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Spinfrenzy e Hastellavista aceleram a troca de MP3 pela Rede
Renata Aquino
Os clones do Napster não tem mais fronteiras. Até mesmo o mais famoso, o descentralizado Gnutella, já está se tornando onipresente. Após
o lançamento do GnOtella pelo programador Shaun, o brasileiro Mikhail Miguel prepara um Gnutella web-based. No site
Hastellavista.n3.net será possível fazer buscas e baixar músicas em MP3 a partir de servidores Gnutella, ou seja, de outros usuários do
programa, sem baixar o Gnutella.
O Hastellavista não é o primeiro. O Spinfrenzy já existe há algum tempo como ferramenta de busca e troca de MP3 pela Rede. O Spinfrenzy
tem ainda a vantagem de formar uma comunidade online de usuários que podem hospedar uma página pessoal com o domínio
spinfrenzy.com/nomedousuário. Para construir a página, não é preciso nenhum conhecimento de HTML.
Lars Ulrich, do Metallica, deu uma entrevista ao site de notícias de tecnologia Slashdot.org. O músico declarou não ter conhecimento de
como fazer a troca de MP3 pela Internet e disse que o único momento em que usa a Rede é para ver o resultado de jogos de futebol. Ulrich
disse ainda que a iniciativa foi da banda, e não de executivos da gravadora, de perseguir o programa Napster. O Metallica foi responsável
por impedir que 317.377 internautas utilizem o Napster para trocar MP3 este mês.
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