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REDE NACIONAL DE PESQUISA - RNP 
 
RELATÓRIO DE VIAGEM (03/91) 
 
Demi Getschko (FAPESP) 
Michael Stanton (PUC-Rio) 
 
 
1.   Introdução 
 
     Durante o mês de março de 1991, foi feita uma viagem aos EUA por Demi 
Getschko e Michael Stanton, representando a coordenação da Rede Nacional de 
Pesquisa. Nesta viagem, que durou aproximadamente três semanas, houve participação 
em reuniões da IETF (Internet Engineering Task Force) e do FEPG (Federal 
Networking Council Engineering Planning Group), e visitas a diversas instituições 
envolvidas em pesquisa, desenvolvimento, operação, administração e financiamento de 
redes de pesquisa naquele país, com o objetivo de apresentar o esforço brasileiro nesta 
área, e discutir maneiras de coordenar mais efetivamente as atividades em redes de 
pesquisa nos dois países. 
 
 
2.   Roteiro e contatos feitos (durante de março de 1991) 
 
     4-5    Washington, DC e College Park, MD 
 
              NSF - National Science Foundation 
                Steve Wolff           wolff@nsf.gov 
                Steve Goldstein       goldstein@nsf.gov 
                Beverly Hunter        bhunter@nsf.gov 
                Harold J Stolberg     hstolberg@nsf.gov 
              EDUCOM 
                James B. Conklin, Jr  conklin@educom.bitnet 
                John R.B. Clement     clement@educom.bitnet 
              NASA 
                Anthony Villasenor    villasenor@nasa.gov 
              OEA - Organização de Estados Americanos 
                Sonia Saumier-Finch 
                Saul Hahn 
                Oscar Harasic 
                Pedro A. Turina 
              OMS - Organização Mundial de Saúde 
                Carlos Gamboa         sua@nihcu.bitnet 
              Univ. of Maryland - SURAnet 
                Jack Hahn             hahn@umd5.umd.edu 
                Glenn Ricart          ricart@sura.net 
 
     6      Cambridge, MA 
 
              BBN (Bolt, Beranek and Newman) - NEARnet 
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                John M. Rugo          jrugo@bbn.com 
                Marcos A. Bergamo     mbergamo@bbn.com 
 
     7-8    Madison, WI 
 
              Univ. of Wisconsin 
                Larry Landweber       lhl@cs.wisc.edu 
                Miron Livny           miron@cs.wisc.edu 
                Alf Hansen        Alf.Hansen@pilot.cs.wisc.edu 
                Rob Hagens            hagens@cs.wisc.edu 
                Barton P. Miller      bart@cs.wisc.edu 
                Robert D. Bremel   bremel@calshp.cals.wisc.edu 
                Archibald O. Haller 
 
     11-15  St Louis, MO 
 
              Reuniões da IETF e do FEPG 
                Vinton G. Cerf        vcerf@nri.reston.va.us 
                  (Chairman da IAB - Internet Activities Board) 
                Phillip G. Gross      pgross@nri.reston.va.us 
                  (Chairman da IETF e do FEPG) 
                Tony Hain             hain@es.net 
                  (Repr. ESNET no FEPG) 
                Cathy Wittbrodt       cjw@nersc.gov 
                  (ESNET) 
                Elise Gerich          epg@merit.edu 
                  (Repr. NSFnet no FEPG) 
                Dale S. Johnson       dsj@merit.edu 
                  (Gerente de Operações, NSFnet) 
                Milo Medin 
                  (Repr. NSI no FEPG) 
                Robert Collet 
   /PN=Robert.D.Collet/O=US.Sprint/ADMD=TELEMAIL/C=US/@sprint.com 
                  (US-Sprint, gerencia conexões internacionais 
                   para NSFnet) 
                Sergio Heker          heker@jvnc.net 
                  (JVNCnet) 
                Ole Jacobsen          ole@interop.com 
                  (Interop Corp. e revista ConeXions) 
                Bernhard Stockman     boss@sunet.se 
                  (NORDUNet - Rede dos países nórdicos) 
                Peter Kirstein        kirstein@cs.ucl.ac.uk 
                  (JANET - Grã Bretanha) 
 
     18     La Jolla, CA 
 
              San Diego Supercomputer Center - CERFnet 
                Susan Estrada         estradas@sds.sdsc.edu 
                Gerard K. Newman      gkn@sdsc.edu 
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                Hans-Werner Braun     hwb@sdsc.edu 
 
     19-20  Los Angeles, CA 
 
              cisco Systems 
                Rich Gibbs            gibbs@cisco.com 
              UCLA 
                Virginia Hetrick      cusgraf@uclavmxa.bitnet 
 
     21-22  Pittsburgh, PA 
 
              Carnegie-Mellon Univ. 
                Richard Rashid        rfr@cs.cmu.edu 
                John H. Howard        jhh+@andrew.cmu.edu 
 
 
3.   Situação de redes de P&D nos EUA 
 
     Atualmente, infraestrutura para redes de pesquisa é provida por quatro agências do 
governo federal, que operam redes de alcance nacional, e, às vezes, com ramificações 
internacionais: 
      NSF(National Science Foundation) financia a NSFnet, cuja operadora é a Merit 
Corporation, de Ann Arbor, MI. 
     DoE(Department of Energy) financia a ESNET (Energy Sciences Network), cuja 
operadora é o LLNL (Lawrence Livermore National Laboratory, da Univ. de 
California). 
     NASA(National Aeronautics and Space Administration) financia a NSI (NASA 
Science Internet), cuja operadora é o NASA Ames Laboratory, CA. 
     DARPA (Department of Defense Advanced Research Projects Agency) financia a 
DDN (Defense Department Network), cuja operadora é a BBN de Cambridge, MA. 
 
     A coordenação destas atividades é supervisionada pelo FNC (Federal Networking 
Council), que reune representantes destas quatro e de outras agências do governo 
federal, tais como a NIST (National Institution for Science and Technology - o antigo 
NBS, National Bureau of Standards). O FNC é presidado por Charles Brownstein 
(NSF), e tem como diretor executivo Bill Bostwick (DoE). As quatro agências que 
operam as redes estão representados no WGC (Working Group Chairs), presidido por 
Bill Bostwick, e subordinado ao FNC. Por sua vez o WGC supervisiona diversos grupos 
de trabalho, entre os quais é o EOWG (Engineering and Operations Working Group), 
presidido por Tony Villasenor (NASA). O FEPG (FNC Engineering Planning Group) é 
subordinado ao EOWG e reune as operadoras das quatro redes. O FEPG é presidido por 
Phill Gross (CNRI - Corporation for National Research Initiatives, Reston, VA), e tem 
por objetivo tornar operacionais as decisões políticas tomadas pelo FNC, inclusive na 
área de conexões internacionais e, em especial, zelar pela interoperação eficiente das 
quatro redes nacionais. 
 
     As quatro redes nacionais provêm conectividade entre redes regionais e 
institucionais, através de uso de linhas seriais de longa distância. A grande maioria dos 
circuitos usadas por estas redes tem hoje capacidade DS-1 (ou T1) (1,544 Mbps), e 
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circuitos desta qualidade são também usadas nos principais enlaces dos redes regionais. 
Desde 1990, a NSFnet opera experimentalmente uma nova rede de alcance nacional 
com capacidade DS-3 (ou T3) (45 Mbps), e espera-se que toda esta rede migre para 
DS-3 até 1992. 
 
     As redes regionais (midlevel networks), das quais existem cerca de 25, são as que 
efetivamente interligam as instituições de determinada região, provendo conectividade 
ao nível de um estado ou de alguns estados vizinhos. A conectividade nacional é 
conseguida através da interligação entre estas redes regionais e um ou mais nós de redes 
nacionais ("backbones"). 
 
     Como quase todas as redes usadas na comunidade de P&D nos EUA, as quatro 
grandes utilizam protocolos da família TCP/IP Internet, e elas estão interligadas entre sí, 
formando o núcleo central da "connected Internet", ou simplesmente Internet. A Internet 
é uma coleção de mais de 2000 redes independentes, que usam os protocolos TCP/IP, e 
que estão fisicamente conexas entre sí. A Internet hoje se estende além das fronteiras 
dos EUA, com ligações internacionais para Canadá, Mexico, vários países da Europa, 
Australia e Asia, e, desde 02/91, Brasil. A tecnologia e administração cooperativa da 
Internet são supervisionadas pelo IAB (Internet Activities Board), que reune pessoas de 
instituições governamentais e privadas com larga experiência em redes. Seu presidente é 
Vint Cerf (CNRI), um dos criadores da Internet. 
 
     As atividades de P&D e de engenharia do IAB são coordenadas através das duas 
"forças-tarefa", a IRTF (Internet Research Task Force, presidida por David Clark do 
MIT) e a IETF (Internet Engineering Task Force, presidida por Phill Gross da CNRI). 
Cada uma delas possui uma comissão diretora (Steering Group), e opera através de 
grupos de trabalho (Working Groups) abertos a membros da comunidade de P&D 
(acadêmica, governamental e industrial). A IETF tem a função específica de 
desenvolver e padronizar a tecnologia a ser usada na Internet, e seu principal produto é a 
especificação de protocolos e procedimentos, publicados como relatórios da série RFC 
(Requests for Comments), editada por Jon Postel da IAB. Embora os grupos de trabalho 
da IETF conduzam muitas da suas discussões através de correio eletrônico, a IETF, 
como um todo, reune-se fisicamente três vezes por ano. 
 
     Quanto ao futura das atividades em redes nos EUA, o governo federal está 
comprometido no seu desenvolvimento, e acaba de lançar seu programa HPCC (High 
Performance Computing and Communications), com orçamento de mais de US$ 1.000 
milhões para o período 1991/2. Este programa é dividido em quatro subprogramas: 
 
     HPCS (High Performance Computing Systems) 
     ASTA (Advanced Software Technology and Algorithms) 
     NREN (National Research and Education Network) 
     BRHR (Basic Research and Human Resources) 
 
A fração deste orçamento correspondente à NREN é 14%, e espera-se que em breve 
poderá ser posta em operação a "Interagency experimental NREN", através da 
cooperação entre as atuais redes nacionais. O objetivo de construir a NREN está sendo 
defendido publicamente há alguns anos pelo senador democrata Albert Gore, e conta 
com apoio generalizado no Congresso. O projeto básico é de desenvolver tecnologia de 
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comunicação para permitir o uso de circuitos de até 2 Gbps (2.000 Mbps) para dados, e 
montar uma rede nacional baseada nesta tecnologia. O alvo declarado é pesquisa e 
educação (em todos os níveis escolares). O governo norteamericano espera que, dentro 
de alguns anos, o funcionamento desta rede, analogamente ao que se passa hoje com o 
serviço telefônico, torne- 
se um serviço comercialmente disponível à comunidade em geral. 
 
 
4.   Tecnologia de telecomunicações 
 
     Até o início de 1988, as redes da agências federais operavam usando circuitos de 
56 Kbps (de telefonia digital). Circuitos desta qualidade vêm sendo usados desde os 
primeiros dias da ARPANET (c. 1970) (mas ainda são considerados excepcionais no 
Brasil!). A situação foi revolucionada pela instalação de uma rede nacional de 
telecomunicações empregando fibra ótica. A partir de 1988 as redes nacionais passaram 
a utilizar circuitos baseados em fibras óticas com velocidades de, inicialmente, 500 
Kbps, e, em seguida, 1,544 Mbps e 45 Mbps. Hoje as diversas operadoras a nível 
nacional operam com fibra ótica (AT&T, MCI, US Sprint), e as operadoras regionais 
também vêm instalando fibra em suas redes. Fibra ótica também vem sendo usada em 
cabos intercontinentais sob o Atlântico Norte e o Pacífico. 
 
     Na verdade, já era e é possível ter circuitos de transmissão de dados de alta 
capacidade (por exemplo, até 2 Mbps), através de satélites geoestacionários, usando 
estações terrestres localizadas nas pontas. (Uma opção econômica desta tecnologia é o 
VSAT (Very Small Aperture Terminal), com antenas de menos de 1 m. de diâmetro, 
que poderia ser usada para comunicação dentro do Brasil, ou até entre Brasil e o 
exterior.) Porém, a grande desvantagem de comunicação por satélite é o retardo 
introduzido pelo duplo enlace de 72.000 Km entre a Terra e o satélite, que corresponde 
a, pelo menos, 0,25 seg. (O valor exato depende do esquema de repetição usada.) Para 
comunicação de dados interativa este retardo poderá se mostrar incômodo, 
especialmente se houver uso de múltiplos enlaces por satélite. Circuitos terrestres são, 
portanto, preferíveis em circunstâncias onde o uso for principalmente interativo. 
 
     O enorme aumento de capacidade dos novos circuitos telefônicos nos EUA está 
levando à criação e oferta de novos serviços de comunicação de dados pelas operadoras. 
Entre estes estão: 
 
  -  Frame Relay 
  -  SMDS (Synchronous Multiprotocol Data Service) 
  -  SONET (Synchronous Optical Network) 
 
Todos estes serviços oferecem circuitos virtuais entre terminais sobre os quais trafegam 
pacotes. Na reunião da IETF em St Louis, a operadora local (South West Bell) instalou 
um acesso SMDS com capacidade de 1,544 Mbps do local até um nó da rede regional 
mais próxima. 
 
     Finalmente, houve avanços significativos na tecnologia de modems para serem 
usados sobre a rede de telefonia de voz. Um modem típico desta nova geração usa o 
padraão V.32 da CCITT (9,6 Kbps), mas faz correção de erros (V.42) e compressão de 
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dados (V.42 bis), resultando em velocidades efetivas entre DTEs de até 38,4 Kbps. O 
preço deste equipamento está na faixa de US$ 500 a 800. 
 
 
5.   Conexões internacionais das redes de P&D dos EUA 
 
     Conexões internacionais hoje estão feitas de diversas maneiras: 
 
  -  através de um nó de uma das redes nacionais 
  -  através de uma rede regional 
 
Dentro da Internet, a boa política de interconexão leva a que conexões internacionais 
sejam feitas sempre no "nível mais alto" de rede. Isto significa que é dada orientação 
que redes de outros países façam conexões aos EUA diretamente nos "backbones" das 
agências. 
 
     Também significa que o conjunto de ligações entre as redes nacionais dos EUA e 
de um outro país precisa ser coordenado, para usar eficientemente a capacidade 
instalada, e evitar padrões indesejados de tráfego. Para a Internet é inaceitável que as 
conexões de SP e RJ aos EUA sejam utilizadas permanentemente como canal de 
transporte para tráfego interno ao Brasil. Isso seria admissível apenas como prática 
emergencial e periférica. 
 
     Há uma tendência de concentrar múltiplas ligações entre os EUA e um outro país 
numa só conexão física de maior capacidade, denominado "fat pipe". Por exemplo, 
existe um único circuito de 768 Kbps entre os EUA e Grã Bretanha, para conexões à 
Internet, além de outras aplicações, como videoconferência. A vantagem disto é 
econômica, pois o custo do circuito mais veloz é proporcionalmente menor. Por outro 
lado, a concentração de toda conectividade em um único circuito físico leva a menor 
robustez, e, neste caso, é necessário planejar rotas de reserva para quando houver 
problemas no "fat pipe". 
 
     No caso brasileiro, com a falta de circuitos internacionais de alta velocidade, a 
banda agregada dos circuitos existentes tenta, ainda que insuficientemente, suprir a 
demanda. A partir do momento em que estiverem disponíveis conexões mais velozes, há 
que se rever a engenharia e adequação das soluções atuais, tanto em termos de 
eficiência como em termos de segurança. 
 
     Deve-se lembrar também que foi criado há pelo menos três anos o CCIRN 
(Coordinating Committee for Intercontinental Research Networks), que tenta prover 
coordenação em escala mundial das conexões entre redes nacionais. Os principais 
participantes no CCIRN provêm dos EUA e Europa (os co-presidentes são Bill 
Bostwick, diretor executivo da FNC, e Kees Neggers, secretário geral da RARE - 
Réseaux Associés pour la Recherche Européens), mas há participação também da Ásia. 
O CCIRN coordena a engenharia das conexões através do IEPG (Intercontinental 
Engineering Planning Group). Na reunião do FEPG em St Louis, foi apresentada a 
intenção brasileira de estabelecer uma conexão para Europa. A orientação do FEPG foi 
que esta conexão deveria ser coordenada pelo CCIRN. 
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     Sobre a implementação física das conexões internacionais, soube-se que a NSF 
havia contratado a US Sprint para operar uma "International Connections Management 
Network". Esta rede seria implementada através da colocação de roteadores em redes de 
difusão (por exemplo, Ethernet) em pontos nodais das diferentes redes ligadas. As 
primeiras duas redes que estariam ligadas assim à NSFnet seriam a NORDUNet e da 
INRIA (França). 
 
     Foi possível constatar que o interesse por conectividade Brasil-EUA não é 
unilateral, havendo diversos grupos de pesquisa nos EUA que desejam acesso a 
pesquisadores e a fontes de informação localizados no país. Nesta situação, parece 
possível um futuro compartilhamento de custos de comunicação, entre os dois países, 
ora a cargo apenas do Brasil. Em termos práticos, a inclusão de qualquer ítem no 
orçamento norteamericano para o ano 1992 precisa ser definida até setembro de 1991. 
 
 
6.   A situação de redes de P&D na Europa 
 
     Como se sabe, a tendência histórica das redes européias era de adotar o padrão 
X.25 como protocolo de rede, e procurar aderir a outros padrões "internacionais" (OSI) 
na medida que estes se tornassem disponíveis. Até acontecer isto, cada país seguiria 
trilha própria. Por exemplo, a JANET (Grã Bretanha) opera uma rede X.25 privada, 
sobre a qual se usam protocolos da família "livros coloridos". A DFN (Alemanha) 
também definiu uma família de protocolos provisórios para uso interino. 
 
     Independente destes esforços nacionais, começaram a ser criadas em instituições 
de pesquisa em muitos países da Europa redes usando protocolos TCP/IP. Há dois anos 
foi criada a organização RIPE (Réseaux IP Européens), associada à RARE, que 
promove a coordenação de redes TCP/IP na Europa. Segundo informações colhidas na 
reunião da IETF, está sendo criado um "IP backbone" na Europa, no eixo Estocolmo 
(Suécia) - Amsterdã (Holanda) - Genebra (Suiça) - Bolonha (Itália). 
 
     Outra rede com características de "backbone" é a IXI (International X.25 
Interconnection), um projeto da Comunidade Européia, destinada a prover um serviço 
de conexão entre as redes X.25 operadas em muitos países da Europa. A opinião dos 
alguns interlocutores (nos EUA) era que a IXI não funcionava bem. 
 
     Há sérios problemas de interoperabilidade entre redes baseadas nos protocolos 
"sem conexão" (ConnectionLess ou CL), como a Internet, e aqueles usando protocolos 
"orientados a conexão" (Connection Oriented ou CO), e parece que o cenário atual de 
redes na Europa está fortemente colorido pela discussão sobre a dicotomia CL-CO. 
Note-se que esta não é exatamente a mesma dicotomia TCP/IP-OSI, pois já existem 
protocolos CL do modelo OSI - o chamado CLNP (CL Network Protocol), que é 
parente próximo de IP. Havendo conseguido a padronização internacional de CLNP, os 
norteamericanos já estão planejando a transição das suas redes para OSI. A ESnet já 
roteia tráfego CLNP e a NSFnet em breve fará o mesmo. 
 
     Está pois em transição a situação européia, e foi fortemente recomendado que a 
RNP se fizesse representar na próxima conferência anual da RARE, que seria realizada 
na França entre 13 e 16 de maio, para poder monitorar o cenário, e concluir por onde 
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deverá fazer suas conexões para Europa. Adicionalmente, haveria uma reunião do 
CCIRN logo depois desta conferência, também na França. 
 
 
8.   OSI 
 
     Como mencionado antes, os norteamericanos já estão em fase transição para o uso 
de protocolos OSI, e o governo federal já exige suporte para OSI dos seus fornecedores 
de computadores. Foi criado o GOSIP (Government OSI Profile), e o cadastramento de 
endereços NSAP (Network Service Access Points) já está sendo feito pelo governo 
(GSA - General Services Administration) e pela ANSI (American National Standards 
Institution). As principais redes norteamericanas irão carregar tráfego OSI (CLNP) em 
paralelo com tráfego IP. A transição para OSI está começando, portanto. 
 
     Por outro lado, esta transição será demorada, e já foi estimada em dez anos, em 
virtude do fato que a taxa de expansão de redes TCP/IP é hoje maior que nunca, tanto 
nos EUA, como no exterior. 
 
     Alguns dos protocolos de aplicação da família OSI estão mais bem divulgados hoje 
que os protocolos de rede, em particular os serviços de mensagens (correio eletrônico) e 
de diretórios, que seguem os padrões X.400 e X.500 do CCITT. Hoje estão sendo 
conduzidos projetos piloto para o uso destes protocolos na Internet, conduzidos por 
grupos de trabalho da IETF. Nos dois casos, as principais implementações usam 
componentes do ISODE (ISO Development Environment), coordenado por Marshall 
Rose, que permite o uso de protocolo de sessão OSI por cima de TCP/IP, de acordo com 
o padrão RFC1006. O projeto piloto de X.400 interopera com o trabalho do projeto 
COSINE na Europa. O projeto piloto de X.500 está implementando um diretório de 
usuários da Internet ("White Pages"). Em ambos os projetos há espaço para atividades 
no Brasil. 
 
 
9.   Organização e administração de redes geograficamente distribuídas 
 
     Foram feitas visitas às sedes das redes regionais CERFnet (California Education 
and Research Federation Network), NEARnet (New England Academic and Research 
Network) e SURAnet (Southeastern Universities Research Association Network), onde 
foram levantadas as características destas organizações, com referência a pessoal, 
finanças, tecnologia e administração. Os resultados deste levantamento serão 
apresentados em separado. 
 
 
10.  Repositório de software 
 
     Centenas de organizações na Internet hoje mantêm repositórios de documentos e 
software, livremente disponíveis a terceiros através da rede. A recuperação desta 
informação geralmente é feita através do protocolo FTP (File Transfer Protocol), usável 
a partir de qualquer ponto da Internet. (Para usuários da BITNET, existe um servidor de 
FTP localizado na Princeton Univ., e acessível através de mensagens de correio 
eletrônico, que dá acesso a estes repositórios.) Circula na rede uma lista atualizada 
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destes repositórios. 
      Portanto, hoje estes repositórios estão disponíveis para usuários brasileiros, seja 
na Internet, seja na BITNET. Poderia eventualmente ser conveniente a montagem de 
cópias deles no país, seja para para diminuir o consumo da capacidade limitada dos 
circuitos internacionais, seja para trazer múltiplas cópias da mesma informação, ou, 
ainda, em função de uma política global de nacionalização de informação. 
 
 
11.  Contatos acadêmicos 
 
     Nas visitas à Univ. de Wisconsin e à Carnegie-Mellon Univ., foram feitos contatos 
com pesquisadores, e obtidas maiores informações sobre seus trabalhos. Os assuntos 
mais interessantes foram: 
 
  -  o sistema Andrew, da CMU 
  -  o sistema operacional MACH, tb. da CMU 
  -  o sistema Condor, da Univ. de Wisconsin 
 
Será divulgada oportunamente informação sobre estes sistemas pelos meios 
apropriados. 
 
 
12.  K-12 
 
     Uma das aplicações novas de redes nos EUA, que deverá crescer bastante com a 
evolução da NREN, é seu uso em ensino de primeiro e segundo graus (K-12 significa 
"Kindergarten to 12th grade"). Hoje há algumas experiências nesta área, que foram 
discutidas com Beverly Hunter (NSF), John Clement (EDUCOM) e Susan Estrada 
(CERFnet). Será apresentado outro relatório relativo a esta área. 
 
 
13.  Agradecimentos 
 
     Foi possível aproveitar tão bem período relativamente curto por causa da energia 
dispendida em planejamento antes da viagem, especialmente por Tadao Takahashi 
(RNP) e Steve Goldstein (NSF). Além destes dois, os viajantes devem (e já enviaram)  
agradecimentos às diferentes pessoas reponsáveis para contatos locais em cada 
instituição visitada, inclusive diversos brasileiros estudando no exterior que 
contribuíram significativamente para o sucesso da viagem. 
 
     Finalmente, deve ser reconhecida a funcionalidade da Internet, que permitiu que 
um de nós (DG) pudesse usar remotamente seu sistema na FAPESP diariamente, assim 
mantendo-se em dia com sua correspondência e informado sobre novidades do trabalho 
e do país. 
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