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•  Fornecimento serviço de conexão lógico, ponto a ponto ou 
multiponto, usando circuitos logicos (VLANs) em camada 2  
(do Modelo OSI) 

•  Oferecimento de:  
•  Largura de Banda 

§  Sem garantia (não há reserva de largura de banda) 
§  Com garantia (largura de banda reservada) 

•  Tranporte de Serviço IP roteado 

•  Aprovisionamento (criação / remoção dos circuitos) 
•  Manual 
•  Automatizado (tecnologia Serviço Cipó e ATER) 

§  Agendamentos regidos por políticas (tecnologia MEICAN) 
§  Criação iniciada automaticamente por regras pré-determinadas 

(tecnologia GT-ATER) 

Serviço de Aprovisionamento de Circuitos 
em Camada 2 
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Justificativa 

•  Nas redes acadêmicas e centros de dados em geral, um 
porcentual do tráfego – nos datacenters, cerca de 60% – é 
composto de fluxos de tráfego de longa duração, que exigem 
redes de alta capacidade, para transferências rápidas e 
eficientes.  

–  Grandes fluxos de dados (“elephant flows”) – gerados 
por movimentação de grandes volumes de dados ou 
transmissões multimídia em tempo-real – transbordam 
os buffers dos comutadores (switches) e roteadores, 
causando impactos negativos em fluxos de tráfego 
menores (“mouse flows”) igualmente importantes e 
sensíveis a perdas de pacotes, variância (jitter) e alta 
latência (delay). 
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•  Oferecer serviço de largura de banda garantida por duração 
determinada, intra ou inter-domínio, compatível com  serviços similares 
de outras redes acadêmicas e com colaborações globais, como o 
protocolo NSI (GLIF) 

•  Instalar tecnologias para que a rede acadêmica baseada em roteamento 
IP adquira características de rede híbrida:  

•  Comutação de pacotes + Comutação de circuitos 

•  Serviço para oferecer circuitos configurados de forma automatizada, com 
suporte à largura de banda garantida, para atender necessidades de 
aplicações avançadas, que requerem alta largura banda. 

•  Usuários podem agendar um circuito camada 2, de ponto A a ponto B, e 
monitorar o estado e o tráfego do circuito, via interface web, dentro de 
políticas definidas para o serviço 

•  Rede sobreposta (overlay network) em circuitos do backbone RNP (Rede 
IPÊ), porém isolada do tráfego de produção 

•  Tecnologia de virtualização (logical systems) permitiu uso dos mesmos 
equipamentos e interfaces da rede física para criar a rede sobreposta 

 

Objetivos 
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Visão Geral da Arquitetura 
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Rede Sobreposta 

Switch Switch Switch 

Cliente Cliente Cliente Cliente Cliente Cliente 

PoP A PoP B PoP C 

Logical System 

Juniper MX-480 
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1GE 1GE 1GE 

Logical System Logical System 

Backbone VLAN Backbone VLAN Backbone VLAN 

DCN VLAN DCN VLAN 

1GE 1GE 1GE 1GE 1GE 1GE 

VLANs clientes VLANs clientes VLANs clientes 
Interface 
física  
dedicada para  
o Serviço Cipó 

Juniper MX-480 Juniper MX-480 
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Componentes 

OSCARS – ESnet1 (U.S.A.) 
•  Configurações automáticas nos equipamentos da rede 
•  Suporte a protocolos OpenFlow2 (ONF), AutoGOLE3 e NSI4 (OGF / GLIF5) e 

com o serviço Connection Service v2.06 

MEICAN - RNP / UFRGS (Brasil) 
•  Interface gráfica e políticas de funcionamento do serviço  

MonCircuitos (Monitoramento) - RNP / PoP-SC / UFSC (Brasil) 
•  Baseado no padrão internacional perfSONAR 
•  Monitoramento do estado e desempenho nos circuitos configurados 

•  Monitoramento do uso do serviço 
•  Quantidade de circuitos virtuais 
•  Características do circuito: duração, banda alocada, utilização média 

DCN Weathermap (Monitoramento) – RNP / Unirio (Brasil) 
•  Visão geral da rede e dos circuitos estabelecidos 
•  Monitoramento do estado e do tráfego nos circuitos 
•  Consulta ao histórico do tráfego nos circuitos já encerrados 

1.  Esnet – OSCARS: https://www.es.net/engineering-services/oscars/ 
2.  OpenFlow: https://www.opennetworking.org/ 
3.  AutoGOLE: http://www.glif.is/meetings/2012/tech/slides/20121012-OGF36-NSI-AG.pdf 

4. NSI: http://www.glif.is/meetings/2012/tech/slides/20121012-OGF36-NSI-AG.pdf 
5. GLIF: www.glif.is 
6. NSI CS 2.0: https://www.ogf.org/documents/GFD.212.pdf 
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Serviço de circuitos multidomínio 

•  Serviço compatível com serviços de outros domínios (sistemas autônomos) 
com ou sem recursos de automação para criar e remover circuitos de forma 
“dinâmica”  
(automatizada). 

•  Exemplo: circuito 
multidomínio 
criado fim-a-fim de 
forma automatizada 

Pesquisador E

Instituição A

Campus C

Pesquisador A Pesquisador B

Campus A Campus B

Pesquisador C Pesquisador D

PoP BPoP A

Rede A

Backbone
RNP

MEICAN 
OSCARS 

OSCARS 

OSCARS 
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Serviço de circuitos multidomínio 

•  Serviço compatível com serviços de outros domínios (sistemas autônomos) com 
ou sem recursos de automação para criar e remover circuitos de forma 
“dinâmica”  
(automatizada). 

•  Exemplo: circuito multidomínio criado  
de forma “dinâmica” (automatizada)  
no backbone RNP e manualmente  
entre o PoP e a rede da organização  
cliente. 

Campus C

Pesquisador A Pesquisador B

Campus A

Backbone
RNP

Campus B

Pesquisador C Pesquisador D

PoP BPoP A

OSCARS 
MEICAN 

Circuito 
configurado 
manualmente  
(estático) 

Pontos de 
interconexão 
entre VLANs 
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Política de Uso 

Exemplos 
•  Clientes podem solicitar um número máximo de circuitos permanentes 

(duração máxima indefinida) 

•  Quantidade máxima total de circuitos dinâmicos no backbone 

•  Limitação de solicitações ou de banda por usuário 

•  Por PoP 

•  Backbone 

•  Duração da reserva 

•  Circuitos com banda acima de 50Mbps: duração máxima até 24h. 

•  Circuitos podem ser reutilizados 
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Restrições 

•  Circuitos possuem resiliência, porém o serviço não possui garantias 

•  Circuitos podem ser interrompidos em caso de falhas na infraestrutura 

•  Não há garantia que um circuito será automaticamente restaurado após 
recuperação de falhas nos circuitos (camada 1) do backbone 
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Referências 

OGF NSI Project Page: http://redmine.ogf.org/projects/nsi-wg/ 

NSI: http://www.glif.is/meetings/2014/winter/roberts-nsi-tf.pdf 

Integration of NSI and SDN:  
https://www.apan.net/meetings/Hawaii2013/Session/presentations/APAN-TIP2013-FIT-tanaka-rev04.pdf 
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Serviço Cipó: MEICAN (entrada) 
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Serviço Cipó: MEICAN (Inicial) 
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MEICAN: Solicitação de circuito 
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MEICAN: Lista de circuitos ativos e agendados 
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Panorama: Weathermap dos circuitos 
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MonCircuitos: Desempenho da rede nos 
circuitos (E2E Mon, GÉANT)  
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MonCircuitos: Informações sobre circuitos 
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AutoGOLE / Cipó 2015: Atividades 

Transição para Produção 
•  Apoio ao desenv. do Serviço de Camada 2 e transição para DEO 
•  Implantação do NSI Aggregator da RNP (atualmente em uso o da ESnet) 
•  Implantação do MonCircuitos no ambiente de produção 
•  Migração do MEICAN para IDC da RNP 
•  Atualização do GOLE SouthernLight para 10Gb/s 
•  Avaliar conflitos de alocação de circuitos c/ bypass do MEICAN  

(Circuitos solicitados por outras NRENs e ATER) 

Desenvolvimento e Evolução 
•  Prospectar novos peerings internacionais (RedClara/GEANT) 
•  Atualização dos componentes (MEICAN, DCN Weathermap e MonCircuitos) 
•  Suporte a circuitos explícitos e circuitos secundários 
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