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Do que se trata?

● Definição clássica: é um modelo de 
comunicação onde qualquer uma das 
partes pode iniciar a sessão. 
– Modelo onde servidores comunicam-se 

entre si!



Exemplos

● Doom é peer-to-peer
● Correio eletrônico: não
● Telefone: é
● Napster: não!

– Servidor é usado para armazenamento de 
apontadores e resolução de endereços

!!!!



Extendendo o conceito

● Ponto focal: o que são os nós e onde 
eles estão
– PCs
– Localizados na borda da rede
– Sem IPs fixos
– Fora do DNS!

(Shirky, 2000)



Pontos marcantes na 
conectividade Internet

● Até 1994 – Máquinas sem ligadas de forma dedicada 
e com IP fixo!

● 1994-... - Mosaic, atribuição de endereços por 
demanda
– Falta de endereços
– Computadores pessoais sem endereços fixos
– Grande capacidade de armazenamento e 

processamento na bordas fora deste modelo: 
● 300M usuários
● 100M de PCs
● 100MHz em média
● 100MB em média!!!!

100.000TBytes/THz!



Pontos marcantes na 
conectividade Internet

● 1996 – ICQ
– Endereçamento do usuário
– Diretório próprio independente do DNS
– Técnica seguida pelo Napster, NetMeeting, 

Gnutella, Freenet...



Direito autoral

● Aspecto pessoal 
● Aspecto patrimonial

● Historicamente
– Gutemberg em 1455
– Proteção e regulmentação da comercialização: Ato 

da rainha Ana (1710)
– Convenção de Berna em 1886:  União 

Internacional para a Proteção de Obras Literárias 
e Artísticas

– Convenção de Genébra em 1952
– Convenção de Roma em 1961: Direito conexo
– Internet final do século XX

(Eboli, 2003)



Direito autoral no Brasil

● Lei 9610/98
– Ratifica as convenções internacionais de 

Berna, Genebra e Roma
– Dualista

● Pessoal: irrenunciável
● Patrimonial: transferível

– Direito patrimonial perdura por 70 anos 
pós morte

(Eboli, 2003)



Declaração universal dos 
direitos do homem

"artigo 27 -: 1. Todo o homem tem o 
direito de participar livremente da vida 
cultural da comunidade, de fruir das 
artes e de participar do progresso 
científico de seus benefícios. 2. Todo 
homem tem direito à proteção dos 
interesses morais e materiais 
decorrentes de qualquer produção 
científica, literária ou artística da qual 
seja autor."



Direito autoral – proteção 
para a liberdade de expressão
● Base legal do software livre

– GPL
– BSD



Detecção usando N-IDS

● Snort 
– Napster
– GNUTella
– GET do Fastrack
– BitTorrent

● Baixa eficiência



FastTrack

● O FastTrack é o mais popular protocolo
● Utlizado por exemplo pelo Kazaa, 

KazaaLite, iMesh e Grokster.
● Alternativa proprietária ao Gnutella da 

AOL



Características

● Não usa portas fixas
● Não limita-se a conversa com um 

pequeno número de pares (200 pares 
são tentandos, listas diferem de cliente 
para cliente)

● A busca pelos pares não é dependente 
de um diretório central

● Partes chaves do procolo usam 
criptografia forte!

(Lowth, 2003)



Funcionamente do FastTrack

● 1. UDP Flood
● 2. Conexõs TCP paralelas
● 3. Conexões TCP tradicionais
● Os arquivos são compartilhados 

usando HTTP em claro
(Lowth, 2003) 



ftwall: Uma solução para 
proteção bloqueio do 

FastTrack
● Extensão do iptables (QUEUE)
● Características

– Assume que conexões de fora para dentro estejam 
desabilitadas

– Detecção do Flood UDP
– Spoof dos pares
– Registros dos endereços utilizados
– Não repasse do protocolo
– Repete a técnica para o TCP
– Atua como sendo um par FastTrack para verificar se a 

máquina interna continua usando o serviço
– Bloqueia o acesso externo da máquina por um tempo 

renovável
– Monitora (com snort) para verficar se há transferência de 

arquivos, bloqueando-as 
 (Lowth, 2003) 



Uma nova killer application ou 
uma application to be killed?

● Modelo para aplicações colaborativas?
● Alternativa para a descentralização e 

democratização da informação?

● Saturação da rede?

● Uso ilegal?
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