
A missão da Rede Nacional de Ensino e Pesquisa (RNP)
é promover o uso inovador de redes avançadas no
Brasil. Para alcançar este objetivo, a organização
desenvolve atividades de pesquisa e desenvolvimento. 

Programa Grupos de Trabalho RNP 

Os grupos de trabalho desenvolvem projetos-piloto
que demonstrem a viabilidade do uso de novos
protocolos, serviços e aplicações de redes de
computadores. São coordenados pela RNP em
conjunto com pesquisadores da área acadêmica.  

As atividades dos GTs duram um ano. Normalmente,
os resultados preliminares são apresentados durante o
Workshop RNP do ano seguinte ao de sua aprovação.
Para 2006-2007, a RNP selecionou sete grupos de trabalho: 

Infra-estrutura para ensino a distância
Automatização de diagnóstico e recuperação de falhas
Comunidade virtual de grade (Virtual community grid)
Medições fase 2
Gerência de vídeo fase 2 
Rede mesh  de acesso universitário faixa larga 
sem-fio fase 2.
TV digital fase 2

Mais informações: http://www.rnp.br/pd/gt.html 

Projeto Giga 

O Projeto Giga consiste na implementação e uso de
uma rede óptica experimental voltada para o
desenvolvimento de tecnologias de rede óptica,
aplicações e serviços de telecomunicação associados à
tecnologia IP e banda larga. Também prevê a
transferência de tecnologia a empresas brasileiras.  

A rede do projeto tem 735 Km de extensão e
capacidade de 2,5 Gbps. Interconecta 17 universidades
e centros de pesquisa em Campinas, São Paulo, São
José dos Campos, Cachoeira Paulista, Rio de Janeiro,
Niterói e Petrópolis. A direção executiva está a cargo
da RNP e do Centro de Pesquisa e Desenvolvimento
em Telecomunicações (CPqD). 

A tecnologia de rede usada no Projeto Giga chama-se
WDM (multiplexação óptica por comprimento de onda).

Mais informações: http://www.giga.org.br/ 

Projetos para integração da e-ciência

Eela
O principal objetivo do projeto e-infra-estrutura
compartilhada entre Europa e América Latina (Eela, do
nome em inglês) é integrar projetos de e-ciência
europeus e latino-americanos, com o uso de grades.
Iniciado em janeiro de 2006 e com duração prevista de
dois anos, o Eela conta com recursos da ordem de 1,7
milhão de euros, oriundos da Comissão da União
Européia. Participam 21 instituições de 10 países.

Ringrid
O projeto Ringrid (Remote Instrumentation in Next-
Generation Grids) provê uma arquitetura de integração
para a e-ciência. O objetivo é avaliar e propor padrões
para o uso de instrumentação remota em grades
computacionais. O Ringrid começou em outubro 
de 2006 e tem duração prevista de 18 meses. O
financiamento de 777.650 euros é da União Européia.
Doze instituições de 11 países participam do projeto. 

Mais informações: http://www.rnp.br/pd/grades/

Ruca
A RNP testa a solução de rede do programa Um
Computador por Aluno (UCA), do Governo Federal.
Esses computadores portáteis deverão se interligar em
malha, o que permite que cada nó da rede seja um
disseminador do acesso de rede para nós mais distantes,
em cadeia. O GT Rede Mesh (RNP) coordena os testes.

Mais informações: http://www.rnp.br/pd/ruca.html

Planet Lab 
Este laboratório virtual é uma infra-estrutura mundial
para realização de pesquisas em tecnologias e
protocolos de redes. O Planet Lab possui mais de 500
nós abrigados em 275 endereços espalhados pelo
mundo. A RNP está integrada ao projeto desde 2004,
com três nós instalados nos pontos de presença da
rede nacional acadêmica no Rio de Janeiro, no Ceará e
no Rio Grande do Sul.

Pesquisadores brasileiros que queiram submeter
projetos que se beneficiem dessa infra-estrutura devem
acessar a url abaixo.  

Mais informações: http://www.rnp.br/pd/planetlab/
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Rede Nacional de Ensino e Pesquisa
http://www.rnp.br
info@rnp.br

Rua Lauro Müller 116 sala 3902
22290-906 Rio de Janeiro, RJ  Brasil
tel: 55 21 2102-9660
fax: 55 21 2279-3731

Mais informações:
http://www.rnp.br/pd/
qos-info@rnp.br

����������	
�
�
�����

����������	
�
�������	�	����������


