
Nieuws: Fingerprint-systeem detecteert en voorkomt online-

piraterij 

 

Het PAN-netwerk, dat aan de wieg stond van online digitale 

audio, heeft een nieuwe dienst ontwikkeld, die het mogelijk 

moet maken om muziek- en filmpiraterij via internet op te 

sporen en uiteindelijk te voorkomen. Dat meldt 

entertainmentadviesbureau Sonaris in haar nieuwsbrief. Het 

PAN-netwerk werd in 1981 opgericht en was de allereerste 

online-dienst voor de muziekindustrie. Daarmee was het de 

bakermat van online digitale audio, evenals van vele andere 

belangrijke innovaties op internetgebied. 

De dienst is gebaseerd op het DIF-systeem (Digital Interactive 

Fingerprinting) van PAN. Dit systeem geeft een unieke 

‘vingerafdruk’ mee aan MP3-, Real Audio- en Windows Media-

bestanden, op het moment dat die van internet worden 

gedownload. Deze vingerafdruk stelt rechthebbenden in staat de 

identiteit te achterhalen van personen die auteursrechtelijk 

beschermde bestanden downloaden, online aanbieden of zonder 

toestemming op cd’s verspreiden. Het opsporen van dergelijke 

van een watermerk voorziene bestanden zal uiteindelijk 

geautomatiseerd worden door het gebruik van een speciale 

zoekmachine. Die speurt constant op internet (inclusief peer-

to-peer-netwerken) naar files met een vingerafdruk, en 

waarschuwt automatisch de eigenaar als zo’n bestand illegaal 

uitgewisseld wordt. 

 

Perry Leopold, de oprichter van PAN, zegt dat het DIF-systeem 

is ontworpen om de anonimiteit op internet te verminderen. Dit 

is volgens hem de belangrijkste oorzaak van internetpiraterij. 

“Als mensen erachter komen dat het illegaal verspreiden van 

bestanden tot henzelf te herleiden is, zal dit een 

psychologische barrière vormen om nog langer bestanden via 

internet uit te wisselen. Zo leidt het systeem niet alleen tot 

opsporing, maar ook tot voorkoming van online-piraterij.” 

 

In maart 2001 lekte uit dat de IFPI (International Federation 

Of The Phonographic Industry) een soortgelijk ‘geheim wapen’, 

Media Tracker, had ontwikkeld om in samenwerking met justitie 

op zoek te gaan naar gebruikers van illegale digitale 

muziekbestanden. Twee maanden later stelde de IFPI het 

softwareprogramma Songbird ter beschikking aan rechthebbenden, 

die daarmee in staat gesteld werden om na te gaan wat er met 

hun auteursrechtelijk beschermd materiaal gebeurt op peer-to-

peer-netwerken. De rechthebbende kan met behulp van Songbird 

tevens stappen ondernemen tegen de uitwisselingsplatforms. 
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