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Diante da TV. Manifestantes
concentrados na praça Tahrir,
palco dos maiores protestos

SEM CONEXÃO
Como o governo egípcio conseguiu tirar a internet do ar em todo o país
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Usuário

Para chegar a
sites específicos, como
o Google, usuários
digitam endereço no
navegador, que envia o
sinal para os
provedores locais
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Provedores

Recebem o
endereço de internet e
precisam das rotas BGP
(Protocolo de Roteamento
Interdomínio) para
direcionar usuário ao site
requisitado

23mi

de egípcios usam a
internet  o equivalente
a 25% da população do
país, segundo dados
oficiais
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DIA 27

DIA 28

Perto das 5h20,
o tráfego online
despenca

Rotas BGP

As rotas são
responsáveis por fazer a
ligação entre os principais
servidores da rede mundial
de computadores e os dez
grandes provedores do Egito

Como foi desligado

DIA 26

Provedores

Cada linha corresponde a um servidor
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Por volta das
22h, serviço de
provedores
locais cai
quase que
de maneira
simultânea
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Dia 27, 22h: governo manda desativar
mais de 3,5 mil rotas BGP. Sem as rotas,
os provedores de internet não conseguem
direcionar os navegadores para sites
específicos, como o Facebook ou o Twitter
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FAX,RÁDIO E
CÓDIGOMORSE
Sem internet, egípcios recorrem
a antigos meios de comunicação
DAMIR SAGOLJ/REUTERS

Retrô. Egípcios usam modem discado, fax, pedra, estilingue...

Obloqueiodainternet noEgito fez que os internautas do
paísbuscassemmeiosalternativos para se comunicar com
o restante do mundo.
Para isso, uma série de
blogs,gruposdeativistas e até
mesmo o Google lançaram
serviços para facilitar o acesso ao mundo online.
“Um aspecto interessante
de toda essa situação no Egito
é que alguns manifestantes
conseguiram furar o bloqueio
com tecnologias que já estão
fora de uso”, disse o analista
políticoamericano Mark Curtis, em referência ao uso de
máquinas defax, aparelhos de
rádio amador, modems discados e até código Morse pelos
manifestantes.
“Seres humanos têm uma
necessidade básica de se comunicar, então se você impe-

diracomunicaçãodeuma maneira, eles acharão outra.”
Alguns blogs árabes disponibilizaram dicas de como
usarconexão discadautilizando bluetooth, um telefone celular e um laptop. Militantes
também chegaram a divulgar
na internet um documento
com 20 maneiras de contornar o bloqueio do governo
egípcio à internet.
Tweet falado. O Google tam-

bém lançou um serviço que
permitia enviar mensagens
ao Twitter por meio de uma
ligação telefônica. Para postar uma mensagem no microblog, era necessário apenas
deixaruma mensagemdevoz,
que era convertida automaticamente em arquivo de som
encaminhado ao Twitter com
o tag #egypt. / R. M.

