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Quinta-feira, 22 de fevereiro de 2001

Gnutella pode ser sucessor do Napster
Mesmo enfrentando problemas de congestionamento e incompatibilidades, esse
serviço de troca de músicas pela internet vem conquistando muitos adeptos

Na semana passada, uma corte de
apelação americana determinou que o
Napster, serviço de compartilhamento
pela internet, deve encerrar o
intercâmbio de músicas protegidas
por direito autoral. O caso ainda deve
ser julgado por uma outra instância,
mas tudo indica que o Napster, pelo
Reprodução menos da forma como conhecemos
GNUTELLA funciona micro a micro
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para download
assim, não é por isso que as
caixinhas de som dos micros vão se calar: alternativas não faltam na rede.
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O candidato natural para assumir o trono do Napster é o Gnutella.
Ao contrário do Napster, ele não necessita de uma rede central ou de
servidores para encontrar as músicas. O sistema funciona micro-a-micro
(peer-to-peer) para download.
Por ser descentralizado, muitos passaram a achar que o programa
seria a salvação para o intercâmbio livre de músicas, pois não haveria
como a Justiça e as gravadoras impedirem o serviço.
Congestionamento De acordo com Mikhail Miguel,
webmaster da revista Magnet (www.magnet.com.br) e idealizador do site
www.gnutella.com.br, o Gnutella original está sobrecarregado. "O protocolo
não foi feito para suportar tanta gente e o serviço está funcionando de
forma precária."
Ele informa que o Gnutella original foi praticamente banido, dando
lugar aos clones, como BearShare, LimeWire, Furi, GnOtella, NewTella e
outros, que podem ser baixados no endereço http://gnutella.wego.com. A
rede Gnutella virou uma babel, dificultando o entendimento entre os
sistemas e a troca de arquivos.
Um exemplo do que está acontecendo é que em breve deve entrar
no ar uma rede nacional chamada Comuna, que está sendo desenvolvida
pela Magnet e pela Central MP3 (www.centralmp3.com.br). "Ainda estamos
em teste, mas o serviço será bem mais rápido do que os encontrados
hoje", garante Mikhail.
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Haverá um site do serviço, onde os internautas poderão fazer o
download do programa de compartilhamento, que é baseado no Gnutella
original. Somente os usuários do Comuna poderão fazer a troca de
arquivos entre si.
Carlos Ossamu
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