
Serviço multicast no RNP2

O serviço multicast está sendo implantado nos pontos
de presença (points of presence - PoPs) do backbone
acadêmico RNP2. O roteamento multicast é realizado
com o protocolo PIM-SM (Protocol Independent Multi-
cast - Sparse Mode), com um único roteador atuando
como RP (rendezvous point) no PoP do Rio de Janeiro.
Um segundo RP será implantado no backbone a fim de
obter redundância de RPs.

Atualmente, existem 13 PoPs com multicast nativo habili-
tado. Nos PoPs que não possuem roteadores capazes de
fazer roteamento multicast, outras alternativas técnicas
estão sendo avaliadas, incluindo o uso de tunelamento
multicast. A tendência é que todos os PoPs passem a
operar com multicast nativo em seus roteadores à medida
em que forem substituindo hardware e software por ver-
sões mais atualizadas.

Através da conexão com a Internet2 nos Estados Unidos,
as organizações usuárias do RNP2 têm acesso ao tráfego
multicast internacional. Da mesma forma, o tráfego multi-
cast gerado por fontes internas ao RNP2 pode ser visua-
lizado no exterior, caso os receptores possuam acesso ao
backbone da Internet2.

A Rede Nacional de Ensino e Pesquisa (RNP) implantou,
também, um beaconserver que pode ser utilizado por
qualquer usuário (nacional e internacional) para avaliar
sua conectividade multicast com o backbone RNP2. O 
beaconserver da RNP pode ser acessado no endereço
http://beaconserver.nc-rj.rnp.br.

Piloto multicast

Em 2001, a RNP concluiu o projeto piloto de multicast.
Ele consistiu no planejamento, implantação, teste e
avaliação de um ambiente multicast experimental no
backbone RNP2. O projeto envolveu diversos PoPs  da
RNP, simulando condições reais de operação do serviço
multicast. O piloto permitiu definir as bases para a 
construção de uma infra-estrutura lógica multicast que
pudesse ser utilizada de forma permanente para trans-
missão de palestras, eventos e seminários entre insti-
tuições usuárias do RNP2.

Multicast em poucas palavras

A tecnologia multicast é a base de um serviço de rede
no qual um único fluxo de dados, proveniente de uma
determinada fonte, pode ser enviado simultaneamente
para diversos receptores interessados. Ao longo do tra-
jeto, a própria infra-estrutura de rede replica o fluxo de
dados, quando necessário, para todos os receptores
que registraram interesse em receber estes dados.

Esta tecnologia é voltada para aplicações do tipo um-
para-muitos e muitos-para-muitos e oferece ótimos
resultados para transmissão de dados multimídia. 
Multicast apresenta claras vantagens quando compa-
rado com os mecanismos de transmissão unicast e
broadcast. No modo unicast, é necessário que a fonte
replique vários fluxos de dados idênticos e paralelos a
fim de transmiti-los a cada um dos receptores, gerando
desperdício de banda. Por outro lado, o sistema broad-
cast envia os dados para toda a rede de forma indis-
criminada. Isto também resulta em má utilização de
recursos, pois implica em transporte de dados para
todas as estações da rede, mesmo que o número de
receptores interessados naquele conteúdo seja reduzi-
do. Com multicast, o ponto emissor envia uma única
cópia dos pacotes para um endereço de grupo multi-
cast. A infra-estrutura de rede replica estes pacotes de
forma inteligente, encaminhando os dados de acordo
com a topologia de receptores interessados naquela
informação.

Alguns benefícios da tecnologia multicast são o
desempenho otimizado da rede, com a economia
de banda passante; o suporte a aplicações dis-

tribuídas, uma vez que o multicast é diretamente
voltado a este tipo de aplicação; a facilidade de

crescimento em escala (scalability), já que ele per-
mite, sem esforços adicionais, a distribuição de pacotes
para poucos ou muitos receptores; e a maior disponi-

bilidade da rede, pois ela fica menos suscetível a con-
gestionamentos e, consequentemente, mais disponível
para o uso.

Entre as diversas aplicações que podem obter ganhos
com o uso de multicast estão: videoconferência, ensino
a distância, distribuição de software, noticiário multimí-
dia, transmissão de concertos ao vivo, atualização de
bancos de dados, jogos distribuídos, processamento
concorrente, simulações distribuídas etc.
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