
Atualmente há um consenso
de que a evolução da internet
será um poderoso motivador de inovação e
de crescimento econômico e social. A cone-
xão à internet tem se tomado cada vez mais
comum devido à expansão da quantidade
de dispositivos móveis com interfaces de
acesso e, também, à redução dos seus custos.
Tecnologias atuais, como a das redes de sen-
sores, terão um impacto na criação de novos
modos de uso da rede. A internet será uma
peça importante no modo de vida em socie-
dade, permitindo a oferta de novos serviços
de saúde, de governo eletrônico, monitora-
mento ambiental, formação de redes sociais
etc. A mobilidade e o acesso a diferentes ser-
viços "anywhere/anytime" poderão facilitar
a inclusão digital. E a computação pervasiva,
por meio de sensores e dispositivos, deverá
fazer parte da vida diária das pessoas. Cada
vez mais, as informações estarão disponíveis
on-line. Mantida essa tendência, a mobili-
dade, a portabilidade e o acesso ubíquo aos
dados e serviços tomam-se até mais impor-
tantes que o ponto especifico e o terminal de
acesso. Chegou a era das redes.

Do ponto de vista técnico, há um
consenso entre os pesquisadores é enge-

nheiros envolvidos com a infraestrutura da
internet de que a rede necessitará de novas
soluções que permitam a sua expansão
nos próximos anos. As questões princi-
pais envolvem aspectos como mobilidade,
ubiqüidade, segurança, escalabilidade, dis-
ponibilidade, entre outras. Uma prova da
importância de uma nova arquitetura está
no grande número de projetos, em vários
países, visando promover a pesquisa de
soluções que atendam às expectativas de
evolução da rede.

Atualmente, existem alguns cenários
de evolução, complementares e interde-
pendentes, que estão sendo vistos como
motivadores para o futuro da internet
Dentre eles, destacam-se o da internet das
pessoas, internet dos objetos e internet do
conteúdo. A internet das pessoas está vol-
tada para os serviços e sua personalização,
conforme as necessidades de cada um. A
internet dos objetos envolve a conexão de
milhões de sensores à rede, por meio de
robôs, máquinas domésticas, dispositivos
veiculares etc. E a internet do conteúdo
refere-se à transformação da rede atual em
uma rede de disseminação de informação
e conteúdo digital.

A implementação desses cenários
requer mudanças significativas na arqui-
tetura da rede atual, como a inclusão de
novos protocolos de roteamento, novos
mecanismos de caching, replicação, se-
gurança, identificação de objetos, mobili-
dade, ubiqüidade etc Diversas propostas
vêm sendo discutidas na comunidade
internacional. Basicamente, existem duas
abordagens: a evolutiva, que consiste em
adicionar novos protocolos e serviços à
arquitetura atual, e a disruptiva, também
chamada clean-slate, que consiste em pen-
sar numa nova arquitetura sem se prender
aos paradigmas da atual.

O cenário, hoje, é bastante complexo e
existem propostas antagônicas. Ainda não
é possível ter uma visão clara sobre o futu-
ro da internet O sucesso de uma ou outra
proposta dependerá, dentre outros quesi-
tos, de testes em larga escala nos grandes
testbeds que estão senão implementados
mundialmente.
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