâste na relação comerciâl
entre o cÌiente e â êmpresa, já que ÍepâÌos
teÌão de seÍ eÍètuâdos em um computador
noYo que acabou de sâir da loja.

Pârâ evitar esse tipo problemâ com os
seus cÌientes, inclua na linha de montagen
os testes de bìrm in para que defeitos sejam
ideDtificâdos e corrigidos no laboratório da
sua empÌesa e não na cala do clienÌe. Se
você é apenas um usuárjo e não tem umâ
empresa de montâgem, tâmbém pode
submeter o compuÌadoÍ â tesres de l),ir,r-i,
pâÍâ lestâr a confiabiÌidade do cquìp nrenlo.

Existem Do rÌÌcrcado vírios progrül|llrs



A comunicação de voz baseada na intemet j á está sendo usada pma cursos de
música online; um deles é o de gaita, que permite interação em tempo real

RNGN'{A DE SÁ

Com o uso de um plogrâma
de comunìcação instantânea yia
LnlemeÌ, aÌguns arqüvos MP3 €
.hai do tipo tiÍa dúvidas, tudo
:om hora e data programâdos,
âÀ auÌâs do proíessor carioca
ìÍichaeÌ Arce não são nais as
mesmas. Arce ensinâ gâita há
l0 anos no Rio de JaneiÍo, e
agora Ìesolveu âpoÍar também
na educação â distância üa \reb
Para ensmar, em lempo Ìeâ1, co,
mo tocar o insarumento.

O curso onÌine é feito arrâ-
rés do progÌama Skype. que
possibilitâ a comunicação em
tempo reaÌ baseada na tecnoÌo
g1a de voz sobÌe IP (VoIP) e du
ra em médiâ dois anos. o pro

-sEma perÌ:ìrÌe que um mrer-
Daura converse com outro adis,
Ìãncia. em qualqueÌ parte do
Brasil e do mundo, con um
som tão bom quanro o de uma
lr-sação relefônica padÌão, e,
meÌhor: o cuío da lìgação che
_qa a ser até mâis bâixos do que
trma cbamada nâcional (DDD)
ôu inÌemâcionaÌ (DDI).

Colno matenaÌ de âpoio, o
inl:mauÌa Ìem vídeos, midis)
partiÌÌìni e !Ê\âções dos exer-
cícirìr rrl_erenles a cada âuìâ,

mo.htm) e um metrônomo centos". opinâ, qüe há ummês
(www.earpow€r.conr/metrono- esÌuda com MìchâeÌ.
me,php), A quÂlidade sonorâ do Sklpe,

na opinião de Aúiano, foi fun-
dâmentaÌ pârâ o sucesso do cuÌ

,

,

'

que tênì a duÌaçào de 30 minu prONErRr,sNrO - Anres de inves-
ros. umâ vez por remâna e com lir no novo método de ensìno, AÌ-
hom âgendada. O inÌemauta pâ- ce fez algumâs !€squisâs nâ rede

-qa 
R$ 120 po. quaÌro âulas. è descobdu seÌ; ú;ico nesÌe Èê-

Sao 30 núur", , le Ju d ordr i .  nero mu. i . :  I  
"  

uLi t iza,  ,  Sgpe
cü. Depoi . .  er ! .u . rqLr\o.  en para ddr rLt i ,  de gar lâ.  . .Er i . rem
\4Pl dos exeÍcic i$ pa.,aoo,.  iUa, ae g" i ra, ,n l ine.  mâ, n: lu,Jo
além de midis e vídeos que eu em tempo reat e sim êÍquivos pâ,

- 
pÌodüzf', explica. . ra downìoad,., conenra o profis

A.rgÊrÈerâpioao çtìqso oú- .'sff, que Eos!ÍLoo 
"Àte 

!ú*-i-
ne, o rnremauta precÌs! de unl chaetârce.com.br/onÌinê conìo
PC configuÍâdo (pÌocessadoÌ as âr Às dele aconteceÌn.
de I Gb, 128 Mb de RAM e 15 Foì nâ rede mundial oue o Dfo
Mb de esp.ço Jore no HD) e fesor de p,icotogiaAdriano Barâ
acessórios básicos, como mi- ta. de SaÌvador. descobriu oue erâ
crorone. fone de ouvdo. cab{â possivet âDrender g3rÌd viã inler-
alro-fdlanree inremer bânda IaÍ- ;e', ia que hâ\jd teir
ga. O professor inreÌage em durì" p€Ìa cidade atrás {:le um plo_
rempo reai. rocândo onlúe,, or. 'e.ror desle |nsúu,nenlo

gindo. proponJ" e\erL1 o.  "  O que Aor iano 1à..  go,roìr  fo l
onentaì1do o aprendizado. E da pnricjdade e net{rdologia do
precÌso instalaÌ no PC o pro- curso ontine. ..parrì aqueles que
p,dmi comunrcado, Sklpe nào rem d.c*o ao. g, i , ,o. , .è"
(Í\ryw.sklÏB,com), bem como [!s musìcais. as aulâs online Der
Bdnd in-d-box ,seqi ienciadoD mirem corÍ ig i r  ,  ar , ,p"cra ì , .
(  ivww.pgmusic.com/de- bons professores nos pequenos

Ácher Ciírás httpj//achêiciÍras.uol.com.bÍ/dfra tab_gâita.php
Á CaJ. dai Clfras - wwwcâsâ.ciíÌas.nom.b/gaita.asp
Canto d. gãita www.entodagâita.cjb.nêt
larp O/l (êm lnglês)-www.angelÍirê.com/ÌnusjdHarpon
,%9aClÍ?5 - www.pegâciÍras.(om.bÌ/tabgait..html

I NãoeÍnpreíe a gata paÊ ninguérrrl você €Ínpresta sua escova de

2. Lmpe a gata periodcaÍnênle, para Ínanter a pacâ exierna livíe de

3.5e você é funìanie, saÌba quê ã peíIoÍmac€ do gaÌÌeío Ícã

4 CLridador qualquer queda pode pÍovocar desêjuíe nas pdrneÌas
5 \dojoouô Íoíd " oãiàoesdÍ ir .da. oos depar d"noo do Ld,o.,você

poo€rã ànnar ou ÍÍocãr a pah€ta
6. Náo abÍa a ga ta: qua quer ioque precipitado pode inu izaÍ unìa

7. Par; pÍoÌeger ã gàita, guarde-a sempre na €Ínbalagem própria

Michael Arce, professor de gaita, usa o progrâma Skype parâ int€râgir com alunos


