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Gnutella pelo browser? É claro que pode
Web: Hastellavista encontra tudo que circula entre os usuários do programinha
Há pouco tempo citamos no iG Som o Cardume, o sistema de busca de MP3 na Web que também encontra as músicas
da comunidade Napster -- só usando o browser, sem precisar instalar o programa Napster. Mas os fãs dos agentes de
mídia concorrentes não precisam se preocupar.
O Hastellavista é um serviço da Web que aponta para os arquivos dos usuários do Gnutella. Apesar de hospedado no
exterior, o sistema de busca foi (até o quanto foi possível) traduzido para o português. É só digitar um pedacinho do
nome do arquivo de sua preferência, clicar, esperar um minutinho (não se importe com a janelinha popup com a "sopa
de letras" da verificação de servidores) e conferir os resultados. Procura uma boa dica? Confira na home page do
Hastellavista o tabelão das buscas mais recentes dos outros usuários.
Como qualquer Gnutella que se preze, o mecanismo do Hastellavista serve para achar não apenas músicas MP3, mas quaisquer tipos de arquivos que
tenham sido liberados pelos usuários do sistema -- o que, de certa forma, compensa a relativamente pequena participação do Gnutella no mercado (como
de costume, quanto mais gente usa o programa, mais ele vale). O problema é que o browser não permite abrir as porteiras do seu HD às buscas dos
outros usuários. Para isto, ainda é preciso usar o programa Gnutella, agora também disponível na sua língua...

Gnutella em português: a salvação da lavoura
Software: Compartilhe arquivos sem se preocupar com o idioma.
No rastro da popularidade crescente do Gnutella em terras brasileiras, nada melhor que umaversão em língua
portuguesa. Pegue a sua cópia aqui (são apenas 55K), "deszipe" o arquivo (o WinZip vem bem a calhar nestas horas)
e descubra o que você sempre esteve perdendo por falta de uma "tecla SAP" no famoso programa de troca-troca de
arquivos -- que, por sinal, está cada vez mais eficiente e rico em opções. Tome cuidado para não liberar demais o
conteúdo de seu HD: clique em "Config" e só deixe as extensões de arquivos que você realmente queira que os outros
tenham acesso. Como não poderia deixar de ser, o Gnutella em português é inteiramente grátis.
Saiba mais:
Napster (o principal agente de mídia)
Hastellavista (Gnutella pela Web)
Gnutella em português (olhe, mamãe, sem aulas de inglês!)
Winzip (indispensável na descompactação)
Aviso: Alguns links acima são fornecidos por terceiros e estão sujeitos a alterações.
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