
Nieuws: Vivendi Universal ontwikkelt automatisch 

antipiraterijsysteem 

 

Hollywood komt met een nieuw systeem om piraterij op internet 

tegen te gaan. De nieuwe technologie moet het gemakkelijker 

maken om verdachte piraten van een netwerk te halen. Al 

maanden wordt het systeem getest door filmstudio’s, 

platenmaatschappijen en technologiebedrijven, meldt CNet. De 

technologie heeft als naam Automated Copyright Notice System 

(ACNS). Film- en platenmaatschappijen brengen op nieuw in de 

markt te zetten films en muziek in XML (eXtended Markup 

Language, een uitgebreide variant van HTML) extra digitale 

gegevens aan, waarmee sneller gezocht kan worden naar illegaal 

verspreid materiaal via uitwisselingsnetwerken als KaZaA. 

Daarnaast worden ook beheerders van netwerken gewaarschuwd dat 

er auteursrechtelijk beschermd materiaal via hun netwerk wordt 

verspreid. Door gebruikmaking van IP-adressen kunnen de 

overtreders achterhaald worden en eventueel afgesloten worden 

van het netwerk. De software is ontwikkeld door Vivendi 

Universal als antwoord op een oproep van de industrie voor een 

oplossing. Vivendi heeft ook het patent op de technologie 

aangevraagd, maar vanwege het open-source-karakter kunnen ook 

andere geïnteresseerden de software gebruiken. 

 

Een aantal universiteiten test de open-source-software al. 

Universiteitsnetwerken worden vanwege de snelle LAN-verbinding 

(een computernetwerk binnen een beperkt gebied, bijvoorbeeld 

binnen een gebouw of een universiteitscomplex) vaak gebruikt 

om software illegaal uit te wisselen. Omdat de universiteiten 

tijdens piraterijprocessen verantwoordelijk kunnen worden 

gehouden, willen zij graag meewerken aan de ontwikkeling van 

de software. Niet alle internetserviceproviders en 

universiteiten zijn echter tevreden met deze oplossing, omdat 

de ‘overtreder’ geen kans krijgt een weerwoord te geven op een 

beschuldiging, maar binnen een half uur wordt afgesloten. 

Volgens de makers van ACNS respecteert de techniek echter de 

privacy van de gebruiker. Bovendien beschermt het systeem ook 

tegen virussen, trojans en andere vervelende zaken op 

internet. 

 

Volgens CNet zijn Universal Studios, Paramount, de MPAA en de 

RIAA al begonnen met het toevoegen van de XML in hun software. 


