Clone supera Gnutella original

Page 1 of 1

Suplementos Editorial Assinaturas Caderno2 Cidades Economia Esportes Geral Internacional Politica

Segunda-feira, 19 de fevereiro de 2001

Clone supera Gnutella original
Longe de ser prático, eficiente e popular como o Napster, o
Gnutella já foi criticado por ser difícil de utilizar e não estar preparado
para suportar um grande número de usuários. Alguns de seus
"clones", entretanto, superam o programa original, com interface mais
intuitiva e mais recursos.
O BearShare é um dos clones mais bem conceituados dentro
da comunidade Gnutella. Na semana passada, liderava uma pesquisa
conduzida pelo site Gnutella.br, como o preferido entre os visitantes da
página. Pode ser baixado gratuitamente no endereço
http://www.bearshare.com.
O Gnutella e seus clones são programas que ligam os
computadores entre si, para que possam trocar arquivos. Cada PC é
um cliente e, ao mesmo tempo, um servidor. Todos eles comungam da
mesma rede. Isto é, tanto faz utilizar um clone desconhecido ou o mais
famoso, ambos vão procurar arquivos dentro da comunidade de
usuários Gnutella. Além de não ter um servidor central, os Gnutella
são diferentes do Napster porque permitem o compartilhamento de
arquivos de diversos tipos, como gif, avi, mpg.

anterior
Troca de MP3 vai
continuar forte
próxima
Vírus revela alto
poder de
dissemina ção
índice de notícias
Inform ática
capa Estado

Os Gnutella podem ser baixados no endereço
http://www.gnutella.com.br ou http://www.gnutella.wego.com. Nessas
páginas também há listas de endereços de servidor. É preciso
escolher um deles e configurar o programa para acessá-lo. A grande
vantagem disso é que, se um servidor está inativo, basta procurar
outro. (K.A.)
imprimir
Pesquisa

enviar
Colunistas

coment ário
Especiais

Manual de Redação

Clube do Assinante

English Expediente

| a magia do cinema | arte digital | agrícola | assinaturas | astral | autos | banco de talentos | bossa nova |
casa & fam ília | classificados | clube do assinante | colunistas | editoriais | english | espa ço aberto | especiais |
estadinho | estadão na escola | expediente | fale conosco | feminino | fórum de debates | fórum de discuss ões |
fórum dos leitores | fundos & cia. | hist ória do grupo oesp | índice de not ícias | inform ática | loterias |
manual de reda ção | mapa do site | o melhor de calvin | pesquisa | previs ão do tempo | quadrinhos |
redescobrindo o brasil | são paulo reclama | site fran çais | suas contas | suplementos | telejornal | viagem |
Copyright © 2001 O Estado de S. Paulo. Todos os direitos reservados

http://www.estado.estadao.com.br/suplementos/info/2001/02/19/info031.html

11/6/2001

