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Objetivo

• Descrever as alternativas para a comunicação  
internacional à disposição dos usuários das redes 
brasileiras

• Roteiro
• A Internet:  Cooperação  X  Commodity
• Tráfego IP  x  Circuitos fim a fim (lightpaths)
• Redes híbridas
• O mundo dos circuitos: alguns exemplos de uso
• O futuro: circuitos dinâmicos, OpenFlow, SDN, etc



3

Internet:  Cooperação  X  Commodity

• No início da Internet, o mundo era mais simples
• Entre 1986 e 1996, a NSFNET nos EUA era seu centro
• Surgiram em outros países redes Internet

• Comunicação internacional por meio da NSFNET
• A partir de 1992 , a RNP, ANSP, Rede-Rio no Brasil

• A Internet é boa demais para ser só para academia
• 1989: Internet comercial e provedores Internet
• 1996: fim da NSFNET e da 1ª Internet acadêmica global
• Redes comerciais com NAPs (Network Access Points) 

para interconexão e troca de tráfego
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Primeiros enlaces BR-EUA

– RNP/ANSP – ESnet (FNAL)
– Rede-Rio – NSFNET (S.Diego)

Rede-Rio

RNP/ANSP
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Novo modelo após NSFNET 1996

– NAPs em 
New York, Washington, Chicago, 
Palo Alto

– NAPs interligados e com acesso commodity
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A Internet de colaboração acadêmica

• A  comunidade acadêmica internacional procurou 
voltar a ter uma Internet diferenciada (de melhor 
qualidade)

• 1997: Internet2 – 2ª geração acadêmica
• Conexão à Internet2 era o sinal de uma rede 

“avançada”
• A RNP e ANSP estabeleceram conexões a partir de 

2001 (projeto AMPATH)
• ~2000: Internet acadêmica policêntrica

• Redes regionais e nacionais interconectadas entre si
• 2004: Rede CLARA na América Latina, com conexões 

aos EUA e Europa
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A Internet acadêmica de hoje

• EUA/Canadá: grandes redes nacionais (Internet2, ESnet, 
National Lambda Rail (NLR) + redes regionais

• Europa:  GEANT  interconectando redes nacionais
• Asia Pacific Advanced Network (APAN)
• América Latina (Rede Clara)
• África (UbuntuNet Alliance, WACREN, ...)

• Muitas interconexões inter-regionais entre estas redes 
internacionais, e também entre redes nacionais
• O Brasil mantém conexões aos EUA desde 2005 –

projeto WHREN/LILA (após AMPATH) 
• Desde 2009 conexões usadas tb. para acesso a 

commodity
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Internet2 : centro de redes globais

Internet2 como sucessor da NSFNET na Internet acadêmica de 2a 
geração
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Visão eurocêntico das redes globais 

Surge um segundo centro das redes globais
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Visão eurocêntrico das redes globais 

Rede GEANT na Europa, interligando redes nacionais
Ligada a redes regionais em outras partes do mundo
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Visão de Ásia-Pacífico

Um terceiro centro das redes globais
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IP roteado  x  Circuitos

• Em torno de 2000, apareceu a tecnologia Gigabit Ethernet, 
permitindo que um único usuário pudesse gerar fluxos de 1 
Gbps

• Foi logo reconhecido que seria difícil e muito cara a 
convivência de fluxos gigabit com o tráfego “geral” das 
redes acadêmicas

• Inventou-se o uso de comunicação fim-a-fim de camada 2 
para segregar este tráfego e desonerar os roteadores

• Surgiu a arquitetura GLIF, com GOLEs (GLIF Open 
Lightpath Exchanges)  interconectadas por lightpaths



13

Mapa GLIF 2011

• Mostra conexões Gbps usadas para circuitos fim a fim
(conexões GEANT omitidas)

• No Brasil participam ANSP, CPqD e RNP
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Enlaces GLIF no Brasil, 2011

• Redes da RNP
– Troncal Ipê 

(29,000 km)
– Redes metro nas 

capitais
• Rede para 

experimentação GIGA 
de RNP e CPqD
– Liga 20+centros de 

P&D em 7 
cidades(750 km)

• Rede KyaTera em SP
– Liga centros de 

pesquisa em 11 
cidades (1500 km)
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2 x 10 Gbit/s
ANSP-RNP

2 x 10 Gbit/s
AMLIGHT

GIGAGIGA

RNP-CPqD-GIGA

KyaTera - Fapesp

RNP-Ipê

AMPATH Barueri USP
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Redes híbridas 

• As operadoras de redes acadêmicas como a RNP suporta 
simultaneamente roteamento de tráfego IP e comunicação 
por circuitos fim a fim

• Possível  usando  combinação de rotadores e comutadores 
Ethernet, ou por meio de L2VPNs em redes MPLS

• Já é característica da grande maioria das redes integradas 
à Internet acadêmica global
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Recursos adicionais do mundo GLIF

• Algumas comunidades no GLIF criaram redes 
privadas virtuais “persistentes” para fins 
específicos
• A comunidade CineGrid / OptIPuter criou uma rede para 

facilitar  streaming de conteúdo digital entre 
participantes
http://www.cinegrid.org/
http://www.optiputer.net ,
http://optiportal.org/index.php/Main_Page
• É uma rede roteada dentro do mundo GLIF

• A HPDMnet (High Performance Digital Media network)  
é uma de camada 2 oferendo serviços de transmissão 
unicast e multicast de alto desempenho
• http://www.hpdmnet.net/
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Rede de OptIPortais
• Terminais de grande resolução
• Colaboração remota
• Protótipo brasileiro no LARC/USP

http://www.evl.uic.edu/cavern/optiplanet/
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Topologia da HPDMnet no GLIF2011 

High Performance Digital Media network
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Exemplos de nosso uso de circuitos

• Acesso ao laboratório CERN (LHC)
• Experimento CMS  (UERJ e UNESP – CERN)

• Integração internacional de redes de experimentação
• Projeto FIBRE:  para Reino Unido e Espanha

• Eventos culturais ou científicos internacionais (desde 2007)
• 2007 Artfutura (Rio-Barcelona)
• 2009 FILE (S Paulo para San Diego e Tokio)
• 2010 Int’l Microscopy Conference (Rio – Holanda)
• 2011 GLIF e CineGrid no Rio (para  EUA, Europa)
• 2011 CineGrid (João Pessoa – San Diego)
• 2012 APAN33 (Salvador – Barcelona – Tailândia)
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FILE 4K em SP (2009)

Keio Univ, JapãoKeio Univ, Japão

Auditório, FIESP-SESI, São Paulo

UCSD, Calfornia, USUCSD, Calfornia, US

v/c HD com Japão (sem compressão) e EUA
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FILE 4K: topologia (julho/2009)

•Ampat
h

•GOLE
•USP

•T-LEX
GOLE

•U
Mackenzie

vlans 
2712/3

vlan 2711C-wave

vlans 
2711/2

2711: unicast SP <> UCSD
2712: unicast SP <> Keio
2713: unicast UCSD <> Keio



23

CineGrid@CineGrid@Rio 2011 (na Cinemateca do MAMRio 2011 (na Cinemateca do MAM--RJ)RJ)

8585 inscritos do Brasilinscritos do Brasil
ProfessionaisProfessionais relacionados ao cinema digital, produtores de relacionados ao cinema digital, produtores de 
cinema e TVcinema e TV

5757 participantes internacionais do GLIF2011participantes internacionais do GLIF2011

CineGrid@CineGrid@Rio 2011 (na Cinemateca do MAMRio 2011 (na Cinemateca do MAM--RJ)RJ)

8585 inscritos do Brasilinscritos do Brasil
ProfessionaisProfessionais relacionados ao cinema digital, produtores de relacionados ao cinema digital, produtores de 
cinema e TVcinema e TV

5757 participantes internacionais do GLIF2011participantes internacionais do GLIF2011



24

Streaming e demos 4KStreaming e demos 4K
CircuitsCircuits aprovisionados:aprovisionados:

USAUSA
JapanJapan
CzechCzech Rep.Rep.
NetherlandsNetherlands

Streaming e demos 4KStreaming e demos 4K
CircuitsCircuits aprovisionados:aprovisionados:

USAUSA
JapanJapan
CzechCzech Rep.Rep.
NetherlandsNetherlands

Rio de JaneiroRio de JaneiroRio de JaneiroRio de Janeiro
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Topologia CineGrid2011 no Rio

•NPS

LaVid /
UFPB

Ampath
GOLE

PoP-JPO

Rede “persistente” 
CineGrid/OptIPuter  

C-wave

vlan2714

•Czechlight
GOLE

•CESNET
•NTT

vlan 2714 to Brazil
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KISTI|Daejeon/KR
KAIST|Daejeon/KR

APAN|Chiang Mai/TH RNP|Sao Paulo/BR
IVANI|Salvador/BR

Bangkok

Hongkong

Seattle
Chicago

Miami

i2cat|Barcelona/ES
KONIC|Barcelona/ES

Sao Paulo

Dança telemática na APAN33

• Na ocasião da 33a reunião da APAN, em Chiang Mai, Tailândia, em 
fev/2012, foi apresentado o espetáculo “Dancing Across Oceans”

• Artistas de Tailândia, Espanha (KONIC) e Brasil (UFBA)
• Circuitos estabelecidos entre TH, KR, ES e BR
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Dança telemática na APAN33
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Dança telemática na APAN33

Ligando Brasil, Espanha, Coreia e Tailândia
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Futura evolução das nossas redes

• O futuro das redes acadêmcias requer o continuo 
aprimoramento de nossas redes para nos manter na frente 
das redes comerciais (Internet commodity)

• O movimento para redes híbridas foi um passo importante
• Algumas tópicos para futuros passos:

• Aprovisionamento dinâmico de circuitos
• Circuitos dinâmicos
• GOLEs automáticos (no mundo GLIF)

• Redes definidas por software (SDN)
• Internet do Futuro
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Circuitos dinâmicos

• Quando primeiro foram usados circuitos fim a fim 
precisavam ser aprovisionados manualmente
• Significa configurar explicitamente os equipamentos em 

cada Ponto de Interconexão de Rede (Exchange Points
– XP, chamados GOLEs no caso GLIF)

• Trabalho demorado (dias, semanas), envolve muita 
intervenção manual e é sujeito a erros humanos

• Aprovisionamento dinâmico significa automatizar este 
processo, eliminando a intervenção manual
• Vantagens:

• Rapidez (minutos em vez de dias ou semanas)
• Confiabilidade (elima erro humano na configuração)
• Possibilita agendamento automático de recursos de rede, junto 

com recursos de computação, instrumentos, etc)
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Circuitos dinâmicos

• Em 2007 Internet2 e ESnet lançaram serviços de aprovisionamento 
dinâmico de circuitos (circuitos dinâmicos)
• Desde 2009, a RNP vem desenvolvendo seu serviço Cipó, que foi 

demonstrado interoperando com Internet2 no evento GLIF 2011, e 
deverá entrar em produção em 2012
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Circuitos dinâmicos

• Desde 2011 a comunidade GLIF também desenvolve o 
conceito de GOLEs automáticos, e já estão sendo
experimentadas as soluções propostas

• Oportunidade for colaboração ANSP-RNP em
provisionamento de circuitos dinâmicos:

– Adoção de circuitos dinâmicos para a rede KyaTera, e 
sua integração nacional (com Cipó) e internacional
(Internet2, Esnet, GEANT)

– Automação do GOLE SouthernLight em S. Paulo 
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OpenFlow e SDN

• RNP já começou a investigar estas tecnologias para duas
finalidades:
– Interoperação com a iniciativa NDDI da Internet2

• NDDI - Network Development and Deployment 
Initiative 

• Implantar 30 equipamentos OpenFlow na rede
Internet2

– Suporte para experimentação em Internet do Futuro
• FIBRE (Futuro da Internet entre BRasil e Europa)
• Implantar um ambiente de experimentação em IF para uso

de terceiros (como GENI nos EUA), baseado em
OpenFlow

• Outras oportunidades para colaboração com ANSP



O que é FIBRE? Meta

Criar um espaço comum entre a UE e Brasil
para

Pesquisa experimental em Internet do Futuro (IF)
em

Infraestruturas de rede e aplicações distribuídas,
através da

Construção e operação de uma facilidade experimental e 
federada UE-Brasil para Internet do Futuro, baseado em

OpenFlow

http://www.fibre-ict.eu/
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O projeto em números

• 15 parceiros
– FIBRE-EU. 6 membros:

• i2CAT (coordenador EU)
• Nextworks (NXW),
• Universite Pierre et Marie Curie (UPMC)
• University of Essex (UESSEX)
• University of Thessaly (UTH)
• National ICT Australia Limited (NICTA)

• Recursos
– Comissao Europeia (FP7) 1.09M€
– CNPq R$ 2.3M 

complementados por R$ 300K do INCT WebScience (CNPq) e R$ 960K da
RNP (FNDCT)

• Início 1/10/2011 Fim 31/3/2014 (30 meses)
•35

– FIBRE-BR. 9 membros:
• UFPA (coordenador BR)
• RNP
• CPqD
• UFF
• UFG
• UFSCar
• UFRJ
• Universidade Salvador (UNIFACS)
• USP



Parceiros do FIBRE 
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UEssex

UPMC

i2CAT Nextworks
UTH

UFPA

UFG

UFSCar 
CPqD,USP 

NICTA

UNIFACS

RNP, UFF
UFRJ

UFPA

National ICT Australia



Interconexão dos ambientes de experimentação
na Europa e no Brasil

• Enlaces entre as nuvens
EU e BR  (2 circuitos)

1.
UEssex-USP, através de 
JANET (UK)
GEANT (UK)
MANLAN (New York)
Atlantic Wave
AMPATH (Miami)
AmLight
SouthernLight (S.Paulo)

2.
i2CAT-RNP, via
RedIris (ES)
GEANT (ES)
RedCLARA
RNP (BR)

•37
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Monitoramento de desempenho

• Há vários anos a RNP vem faz parte do consórcio 
perfSONAR (http://www.perfsonar.net) 

• Atividades:
– Monipê: montar uma rede de monitoramento muti-domínio

interoperável
– CT-MON – Comitê Técnico de Monitoramento

• Apoia a evolução tecnológica do serviço MonIPÊ, 
colaborando com o esforço internacional de padronização e 
desenvolvimento deste ambiente.

• Participação de pesquisadores, PoPs, NIC-BR
– Proposta de integrar esforços com a ANSP

• Proposta de colaboração RNP-ANSP
– Instrumentar as redes da ANSP
– iniciativa para acompanhamento das padronizações –

Perfsonar, IETF, OGF , outros
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Conclusão

• As redes brasileiras podem prover apoio à colaboração 
internacional de alto desempenho e boa qualidade  em 
casos de necessidade

• Interessados em realizar colaborações deste tipo podem 
procurar a RNP ou ANSP para se informar sobre a forma 
adequada de resolver suas necessidades

• Há espaços para aprimorar ainda mais a infraestrutura das 
suas redes através de colaboração entre ANSP e RNP



Michael Stanton 
(michael@rnp.br)

www.rnp.br

pd@rnp.br

Obrigado!
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Slides em reserva



LA Before ALICE1 (2003)

45 Mbps



RedCLARA2 
at the end of ALICE2 (2012)

622 Mbps

1 Gbps

2,5 Gbps

10 Gbps

Funding

ALICE2

RNP/
RedCLARA

AmLight

Amlight East
(75% Brazil, 
25% NSF)
20G


