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1.  Introdução 
 
   Em janeiro de 1990, o Conselho Superior da FAPERJ aprovou o documento "Uma 
Rede Regional para o Rio de Janeiro", preparado pelo prof. Michael Stanton e aqui 
chamado Relatório I, que propôs a ampliação a curto prazo da rede BITNET, já 
parcialmente estabelecida no estado, às principais instituições de pesquisa aqui 
localizadas. Nos meses subseqüentes, foi firmado convênio entre a FAPERJ e o CNPq, 
estabelecendo o LNCC como órgão executor desse projeto, e foi nomeada pela FAPERJ 
uma comissão de acompanhamento, composta pelos autores deste documento. A 
primeira parcela de recursos previstos para sua execução foi repassada para o LNCC no 
final de julho, e começa a ser aplicada. 
 
   Entre as atribuições assumidas pela comissão de acompanhamento estava a de estudar 
maneiras de promover a evolução da rede, com a oferta de serviços de qualidade e 
diversidade maiores. O Relatório I tratou deste assunto na sua seção 5.3, "O médio 
prazo". Nela, foi reconhecido que os serviços disponíveis através da BITNET eram 
limitados basicamente ao correio eletrônico, e foi considerado desejável procurar meios 
de satisfazer outras necessidades. Foram citados explicitamente o uso remoto de 
supercomputadores a serem instalados em instituições nacionais, e o acesso direto à 
NSFNET norteamericana, que reune quase todas as instituições de pesquisa dos EEUU. 
Apresentamos no presente documento nossas considerações sobre a maneira de fazer 
evoluir a rede regional, de tal modo que atenda aos objetivos identificados 
anteriormente. 
 
   A comunidade nacional de pesquisadores está vivendo um momento importante com a 
adoção em julho de 1990 pela Secretaria Especial de Ciência e Tecnologia do novo 
governo federal do projeto da Rede Nacional de Pesquisa (RNP), já discutido 
longamente por essa comunidade. O CNPq executará o projeto RNP, que já conta com 
dotação orçamentária significativa para sua implantação plena até 1991. O RNP não 
duplicará os esforços regionais, mas procurará coordená-los e integrá-los. Para tanto, 
contará com as redes existentes ou sendo montadas nos principais centros do país. É 
patente que o esforço sendo realizado no Rio de Janeiro, para unir através da rede 
regional suas principais entidades de pesquisa, somado à constatação que 60% da 
capacidade de comunicação internacional das redes nacionais estão instaladas aqui, dão 
a medida da importância da contribuição a ser feita pelo Rio à integração ao nível 
nacional. 
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2.  A instalação da primeira fase da rede regional 
 
   Enquanto aguardava a liberação dos recursos para a realização do projeto original, que 
chamamos aqui de primeira fase da rede regional, a comissão de acompanhamento se 
informava sobre a evolução da situação individual das instituições envolvidas. Nos nove 
meses que se passaram desde o levantamento de informações usadas na preparação da 
proposta da primeira fase, foram instalados novos equipamentos de computação em 
muitas das instituições, e várias destas instalaram meios de acesso remoto que deveriam 
ser custeados pelo projeto. 
 
   De acordo com a proposta original, o projeto deveria estabelecer um meio de acesso 
físico (linha privada para a comunicação de dados, ou LPCD) entre o LNCC e as 14 
entidades identificadas no Apêndice I do Relatório I, para ser usado pelas entidades de 
acordo com suas condições locais. Para aquelas que tivessem condições, usar-se-ia a 
tecnologia da própria BITNET; para outras que era sugerido o uso do protocolo X.25 
sobre a LPCD. Esperava-se que as entidades promovessem seu próprio aparelhamento 
para aproveitar a oportunidade de fazer esta comunicação. 
 
   Das 14 entidades citadas, várias já conseguiram melhorar seu acesso à rede BITNET, 
através de esforços próprios, independentemente da iniciativa da FAPERJ. A situação 
atual é descrita a seguir: 
 
CEPEL   -   
CENPES  - outro sistema da Petrobrás integra a BITNET via SP. 
CETEM   - integra a BITNET via SP usando serviço X.25 da RENPAC. 
CBPF   - 
CNEN   - o CIN instalou LPCD para o LNCC. 
FIOCRUZ  - integra a BITNET via LNCC. 
IMPA   - 
IME    - integra a BITNET via LNCC. 
INT    - 
LNCC   - integra a BITNET via Univ. of Maryland (EEUU) 
PUC    - 
UERJ   - 
UFF    - 
UFRJ   - integra a BITNET vi Univ. of California, Los Angeles. 
UFRRJ   - 
 
   Além das instituições de pesquisa mencionadas no Relatório I, as seguintes já 
integram a BITNET através do LNCC: 
 
FGV    - Fundação Getúlio Vargas. 
CCRIO   - Centro Científico Rio de Janeiro da IBM Brasil. 
 
   Com os recursos da Fase I, serão instaladas a curto prazo as seguintes ligações ao 
LNCC: 
 
UERJ   - Desde julho dispõe de condições internas. 
UFRJ   - Mudará para o LNCC seu ponto de conexão à BITNET. 
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   As entidades CEPEL e CENPES, localizadas na Cidade Universitária na Ilha do 
Fundão, instalarão LPCDs para a UFRJ usando a rede interna de telefonia da Ilha, 
através da qual passarão a integrar a BITNET. 
 
   A PUC passará a poder participar da BITNET com a instalação do seu novo 
computador IBM, previsto para os próximos meses. Hoje faz-se acesso individual do 
pesquisador à BITNET usando um computador do LNCC através de linha discada ou da 
RENPAC. 
 
   A UFF, embora possua equipamentos IBM, não dispõe hoje de controlador de 
comunicações adequado, o que a impossibilita de integrar a BITNET. Está sendo 
instalada uma LPCD para permitir ligar terminais ao computador do LNCC. 
 
   O IMPA e o CBPF hoje usam terminais remotos ligados ao LNCC através de LPCDs. 
Esta é também a situação do IPRJ (Instituto Politécnico do Rio de Janeiro). 
 
   O INT e a UFRRJ não têm previsão para ter acesso à BITNET. Esta última instituição 
recentemente instalou um novo computador da série 600 da EDISA, e não foram ainda 
levantadas as informações sobre as alternativas viáveis de comunicação. O problema do 
INT reside na inexistência hoje de soluções gerais para comunicação remoto atendendo 
a uma rede local de computadores da linha PC. Espera-se para breve uma abertura neste 
sentido. 
 
   Um aspecto inesperado da passagem do tempo foi a melhoria na capacidade do 
serviço que deverá ser oferecido: no Relatório I foi previsto que todas as LPCDs 
urbanas somente poderiam ser usadas até 4,8 Kbps (Kilobits por segundo). Informações 
novas indicam que esta capacidade deverá ser dobrada, e conseqüentemente estão sendo 
adquiridos modens de 9,6 Kbps para estas ligações. 
 
   Finalmente, apesar da não concretização da ligação direta entre Rio (LNCC) e São 
Paulo (FAPESP), com recursos do governo federal, que havia sido prevista no Relatório 
I, o isolamento destes dois centros dentro do país terminou quando a UFMG estabeleceu 
ligações BITNET para a USP e para o LNCC. A partir de então tornou-se possível 
enviar mensagens entre Rio (exceto UFRJ) e São Paulo sem a necessidade destas 
passarem pelos EEUU. Com o estabelecimento em breve da ligação entre LNCC e 
UFRJ, vai-se completar a união das tres "ilhas" nacionais de conectividade BITNET. 
 
 
3.  Redes para o compartilhamento de recursos 
 
   A tecnologia usada na rede BITNET interliga "mainframes" para permitir a 
comunicação de mensagens através da cópia de arquivos entre vizinhos na rede. Esta 
tecnologia de "store and forward", embora funcione com eficácia razoável, tem suas 
limitações:  

- o tamanho dos arquivos (mensagens) é necessariamente limitado,  pois eles têm 
que ser armazenados em todos os computadores  intermediários; 

 
- não é confiável a entrega das mensagens, pois inexiste uma  comunicação fim-a-
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fim; 
 

- o tempo de transmissão fim-a-fim é aproximadamente proporcional  ao número 
de enlaces percorridos, pois um computador  intermediário só transmitirá uma 
mensagem após recebê-la  totalmente; 

 
- as rotas seguidas pelas mensagens são fixas, acarretando  interrupção de 

comunicação por queda de enlace e/ou computador  no trajeto. 
 
   Adicionalmente, não dá suporte ao acesso interativo a sistemas remotos (exceto para 
trocar mensagens de uma linha com usuários ativos destes). Tudo isto é conseqüencia 
do emprego de modelo de comunicação desenvolvido com outra finalidade ("spooling 
remoto"). 
 
   Existem alternativas mais modernas que a tecnologia BITNET para montar redes de 
computadores com serviços de qualidade superior. A primeira é adotar uma arquitetura 
proprietária, tal como a SNA da IBM ou a DECNET da Digital, onde os equipamentos e 
os protocolos usados são de um único fabricante. A segunda é adotar uma arquitetura 
aberta, ou seja, não exclusiva de nenhum fabricante, que seja largamente difundida e 
implementada em equipamentos diversos. Embora existam no mundo diversas 
arquiteturas abertas, na prática as alternativas sérias hoje são duas: TCP/IP e OSI. 
 
 
3.1 TCP/IP 
 
   Há mais de 20 anos, foi criada nos EEUU a ARPANET, uma rede cujo propósito 
inicial era de prover "compartilhamento de recursos", ou seja, de permitir acesso remoto 
a recursos escassos, tais como os supercomputadores de hoje. O raciocínio era, e 
continua sendo, que não é viável instalar esses recursos em todos os centros onde haja 
usuários em potencial. Com meios eficazes de comunicação, possibilita-se o acesso a 
esses recursos através do computador local do usuário. Além de acesso remoto, a 
ARPANET também oferecia serviços confiáveis de correio eletrônico e transferência de 
arquivos. A tecnologia básica, que sustentava estes serviços todos, era de uma rede de 
pacotes, onde mensagens eram particionadas em unidades pequenas de informação, 
chamados pacotes, que eram enviados separadamente através da rede até o destino, onde 
seriam remontados para formar as mensagens. Para administrar a transmissão e 
roteamento dos pacotes, eram usados um conjunto de computadores dedicados a essas 
tarefas, interligados por LPCDs. Um computador integrante da rede estaria ligado 
diretamente a um destes computadores dedicados. 
 
   Com o aparecimento de redes locais nos anos 70, a tecnologia da ARPANET foi 
sucedida pela da Internet, que possibilitava a interligação, através de uma rede 
geograficamente distribuída, de redes locais de computadores, ao invés de 
computadores isolados. Numa interrede ("internet"), duas redes são interligadas se um 
computador, chamado de "gateway", pertencer simultaneamente às duas redes. As 
mensagens (ou pacotes) de uma das redes enviadas para a outra passam necessariamente 
por um "gateway". O modelo admite um número arbitrário de "gateways" entre dois 
computadores em comunicação. 
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   Há mais de dez anos, a Internet funciona interligando um número sempre maior de 
redes. Nos primeiros anos, a ARPANET funcionava como sua espinha dorsal, por onde 
passava a maior parte do tráfego de longa distância. Desde 1985 ela vem sendo 
substituida neste papel pela espinha dorsal da NSFNET, que foi criada pela NSF para 
interligar seis centros de supercomputação financiados por ela. Até 1988, a espinha 
dorsal da NSFNET funcionava usando canais com a mesma capacidade que a 
ARPANET, ou seja, de 56 Kbps. Em 1988, passou-se ao uso de canais de cerca de 500 
Kbps, e em 1989 para cerca de 1,5 Mbps, e existem planos para migrar para 44 Mbps no 
início da atual década. A espinha dorsal da NSFNET, que conta desde 1988 com 13 nós, 
está ligada através destes a diversas redes regionais nos EEUU e Canadá, e também a 
redes internacionais e no exterior. As redes regionais interligam as instituições de 
pesquisa de um ou mais estados, e geralmente usam canais de comunicação de 56 Kbps, 
500 Kbps e 1,5 Mbps. 
 
   A Internet oferece um conjunto de serviços que é uniforme para todas as redes que 
participam dela. Os principais serviços são de terminal remoto (TELNET), transferência 
de arquivos (FTP) e correio eletrônico (SMTP). Estes serviços fazem uso dos protocolos 
de comunicação TCP/IP (Transmission Control Protocol / Internet Protocol), 
desenvolvidos há mais de dez anos. Pela importância que integração à Internet tem nos 
EEUU, todos os sistemas computacionais fabricados naquele país oferecem o software 
necessário para participar dela. Em particular, como a Internet é uma rede de redes, 
estes sistemas todos possuem interface a pelo menos uma das redes locais mais comuns 
(geralmente a Ethernet/IEEE 802.3 ou a Token Ring/IEEE 802.2), e implementações 
dos protocolos TCP/IP usando estas interfaces. Esta afirmação vale para equipamentos 
de todos os tamanhos, desde "mainframes", passando por estações de trabalho até 
computadores pessoais. 
 
 
3.2 OSI 
 
   Desde 1980, quando foi definido o modelo OSI (Open Systems Interconnection) para 
comunicação entre computadores, têm sido investido muitos esforços na adoção de 
padrões internacionais para serviços e protocolos. A fase de elaboração de padrões está 
se encerrando, e está começando a aparecer um leque completo de produtos OSI dos 
principais fabricantes de computadores. Um sinal dos tempos é a recente determinação 
do governo norteamericano de exigir "suporte para OSI" dos seus fornecedores de 
computadores. a partir de novembro de 1990. (Deve-se notar aqui que, na visão dos 
norteamericanos, uma interrede OSI utilizará o protocolo CLNP (ConnectionLess 
Network Protocol), muito semelhante ao Internet Protocol (IP), e não o X.25). No 
Brasil, a SEI há muito tempo está atuante em defesa de "padrões internacionais" de 
comunicação, e foi constituída a BRISA, uma associação de fabricantes nacionais que 
colaborariam em prol da adoção destes padrões. 
 
   Será que não seria apropriado já adotar protocolos OSI numa rede de 
compartilhamento de recursos neste país? 
 
   Nossa resposta é que ainda é prematura uma decisão neste sentido, pois os padrões são 
recentes, e o software que implementa os serviços não está universalmente disponível 
nos equipamentos usados aqui. Devemos ainda apontar a situação nos EEUU, onde 
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houve uma ampliação enorme da Internet durante os últimos cinco anos, baseada no uso 
da tecnologia mais antiga de TCP/IP. Ali, já está decidido que haverá migração da 
Internet para protocolos OSI, quando implementações destes estiveram estáveis e 
amplamente disponíveis. Quando tentam especificar um prazo para fazer esta migração, 
fala-se vagamente na segunda metade dos anos 90. É compreensível: os investimentos 
recentes na tecnologia atual foram muito grandes, e têm que ser amortizados num 
período maior. 
 
   Para aqueles como nós, que têm que optar agora por uma das alternativas postas, 
existem as seguintes implicações: primeiro, terão um prazo de pelo menos cinco anos, 
durante o qual podem contar com a existência da Internet com TCP/IP. Em segundo 
lugar, o custo de aquisição da tecnologia para fazer uma interrede TCP/IP será baixo, 
porque é tecnologia antiga e confiável, e geralmente parte integrante dos sistemas 
operacionais da classe Unix, quase padrão para as estações de trabalho em uso nas 
instituições de pesquisa. Deve-se também mencionar que o TCP/IP também é disponível 
para os principais "mainframes" existentes no país (IBM, Digital, UNISYS, Convex). 
Terceiro, a Internet terá que programar futuramente sua própria migração para OSI, e 
eles podem acompanhar esta migração. 
 
 
3.3 A modernização de computação no país 
 
   Os equipamentos mais modernos de computação que estão sendo adquiridos por 
pesquisadores no Brasil são as estações de trabalho, geralmente das marcas Digital, 
Hewlett-Packard, IBM ou Sun. Todas estas estações vêm com interfaces Ethernet/IEEE 
802.3, e geralmente são usadas em rede local. Freqüentemente a mesma rede local 
interliga estações de trabalho e PCs. Uma única instituição poderá ter instaladas várias 
redes deste tipo, interligadas através de pontes ou roteadores. Poderão também 
participar destas redes "mainframes", especialmente da Digital e da Unisys, e, mais 
recentemente, da IBM. As instituições estão começando a montar suas redes (ou até 
interredes) internas, que hoje poderão ser facilmente integradas usando o denominador 
comum do modelo Internet. Dentro do contexto de uma (inter)rede interna, estão 
disponíveis os serviços TELNET, FTP e SMTP. Hoje, esta situação existe, ou plena ou 
parcialmente, nas seguintes instituições de pesquisa na região: CBPF, FIOCRUZ, 
IMPA, LNCC, PUC e UFRJ. Amanhã deverá se tornar ainda mais divulgada. 
 
   Deve-se mencionar ainda as possibilidades de participar de uma interrede TCP/IP, 
somente usando PCs com o sistema operacional MS/DOS. Uma maneira seria montar 
uma rede local de PCs comunicando com protocolos TCP/IP, e estabelecer um 
"gateway" entre esta rede e uma das outras redes da interrede. Um PC isolado também 
pode participar, através de uma ligação serial para outro equipmento que lhe sirva de 
"gateway". Já está largamente disponível no meio universitário internacional o software 
para PCs com MS/DOS, que implementa os protocolos TCP/IP, "serial line IP" (SLIP), 
"gateways", e protocolos de aplicação, tais como TELNET e FTP. Este software torna 
imediatamente aproveitável como entidade ativa numa interrede TCP/IP o equipamento 
mais comum que existe hoje no país, aumentando enormemente o acesso às facilidades 
que se tornariam disponíveis remotamente. 
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4.  Uma rede regional TCP/IP 
 
   Com a repentina proliferação nas instituições de (inter)redes internas baseadas no 
modelo Internet, nada há de mais natural do que sua interligação seguindo o mesmo 
modelo para formar uma interrede regional. Os benefícios disto seriam, em primeiro 
lugar, o acesso transparente àqueles recursos que, devido ao seu escassez, só poderão 
ser encontrados em uma ou outra instituição. Falamos aqui dos grandes computadores 
que deverão ser instalados em breve no LNCC, na PUC e na UFRJ. Estes se tornariam 
acessíveis aos usuários de outras instituições da rede. 
 
   Em segundo lugar, e também de enorme importância, seria a integração da interrede 
regional à própria Internet, uma vez que a UFRJ já está procurando estabelecer uma 
ligação deste tipo, após a liberação do seu canal internacional aos EEUU, hoje usado 
para a BITNET. Negociações conduzidas com a administração da NSFNET sugerem 
que seja transferida para o nó da espinha dorsal da NSFNET localizado em San Diego 
(California) a ligação que a UFRJ hoje tem para Los Angeles. Com isto, a UFRJ, e 
qualquer rede TCP/IP da qual fizer parte, passará a integrar a Internet. Desta maneira, os 
serviços que hoje o usuário poderá usar na sua rede local serão extensíveis a todas as 
redes compondo a Internet. 
 
   Como seria realizada esta integração? A Internet cresce ligando redes locais através de 
enlaces seriais. O computador na rede local de onde parte a ligação serial tem a função 
de "gateway" ou roteador, ou seja, ele recebe mensagens endereçadas a outras redes e 
decide em que enlace serial elas devem ser transmitidas. Esta função poderia ser 
desempenhada por um computador não dedicado, quer seja "mainframe", quer seja 
estação de trabalho. Entretanto, não sempre existe disponibilidade de software de 
"gateway" para executar num "mainframe". 
 
   Curiosamente, devido à falta de uma padronização de protocolos de enlace, cada 
fabricante utiliza seu próprio protocolo, o que implica que, para cada enlace teríamos de 
ter um par de computadores da mesma marca nas pontas. Isto pode ser pouco 
conveniente em certos casos, pela falta numa instituição de um equipamento do 
fabricante apropriado. 
 
   A outra alternativa envolve o uso de computadores dedicados como roteadores. Entre 
as vantagens desta alternativa está a de isolar o "mainframe" da tarefa de comutação de 
pacotes. Esta solução é largamente utilizada nas diferentes redes regionais que 
compõem a Internet, onde são usados principalmente equipamentos fabricados pelas 
empresas Cisco Systems Inc., de Menlo Park, California e Proteon Inc.de Westborough, 
Massachusetts. Os roteadores fabricados por estas empresas são capazes de interligar 
redes locais de diversos padrões e linhas seriais de velocidades de 9,6 Kbps até 2 Mbps. 
Um roteador com duas interfaces Ethernet e duas interfaces seriais de até 64 Kbps pode 
ser comprado por menos de US$10.000. Outras configurações com maior conectividade 
são evidentemente mais caras. Estes roteadores geralmente entendem de diferentes 
protocolos de comunicação, e podem rotear simultaneamente pacotes de protocolos de 
rede diferentes, tais como IP, X.25 e CLNP. Isto é muito importante para a longevidade 
de uma aquisição deste tipo, quando existe a possibilidade de migração futura para uma 
outra tecnologia. 
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5.  A questão da capacidade da rede 
 
   A primeira fase da rede regional está sendo construída com uso de LPCDs geralmente 
de 9,6 Kbps. Embora esta capacidade (aproximadamente 100 Mbytes/dia) seja 
suficiente hoje para o tráfego de arquivos pequenos e correspondência levado pela 
BITNET, que é de natureza não interativa, ela é inadequada para a transferência de 
grandes arquivos, e para servir simultaneamente às atividades interativas de mais de um 
punhado de usuários. Portanto, ao montar uma rede visando uso interativo, é 
fundamental que se preocupe com o desempenho do serviço prestado. 
 
   Os exemplos vigentes no exterior de redes do tipo ambicionado mostram esta 
preocupação. Na Grã Bretanha, a espinha dorsal da JANET foi feita com canais de 48 
Kbps (há pelo menos 5 anos). A nova implementação da DFN (Alemanha) prevê canais 
de acesso X.25 de 64 Kbps. Já notamos acima a evolução da Internet nos EEUU, onde, 
de 1969 até 1988, usou-se canais de 56 Kbps, que foram substituídos com canais de 500 
Kbps, de 1,5 Mbps e prevê-se para breve 44 Mbps. Em todos os casos, o que vem a ditar 
as velocidades usadas é a capacidade dos meios usados na rede de comunicação 
telefônica. 
 
   No Brasil, há muitos anos, a Embratel vêm oferecendo serviços de LPCDs e de rede 
de pacotes com taxa de transmissão máxima de 9,6 Kbps. Esta limitação era devido à 
combinação de modens e circuitos usados. Nos últimos anos, vinham sendo adotadas 
novas tecnologias de comunicação telefônica, que alteraram algumas destas premissas. 
As empresas de telecomunicação dispõe hoje de meios de transmissão de grande 
capacidade, tais como fibra ótica, rádio digital e satélites de comunicação. Além disto, 
passou-se a substituir o uso de sinais analógicos de voz por digitais. Hoje em dia, um 
canal digital de voz tem a capacidade de 64 Kbps, e geralmente é multiplexado com 31 
outros para usar um canal físico de 2 Mbps (fibra ótica ou PCM (pulse code 
modulation) sobre cobre). Toda a comunicação entre as centrais utilizam estes canais de 
64 Kbps, e hoje um LPCD, de velocidade máxima de 9,6 Kbps, ocupa sozinho um 
destes canais, entre cada par de centrais no caminho entre as pontas do circuito. Nas 
centrais locais às pontas o sinal é transferido para o par trançado de cobre que o leva até 
o modem. 
 
   Entramos em contato com a Telerj, para investigar de que modo poderíamos utilizar 
canais de capacidade de, no mínimo, 64 Kbps para a montagem da segunda fase da rede 
regional. Como os serviços normalmente oferecidos pela empresa não vão além de 9,6 
Kbps, foi-nos explicado que nossas necessidades poderiam ser atendidas, se nos 
dispusêssemos a custear a aquisição e instalação dos cabos e equipamentos, que a Telerj 
não possuisse já, e que se fizessem necessários para realizar o serviço desejado. Esta 
"planta" (as aquisições) normalmente seria doada à Telerj, para ser operada por ela. Em 
troca, o serviço seria oferecido ao doador, com abatimento feito no seu preço, para 
ressarcir paulatinamente os investimentos feitos na instalação, embora existiriam outras 
modalidades possíveis. 
 
   Para conseguir informação sobre os investimentos que seriam necessários, 
apresentamos uma topologia de conexão que interligasse com alguma redundância as 
instituições mencionadas acima, que já fizeram algum investimento no estabelecimento 
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de uma rede TCP/IP, ou seja, CBPF, FIOCRUZ, IMPA, LNCC, PUC e UFRJ. Foram 
apresentadas duas alternativas: 
 

  2 Mbps: a curto prazo, isto teria que ser feito por rádio digital, o que exigia 
visibilidade direta entre as pontas, tinha alcance máximo de aproximadamente 
10 Km, era prejudicado por chuvas e cujo equipamento (uma ponta) custava 
aproximadamente US$200.000.  
 
A médio prazo (1 a 2 anos), poderia ser realizado usando fibra ótica dedicada, 
cuja aquisição e instalação seriam às custas do freguês, pois a empresa não 
dispõe hoje de capacidade adequada para atender às ligações previstas. O custo, 
para instalar mais de 40 Km de fibra seria acima de US$1.000.000. 

 
 64 Kbps: isto poderia ser realizado a curto prazo, aproveitando  a 

disponibilidade de canais digitais com esta capacidade entre centrais, desde que 
seja encontrada uma solução para comunicar a 64 Kbps entre a ponta de um 
enlace e a central mais próxima. Isto poderia ser realizado com modens digitais 
sobre o cabo de pares. O alcance máximo de transmissão digital com modens 
sobre fios é 5 Km, o que limitaria a aplicabilidade da solução. Enlaces entre 
pontos próximos da mesma central poderiam ser feitos diretamente por modens 
digitais sobre fios, respeitando o limite de distância máxima. Se for excedido 
este limite, mas os dois pontos estavam a distâncias menores que o limite da 
central, o enlace poderia ser feito a partir de dois circuitos ponta-central, ligando 
entre si os dois modens localizados na central. O investimento a ser feito neste 
caso seria o custo da aquisição dos modens de 64 Kbps, e dos conversores entre 
os modens e os multiplexadores de canais digitais usados nas centrais. Para a 
topologia apresentada, o investimento seria da ordem de US$76.000, se fosse 
usado equipamento de comunicação de procedência nacional. 

 
   É nossa opinião que não se deve deixar de considerar o uso de canais de 2 Mbps numa 
etapa futura, ou para resolver as necessidades específicas de determinados enlaces, ou 
para aumentar a capacidade da espinha dorsal. Porém. de maneira geral, a escolha desta 
alternativa neste momento não se justifica, primeiro por ser inexeqüível em prazo menor 
de 18 meses, e segundo por ter custo bem alto, pela necessidade de aquisição e 
instalação dos cabos necessários. Numa etapa futura, é possível que a própria Telerj já 
disponha de circuitos de 2 Mbps para alugar, sem a necessidade de investir em sua 
instalação. 
 
   A solução de 64 Kbps deverá atender à demanda, pelo menos inicialmente. Afinal, 
pesquisadores em outros países já conseguiram trabalhar por longos anos com esta 
capacidade e provavelmente maior demanda. O único tipo de uso que poderá sentir 
fortemente as restrições desta velocidade é o que envolve a transmissão intensiva de 
imagens (gráficas). Como sugerido acima, quando identificado este problema, poder-se-
á procurar uma solução específica para o caso. 
 
 
6.  O projeto da nova rede 
 
   Propomos a criação de uma rede regional de tecnologia Internet que integrará todas as 
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instituições de pesquisa na região que internamente possuam condições mínimas de 
participar numa rede deste tipo. Entendemos que a limitação fundamental é a 
necessidade da existência na instituição de uma rede local com vários equipamentos que 
se comunicam entre si usando os protocolos TCP/IP. (Casos de equipamentos isolados 
terão que ser estudados separadamente.) 
 
   Esta rede possuiria uma espinha dorsal, no caso um anel central, que interligaria de 
maneira redundante o LNCC-CBPF, a PUC e a UFRJ, com ramos ligando a FIOCRUZ 
à UFRJ (ambas ligadas à central telefônica de Ramos) e o IMPA à PUC (via a central 
do Leblon). Estas ligações inicialmente seriam feitas com canais de 64 Kbps, usando a 
tecnologia descrita na seção anterior, e os canais seriam ligados a roteadores da marca 
Cisco, que atuariam como "gateways" entre as linhas seriais e as redes locais das 
instituições participantes. O roteador da UFRJ seria ligado também à espinha dorsal da 
NSFNET, através do nó desta em São Diego. (O uso de roteadores da marca Cisco está 
sendo proposto, pois esta é a marca em uso em San Diego, e as duas pontas devem ser 
compatíveis.) 
 
   A futura adesão de uma nova instituição a esta rede dever-se-ia dar assim que ela 
adquirisse as condições mínimas de participação. De preferência a conexão se daria 
através de ligação entre a instituição e um dos nós da espinha dorsal, usando roteadores 
da Cisco nas duas pontas da LPCD. A LPCD teria a capacidade consoante com sua 
utilização: se fosse necessário, deveria ser usado um canal de 64 Kbps. Para instituições 
pequenas, onde somente se utilizasse computadores pessoais ligados em rede local e não 
se justificasse a aquisição de um roteador Cisco, poder-se-ia estabelecer uma conexão 
usando equipamento menos potente e mais barato, por exemplo, um PC com MS/DOS e 
software de comunicação já disponível no meio acadêmico internacional, como vimos 
acima na seção 3.3. 
 
   Outra evolução necessária no futuro seria o aumento de capacidade do enlace 
internacional para pelo menos 64 Kbps. Isto tornaria eficaz o uso interativo de 
computadores localizados no exterior, por exemplo, para consultar bases de dados ou 
para executar programas. Reciprocamente estaria facilitado o acesso do exterior a 
recursos aqui instalados (um dos anseios da FIOCRUZ). Estão sendo examinadas 
maneiras de alcançar este objetivo. 
 
   Inicialmente, a nova rede funcionaria paralelamente à rede da primeira fase 
(BITNET), e haveria pelo menos um nó que operaria um "gateway" para correio 
eletrônico entre as duas redes. Com o passar do tempo, há várias alternativas 
disponíveis: 
 
. o tráfego internacional da rede BITNET poderia transitar para o  Exterior através da 
Internet, usando a tecnologia BITNET-II,  desenvolvida em Princeton; isto permitiria a 
utilização de um  canal internacional hoje dedicado a tráfego BITNET para outra  
finalidade, por exemplo, ligação Internet; 
 
. as instituições ligadas somente à rede BITNET procurariam meios de viabilizar sua 
ligação à rede TCP/IP; com isto o uso da  BITNET diminuiria, e eventualmente poderia 
até ser discontinuado, caso que fossem atendidas as necessidades dos usuários pelos 
serviços da outra rede. 
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   Finalmente consideramos o papel do Rio no contexto nacional. Hoje existe uma rede 
de tecnologia BITNET, que liga centros nos estados de MG, RJ, SP e RS, e faz parte 
integrante dela a nossa rede regional em expansão. Essa rede hoje á ligada ao exterior 
(EEUU) a partir de SP (FAPESP, canal de 9,6 Kbps) e RJ (LNCC, canal de 9,6 Kbps). 
O projeto RNP, atualmente em fase de projeto de implantação, trata dos mesmos 
problemas em escala nacional que examinamos ao nível regional neste documento. É 
muito difícil uma solução nacional diferir muito daquela delineada aqui, exceto em 
detalhes pouco importantes. Poderemos então antecipar o aparecimento de uma 
interrede nacional, empregando tecnologia da Internet, montada a partir da interligação 
de redes nas regiões. Isto seria feito através da criação de uma espinha dorsal nacional, 
de capacidade adequada (pelo menos igual à capacidade usada nas espinhas dorsais das 
redes regionais). Esta espinha dorsal nacional possuiria ligações para o exterior, ao 
menos à Internet norteamericana. 
 
   Para a rede regional teria as seguintes conseqüências: 
 

 pelo menos um dos nós da espinha dorsal regional deveria também  pertencer à 
espinha dorsal nacional, para prover a conexão; 

 
 qualquer nó na rede regional com conexão TCP/IP ao exterior  também deveria 

pertencer à espinha dorsal nacional. 
 
   Finalmente, a instalação, expansão, operação, documentação e treinamento no uso de 
uma rede da complexidade proposta aqui, são tarefas que hoje não são desempenhadas 
por nenhum dos centros de computação nas instituições de pesquisa na região. Estes 
geralmente têm equipes de técnicos de suporte já bastante atarefados, além de 
geralmente desinformados sobre a tecnologia de redes. Observamos que todas as redes 
que conhecemos no exterior possuem um centro de suporte, com equipe técnica 
dedicada somente à rede, conhecido como "Network Information Center" ou "Network 
Operations Center". 
 
   Consideramos que a criação de um pequeno Centro de Operações da Rede Regional, 
dotado de pessoal técnico, equipamento próprio e suporte administrativo, possivelmente 
localizado em uma das instituições participantes da rede, contribuiria enormemente para 
promover o bom funcionamento e uso amplo da rede proposta aqui. Este Centro 
coordenaria os equipamentos e recursos de telecomunicação adquiridos, estabelecer 
normas e convenções de uso da rede e de seus serviços, promoveria a rede e seus 
serviços, daria consultoria especializada às instituições da região, e representaria a rede 
em contatos com outras redes. 
 
 
7.  A contribuição da FAPERJ 
 
   Do mesmo modo usado para facilitar o estabelecimento da primeira fase da rede 
regional, a FAPERJ deverá alocar recursos a curto prazo para montar a infraestrutura de 
comunicação da segunda fase da rede de acordo com os seguintes pontos: 
 

a. aquisição de modens e conversores necessários para instalar canais de 64 Kbps 
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para montar a espinha dorsal e as conexões adicionais imediatamente utilizáveis; 
 

b. aquisição de roteadores para permitir a interligação entre os canais seriais e as 
redes locais das instituições participantes; 

 
c. aluguel durante dois anos dos canais de comunicação usados para compor a 

rede; 
 

d. (contribuir para o custo de) aumentar capacidade e operação de canal 
internacional para ligar à Internet; 

 
e. custear a aquisição do software BITNET-II e de software de "gateway" 

BITNET-SMTP (para correio eletrônico); 
 

f. estabelecer um Centro de Operações da rede. 
 
   No prazo mais longo, na medida que cada instituição adicional obtivesse as condições 
mínimas de participar na rede, a FAPERJ também deverá prover os recursos necessários 
para: 
 

g. efetuar sua ligação na forma da instalação e operação   durante dois anos do 
enlace de comunicação entre ela e a espinha dorsal da rede; 

 
h. adquirir um roteador para a nova participante, e, se for necessária, capacidade 

adicional no roteador do nó da espinha dorsal ao qual estaria ligada. 
 


