
Infra-estrutura para ensino a distância 

Pretende desenvolver uma infra-estrutura de ensino a
distância em que as instituições ligadas à RNP possam
escolher um auditório ou sala de reuniões e enviar
corriqueiramente seu sinal de vídeo e slides de
apresentação em alta qualidade a milhares de
participantes, usando tecnologia multicast. Esse
recurso possibilitará a interatividade por meio de
perguntas ao vivo com vídeo ou perguntas via
mensagens SMS.

Automatização de diagnóstico e recuperação 
de falhas 

Tem como objetivo a investigação de falhas comuns
encontradas na operação e manutenção de redes de
alta velocidade e o desenvolvimento de mecanismos
automatizados de diagnóstico e correção destas falhas.
Estes mecanismos são baseados em fluxos de trabalho
(workflows), que representam os procedimentos de
testes em equipamentos e em recursos da rede que
permitirão diagnosticar e corrigir as falhas identificadas.

Virtual comunity grid 

A proposta deste GT é construir uma infra-estrutura de
grade computacional, para agregar recursos por adesão.
A arquitetura do projeto é baseada em middlewares,
tais como Globus Toolkit e Condor. Sobre estes
middlewares serão construídos serviços específicos
para atender as necessidades da comunidade
participante do projeto. Estes serviços serão reunidos
em um portal. As principais funcionalidades deste
portal são controle de adesão, geração de certificados
temporários de máquina e usuários, submissão de
jobs, monitoramento dos recursos computacionais,
scripts personalizados de instalação e verificação 
do nível de segurança dos nós.

Medições fase 2

Tem como objetivos específicos continuar o
desenvolvimento do ambiente de medições, em parceria
com o projeto Perfsonar (Internet2/Géant); ampliar os
pontos de medição na rede Ipê; implantar uma infra-
estrutura de monitoramento fim-a-fim entre a UFRJ
(Brasil) e o Ciemat (Espanha), para o Projeto Eela; 
e integrar serviços de medições com as ferramentas
do GT de Gerência de Vídeo.

Gerência de vídeo fase 2

Pretende implantar um serviço-piloto de gerência de
vídeo na rede da RNP. Engloba quatro linhas de
trabalho: integração dos servidores da Rede de Vídeo
Digital da RNP à plataforma de gerência; refinamento 
e otimização do protótipo desenvolvido; integração
com ferramentas e serviços dos GTs Medições e Vídeo
Digital; e divulgação do serviço.

Rede Mesh fase 2

O GT Rede Mesh de Acesso Universitário Faixa Larga
Sem-Fio demonstrou a viabilidade do uso de redes
mesh para a construção de redes de acesso banda
larga de baixo custo. A segunda fase do GT visa a
estender o serviço, ampliando o alcance da rede-piloto
instalada na UFF, em Niterói (RJ); criando dois novos
pilotos nas regiões Norte e Sul do país, refinando 
o protótipo de roteador mesh e as ferramentas de
gerência; implantando serviços sobre a rede mesh, 
e oferecendo provisão de QoS no protótipo 
do roteador mesh.

TV Digital fase 2

Na etapa 2005-2006, o GT-TV desenvolveu uma
plataforma que facilita o acesso de usuários com
características heterogêneas ao conteúdo de canais 
de TV distribuídos através da Internet (IPTV).
Adicionalmente, todo o suporte à inclusão e à
transmissão desses canais foi incluído na plataforma
desenvolvida. O acesso aos canais é feito através de
uma aplicação navegadora de canais (Electronic
Program Guide – EPG). A intenção agora é criar a Rede
de Televisão Digital da RNP, para transmissão de canais
de interesse da RNP e de suas instituições parceiras. 
A infra-estrutura também será utilizada para transmitir
um canal com programas das TVs Universitárias,
através da integração com a Rede de Intercâmbio 
das TVs Universitárias (Ritu).
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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/gt.html
qos-info@rnp.br
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