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Pensando uma nova internet
Senão existisse uma internet e
os engenheiros tivessem que
criá-la do zero, em que a rede
seria diferente?
Esta é apergunta que aFun-

dação Nacional de Ciência dos
EUA está propondo gente que
trabalha na infra-estrutura da
rededesdeosanos70,assimco-
mo à nova geração de sábios.
Ninguémvaireconstruirain-

ternet do zero, não seria práti-
co. Mas cogitar como seria se
não existisse tem a vantagem
de permitir que as idéias fluam
à toa, livre de empecilhos.
Idéiasousadas,depois,sópreci-
samser implementadas–oque,
muitas vezes, não é um proble-
manada trivial.
Nãoéquea internetatual se-

jaruimoumal-feita:ébemocon-
trário. Trata-se de um projeto
digital desenvolvido em 1969.
ComoescreveuTomStandage,
editor de Tecnologia da revista
britânica The Economist, “que
esse sistema tenha crescido em
escalabemobastanteparainte-
grar quase um bilhão de pes-
soaspor fiosultra-rápidosde fi-
bra ótica é nada menos do que
espetacular”.
Areceitadesucessodainter-

netésuaburricepuraesimples-
mente. No princípio dos anos
70,quandoboapartedosproto-
colos que gerem a rede estava
sendo criada, não era possível
imaginar que tipo de dados se-
riam transferidos, nem como.
Videofonia em notebooks que
se movimentam era cenário de
ficção-científica.Ninguém ima-
ginava vídeo pela rede, muito
menos conversas em vídeo ao
vivo, tampouco rede sem fio e
móvel.

Nemprecisa irtão longe:não
podiam imaginar sequer aweb.
Mas, justamente porquenão

poderiam prever o que a rede
seria, construíram uma infra-
estrutura que se preocupa ape-
nas em transferir dados com
competênciadeumpontoaoou-
tro. Tudo o que podemos botar
numcomputador a internet po-
de quebrar em pequenos paco-
tes e enviar para qualquer can-
to da rede.

A rede cresceu e agüentou o
tranco,éverdade, sóquenãoda
melhor forma possível. A segu-
rança é um problema, talvez o
maior deles. Como a rede não
temamais vaga idéia de oque é
que corre em suas entranhas,
além do e-mail urgente, tam-
bémvemspam;alémdoretrato
da moça nua, vem software es-
pião;alémdojornal,vírus.Cava-
lode tróia, ataquesdehackers–
umdia, sembrincadeira, a rede

pode entrar em colapso.
Já aconteceu. Quem estava

onlineno tempodo “I love you”,
um vírus filipino que tomou de
assaltoainternetem2000, lem-
bra da lentidão em que ficou o
acesso durante alguns dias.
Quem estava online na Terça-
feira Negra, em 3 de novembro
de 1988, lembra de quando o
“MorrisWorm” tiroudoardois
terços da internet. Literalmen-
te. (Também, não era tão gran-

de assimnaquele tempo.)
Uma das propostas da tur-

ma é dar alguma inteligência
aos roteadores da rede. Um ro-
teador é a máquina que recebe
cada pacote de dados vindos de
um lugar e o reencaminha para
o nó seguinte do caminho. Ele
recebe, olha o endereço para o
qual vai, descobre qual a me-
lhorrotaapartirdali,mandapa-
ra o roteador seguinte – só.
Seja umaoperadora de celu-

lar ou administradora de car-
tõesdecréditoou lojavirtual de
grandeporte,grandesnegócios
hoje estabelecem padrões de
uso. Se o indivíduo costuma
comprar em tais e tais lojas e
gastaR$1.000pormês,aopera-
dora do cartão intervém quan-
do ele gastaR$5.000numa loja
pouco habitual. Liga, checa se é
issomesmo, pronto.
Osroteadorespoderiamgas-

tar um pouco mais de tempo
com cada pacote. Descobrir de
onde veio, que roteiro seguiu
até ali, para onde vai. Sempre
que um pacote saísse do pa-
drão, poderia ser marcado. Se
vários roteadores no caminhoo
achassem esquisito, ele já che-
garia a seu destino com uma
bandeira vermelha de émelhor
checar antes de abrir.
Éumasolução, talvez,parao

grande problema de segurança
da internet. No fundo, esse tipo
de solução poderia ajudar no
combate de pirataria digital – e
asgravadorasqueremmuito is-
so. Assim como poderia ajudar
o governo chinês a descobrir
quemanda falando demais.
Há muitas maneiras de tra-

zer segurança à rede, quase to-
daspassampor tirardealguma
forma o anonimato. Mas mes-
mo os militantes sabem que a
iniciativa da Fundação Nacio-
naldeCiênciaé importante.Es-
tá todo mundo esperando para
ver quais as propostas exata-
mente:melhor deixar qualquer
polêmica para depois.●

* pdoria@nominimo.com.br

Indústriadegamese
Hollywoodseunem

SonylançaPS3só
emnovembro

● Um encontro marcado para 27
de junho, em Beverly Hills, irá
reunir nas mesmas mesas repre-
sentantes de duas das indús-
trias mais poderosas do entrete-
nimento: videogames e cinema.
Promovido pela publicação The
Hollywood Reporter, o evento
irá abordar a crescente colabo-
ração entre ambos. Entre os par-
ticipantes já anunciados estão
Neil Young (não o cantor), vice-
presidente da EA, Chris Archer,
produtor-executivo de Homem-
Aranha 3, Kevin Feige, da Mar-
vel, Dave Perry, da Shiny Enter-
tainment, entre outros. Mais in-
formações sobre o evento, bati-
zado de Hollywood and Games
Summit, podem ser encontra-
das no site www.hollywoodand-
games.com.

● A Sony Computer Entertain-
ment anunciou na semana
passada que lançará o seu
novo console, o PlayStation
3, no início de novembro des-
te ano. Antes do anúncio, che-
gou-se a especular que o vi-
deogame poderia estar nas
prateleiras emmaio, mês em
que se realiza a maior feira
de games do mundo, a E3,
em Los Angeles. Por conta da
alta tecnologia empregada,
acredita-se também que o
console da nova geração, que
chegará para competir com o
Xbox 360, da Microsoft, terá
um preço relativamente sal-
gado – em torno de US$ 500.
O PS3 virá equipado com o
superprocessador Cell, da
IBM, e leitor de Blu-Ray.

“A receita de sucesso
da web é sua burrice:
ela se preocupa apenas
em transferir dados
com competência”

“A rede agüentou
o tranco, só que não
damelhor forma
possível. A segurança
é umproblema”
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