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À lista REDES-L 
 
     O artigo em anexo, que pretende ser uma contribuição ao projeto RNP, está sendo 
distribuído através da lista pública REDES-L@BRFAPESP. Evidentemente, leitores 
interessados em fazê-lo poderão enviar comentários diretamente para o autor. Porém, 
para enriquecer o importante debate público sobre as metas da RNP e a maneira de 
alcançá-las, seria preferível que tais comentários também fossem compartilhados com 
os demais interessados, enviando-os para essa lista de distribuição. 
 
     Em tempo, o nome SDC (Solicitação de Comentários) foi obviaamente roubado da 
comunidade DARPA. 
 
Rio 27/08/90 
MAS 
==============================================================
= 



 

2 

 

RNP.SDC001 
90/08/27 
 
OS RUMOS TECNOLÓGICOS DA RNP 
 
Michael A. Stanton (DI/PUC-Rio) 
usermas@lncc.bitnet 
 
 
RESUMO 
 
     Apresenta-se uma análise das alternativas tecnológicas para a criação de uma rede 
nacional para compartilhar recursos remotos. Conclui-se que a solução mais indicada 
hoje é a adoção da tecnologia da Internet norteamericana (TCP/IP), devido a sua 
maturidade e ampla disponibilidade em comparação com a alternativa OSI. Também 
são discutidos os seguintes aspectos de realização de uma rede TCP/IP: a escolha de 
equipamento para "gateways", a capacidade dos circuitos de telecomunicação, e a 
convivência com a rede de tecnologia BITNET atualmente em crescimento no país. 
 
 
1.   Introdução 
 
     Com a adoção recente pela SECT do projeto RNP, foram dadas à comunidade de 
especialistas em redes de computadores condições objetivas e muito favoráveis para 
mostrar que ela tem uma boa contribuição a dar para a modernização de computação no 
país. Defendemos a imperiosidade dessa comunidade vir a agir prontamente para 
encontrar e fazer-se realizar uma solução abrangente para o uso de redes, que ofereça 
serviços adicionais para o usuário e diminua as diferenças entre as facilidades 
disponíveis aqui e em outros países. Se a RNP chegasse ao fim de 1991 provendo 
somente o serviço de correio eletrônico, mesmo seguindo padrões internacionais, teria 
sido desperdiçada a oportunidade. 
 
     Como afirmou Tadao no seu plano de atividades para a RNP para 1990, a BITNET 
é hoje uma realidade no país. As principais instituições de pesquisa são, ou serão em 
breve, nós de uma rede que utiliza a tecnologia da BITNET, integrada a esta rede 
transnacional através de mais de um "gateway" nacional. Esta rede já possibilita 
comunicação entre usuários através de correio eletrônico, além de permitir um serviço 
limitado de transferência de arquivos. Esta nota pretende pôr em questão o caminho que 
deverá ser seguido para aperfeiçoar estas facilidades. Em particular, ela defende a 
adoção e uso a curto prazo de uma tecnologia de rede que possibilite o 
compartilhamento de recursos remotos, tais como os "supercomputadores" que estão 
começando a ser instalados em instituições nacionais. 
 
  
2.   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 
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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-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.   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 
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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. 
 
     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. 
 
 
4.   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 
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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 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. 
 
 
5.   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, num número sempre crescente de instituições de pesquisa no país. 
 
     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 
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mais comum que existe hoje no país, aumentando enormemente o acesso às facilidades 
que se tornariam disponíveis remotamente. 
 
 
6.   Uma rede nacional 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 nacional. 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 supercomputadores" que 
já existem ou deverão ser instalados em breve em instituições nacionais. Estes se 
tornariam acessíveis aos usuários de outras instituições da rede. 
 
     Em segundo lugar, e também de enorme importância, seria a integração da 
interrede nacional 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 
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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. 
 
      
7.   A questão da capacidade da rede 
 
     A primeira fase da rede nacional 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 de fios que o leva até o modem. 
 
     Num estudo feito junto à Telerj (Telecomunicações do Rio de Janeiro S.A.) foi 
identificada uma maneira de realizar LPCDs de 64 Kbps com tecnologia já existente na 
rede telefônica. Isto poderia ser feito 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 
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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.  
     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. 
 
 
8.   A Arquitetura de uma rede nacional 
 
     A arquitetura da Internet é hierárquica, com uma espinha dorsal interligando as 
diferentes redes regionais dos EEUU, às quais estão ligadas as redes internas das 
instituições da sua região. Tráfego entre duas instituições da mesma região nunca sai da 
rede regional, e a espinha dorsal é utilizada somente para comunicação entre regiões 
diferentes. Este esquema hierárquico é análogo àqueles usados nas redes internas das 
grandes instituições, onde redes departamentais estão ligadas através de "gateways" a 
uma rede espinha dorsal. 
 
     Há razões para supor que o padrão de utilização de uma rede nacional brasileira 
também seja regionalizado, com a comunicação entre instituições na mesma região 
sendo mais freqüente do que entre regiões. A atuação dos governos estaduais também 
tende a reforçar a importância das relações intrarregionais, além de prover 
financiamento de atividades estritamente regionais. A atuação da FAPESP, e, mais 
recentemente, da FAPERJ, ilustra este comentário, e podemos observar a criação de 
redes ligando principalmente instituições do mesmo estado. 
 
     A arquitetura de uma rede nacional deverá refletir adequadamente estas 
características. Parece-nos que a solução mais apropriada seria uma rede nacional de 
redes regionais. Isto é, cada região tenderia a desenvolver uma rede para atender às suas 
instituições. É quase certo que as redes nos estados de SP e RJ, para citar os exemplos 
mais óbvios, seriam bastante extensas e relativamente autosuficientes. A rede nacional 
seria uma espécie de espinha dorsal que interligaria todas as redes regionais, 
promovendo conectividade plena a nível nacional. Esta espinha dorsal também incluiria 
os "gateways" internacionais da rede nacional. 
 
     Com esta visão, a estratégia a ser seguida é clara. Deveremos identificar as regiões 
e seus pontos de conexão, que deverão ser os nós que comporão a espinha dorsal 
nacional. O projeto RNP poderia financiar o estabelecimento e operação dessa espinha 
dorsal, e sua ligação ao exterior, que são as despesas realmente nacionais. As atividades 
regionais deveriam ter sustentação financeira preferencialmente ao nível da própria 
região envolvida, embora seja claro que algumas regiões possuem condições bem mais 
favoráveis para isto que outras. 
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9.   Coexistência com a rede de tecnologia BITNET 
 
     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. 
 
 
10.  Conclusão 
 
     As ideias apresentadas neste artigo já foram discutidas com Alexandre Grojsgold 
(LNCC) e Paulo Aguiar (UFRJ), e foram a base da proposta de criação de uma rede 
regional TCP/IP para o Estado do Rio de Janeiro atualmente sob consideração pela 
FAPERJ. 
 


