O Futuro da Internet no seu P.C.
Não é necessário ser dono de um Oráculo em Delfos ou consultar uma Pitonisa em
qualquer lugar do mundo para ver como será a internet em um futuro não muito distante.
O Second Life (SL para os íntimos) é uma amostra atual de como este sistema
será no futuro.
O cidadão abre o seu navegador e o seu bonequinho (Avatar para os também
íntimos) vai aparecer em sua tela 3D e na sua morada em um meta-universo qualquer do
mundo virtual(1).
Será como na sua casa.
O bonequinho(2) acorda, quando você o invoca através de seu navegador, na sua
sala de estar ou em qualquer outro lugar da moradia e resolve se vê televisão, lê, ouve
rádio, conversa com as outras criaturas virtuais que estejam disponíveis em sua casa, não
faz nada ou sai para a rua, para o mundo virtual que o rodeia, para as criaturas que não
fazendo parte de seu parentesco imaginário ou de suas amizades também virtuais estão a
vagar dentro do seu espaço próximo (seja lá o que for isso).
Vou optar, como exemplo, por sair de casa.
Um Avatar(2) pode fazer o que não nos é possível fazer como voar por exemplo ou
ainda se tele transportar para outros sítios de sua escolha; do lado de fora de seu casulo
residencial ele verá um mundo virtual, um mundo que é uma cópia quase perfeita, senão
perfeita, de um mundo real qualquer e neste mundo ele poderá ir aonde quiser desde que
tenha os endereços certos e tenha permissão para isso; poderá ir aos jornais, ver e ler as
últimas noticias, ou a noticia que quiser em gigantescos telões; visitar amigos (também
virtuais) em suas casas não menos virtuais que seus ocupantes, ir a restaurantes,
bibliotecas, cinemas, ver ou praticar jogos, fazer turismo pelo mundo e por aí vai...
Já nos dias de hoje é possível ver uma moradia do Mundo Real ainda na planta
exatamente como ela está prevista para ser, é possível entrar nesta moradia e ver o seu
interior exatamente como ele será e se você quiser pode pinta-lo nas cores que escolher
no mostruário de cores disponibilizado e mobilha-la exatamente como quer e sob medida
usando as empresas que estarão presentes neste SL (1) para esta finalidade; o resultado
final disto no RL(3) é o seu novo lar exatamente como planejou e é claro se no mundo real
você puder pagar para tê-la, visto que todas as empresas utilizadas para fazer o leu lar no
SL(1) existem no RL(3).
Os navegadores de internet dos dias de hoje estão fadados a se transformarem em
navegadores de meta-universo como é o navegador do SL, o Phoenix Life ou o Phoenix
Firestorm, seus usuário não mais clicarão sobre a notícia, irão até a noticia e a vivenciará
virtualmente, se é que a notícia não seja você mesmo, neste caso você a estará
vivenciando na vida real a notícia e dando a bonequinhos (2) outros, uma vivencia virtual da
sua experiência física ou mental.
Mas, tem sempre um mas...

As trapaças não deixarão de existir, apenas se sofisticarão, serão um pouco mais
convincentes pois é certo que os otários dos nossos dias deverão ser menos otários
nestes dias vindouros para os trapaceiros de plantão.
Sempre haverá gente que está disposta a levar vantagem de alguma forma,
sempre haverá gente que está disposta a pagar muito pouco por algo que sabe ser bem
mais valioso na realidade ou no mundo virtual, sempre haverá alguém que estará
procurando ser enganado só para poder ter um pouco de atenção e é claro sempre
existirá alguém disponível para cometer um crime, uma extorsão, uma tapeação ou
qualquer tipo de trambicamento e a união destes interesses sempre causará prejuízos, os
mais variados, a alguém em algum lugar quer no SL (1) ou na RL(3).
Enfim o mundo avança, evolui, mas não esperem para um futuro próximo a
perfeição; esta depende exclusivamente do homem como individualidade dentro de um
contexto maior, no caso a sociedade humana; o homem ainda é estúpido demais, um
troglodita tanto no mundo real como no virtual em matéria de moralidade e sem isso a
perfeição passa a ser uma mera utopia.
Pensamento do rato:- A verdade não carece da sua crença para nada, ela
simplesmente existe apenas e tão somente; mas a mentira, o engodo, os sofismas, estes
sim precisam dela, da sua crença para existir, para sobreviver, para ser uma realidade.
São Paulo, 26 de dezembro de 2011
Mkmouse
(1)

Eu só conheço o Second Life como um meta-universo, toda a vez em que eu
citar o Second Life ou SL em sua forma reduzida entendam como um Meta-Universo
qualquer dentro deste mundo virtual que é a internet.
(2)

Bonequinhos ou Avatares, tanto faz, não tem necessidades de higiene pessoal
ou comer e outras coisas mais que no mundo real fazem parte de nosso cotidiano apesar
de poderem fazer virtualmente tudo isso; uma loucura.
(3)

RL= Vida Real ou Mundo Real.

