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Redes de Pesquisa como palco de 
experimentação
• Desde a ARPANET, a comunidade científica explora e valida 

propostas para realizar e aprimorar a utilidade de comunicação digital
• As redes de pesquisa existem, em comunicação com, porém 

separadas da “Internet global”, pois oferecem um ambiente 
diferenciado aos seus usuários e pesquisadores

• Elas precisam possibilitar também ambiente experimentação para 
manter este caráter diferenciado

• Entre as novidades consequentes do aumento geral de capacidade 
das redes temos 
– redes de conteúdos
– e-infraestruturas para apoio a e-ciência
– visualização remota e vídeo de muito alta definição

• Algumas destas aplicações dependem de mudanças da arquitetura de 
rede usada – introdução de lightpaths, além de pacotes IP
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Internet do Futuro

• A Internet continua evoluindo, mas vêm sendo apontados 
obstáculos à possibilidade de manter esta evolução sem uma 
mudança significativa na sua arquitetura básica
– Há aspectos do seu desenho, baseados em decisões 

tomadas nos anos 1970, que limitam severamente sua 
segurança, disponibilidade, flexibilidade e gerenciabilidade.

– Estas limitações não podem ser removidas por pequenos 
ajustes incrementais da rede existente, e, se não forem 
removidas, criarão grandes impedimentos à capacidade de 
utilizar e explorar a Internet no futuro

– Existe um consenso crescente na comunidade de pesquisa 
em redes que já alcançamos o ponto onde não bastam 
remendos, e é necessário repensar fundamentalmente a 
Internet.

(do GENI Research Plan, 2007)
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Abordagens “Clean slate”  (tabula rasa)

• Desde 2005, foram criados programas nacionais (comunitários, no 
caso europeu) em vários países, alvejando a Internet de 2015+ 
– GENI (Global Environment for Network Innovation) – EUA
– FIRE (Future Internet Research and Experimentation) – UE 
– AKARI (New Generation Network) – Japão
entre outros

• Estas iniciativas geralmente incluem a realização de atividades 
experimentais, usando testbeds (redes experimentais) de longo 
alcance para integrar comunidades de pesquisadores/ 
experimentadores

• Experimentos incluem descarte da arquitetura tradicional da Internet, e 
introdução de redes programáveis, com virtualização de enlaces e 
roteadores

• Hoje começa a ser realizada a federação de redes experimentais em 
diferentes países para facilitar a colaboração nestas pesquisas
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RNP: novas redes

• Em 2010 a RNP deve inaugurar nova fase da sua evolução:
– nova rede Ipê, levando conexões ≥ 3 Gbps para 24 capitais 

(com 10 Gbps para 14 destas)
– conclusão de instalação de redes metro nas capitais
– suporte de arquitetura híbrida (pacotes IP + lightpaths)

• Desde 2009 já reformou também sua conectividade 
internacional, compartilhando 20 Gbps com ANSP, além de 
participar na iniciativa da rede CLARA, ligando A Latina e a UE
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Rede Ipê até final de 2010

• Baseado em acordo 
com a Oi, 
intermediado pela 
Anatel.

• Oferece ampla 
capacidade para 
estender testbeds
para 24 capitais 

• Intenção de estender 
para alguns centros 
de PAD até 2011 
(LNCC, CPTEC)

Michael Stanton - F da I, ou I do F



RNP: colaborações em redes do futuro

• RNP associou em 2008 à GLIF (www.glif.is)  e CineGrid
(www.cinegrid.org) para realizar colaboração internacional 
usando lightpaths, inclusive para para cinema digital

• Discute adesão à HPDMnet (High Performance Digital Media 
network) – rede “persistente” para compartilhar mídias de muito
alta definição (www.hpdmnet.net)

• RNP mantém parceria com CPqD na fase 2 do projeto GIGA, 
com ênfase em Internet do Futuro

• Junto com CPqD estabelecemos parcerias com GENI e com a 
comunidade OpenFlow (U. Stanford) 
– WPEIF no SBRC2010 tem tutorial sobre OpenFlow (hoje)

• Acompanhamos aproximação à FP7 (UE) conduzida pelo MCT 
com chamadas coordenadas em 2010, inclusive em Internet do 
Futuro (testbeds e segurança)
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O que falta fazer?

• Creio que convém lançar uma iniciativa nacional, nos moldes 
das de outras países, que envolve a comunidade de P&D, a 
indústria e importantes entdiades usuárias  no país

• Recursos poderiam vir do governo e/ou do CGI-br

• O interesse e o envolvimento da RNP são garantidos.

• O tempo é propício
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Janela de oportunidade

• Há muitos anos acompanhamos avanços em redes como 
espectadores, recebendo tecnologias desenvolvidas por outros

• Estamos correndo atrás do bonde e medindo nosso sucesso 
pelo distância (em anos de atraso) dos innovadores

• Em função da nossa aceleração recente, existe 
temporariamente (?) uma janela de oportunidade para alcançar 
este bonde, e viajar sentado nele

Michael Stanton - F da I, ou I do F



Michael Stanton 
(michael@rnp.br)
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Obrigado!

Participem no WPEIF (Workshop sobre 
Pesquisa Experimental em Internet do 
Futuro), Gramado 27-28/5 (durante o SBRC)


