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O melhor e mais famoso clone do
Napster em versão 0.56
Segunda-feira, 15 de Maio de 2000 16:35:09

Justin Frankel não precisa mais ficar
triste. O Gnutella, clone mais famoso do
Napster para busca e troca de MP3,
ganhou uma versão competente feita por
um brasileiro. O programa tem um
passado tortuoso. Criado por Justin
Frankel, o programador de 21 anos que
fez o Winamp para a Nullsoft, o Gnutella
foi esmagado pela AOL/Time Warner, que
agora é dona da Nullsoft. Apesar de não
ter durado oficialmente nem 48 horas, o
Gnutella foi espalhado pela Internet e
novas versões aparecem todo dia.
A popularidade do Gnutella e sua longa
vida na Net devem-se, no entanto, ao
monitor de busca e à possibilidade de
retomar os downloads interrompidos. O
programa foi o primeiro clone do Napster
a ser lançado imediatamente com versões
para Mac e Linux e troca todo tipo de
arquivo, não apenas MP3. A versão
brasileira, criada por Mikhail, é a 0.56
para PC.
A versão de Mikhail funciona mais de 24h
sem bugs e trocou o sisudo G de ícone por
um ET geek cinza. Na página do programa
(www.gnutella.n3.net), o internauta pode
ainda checar um saboroso link para a
Ferrero argentina, mostrando de onde
vem o nome Gnutella.
Justin Frankel ficou tão triste quando o
Gnutella foi "convidado" a não participar
do elenco da Nullsoft que tirou umas
férias e não falou com a imprensa. A AOL
também é dona da Warner Music,
participante ativa da RIAA (Recording
Industry Association of América), que
processa a Napster e o MP3.com.
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