Promovendo o uso inovador de redes avançadas no Brasil
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Promovendo o uso
inovador de redes
avançadas no Brasil
Responsável pela primeira rede de acesso
à Internet no Brasil, a Rede Nacional de
Ensino e Pesquisa (RNP) é uma organização
social mantida pelos ministérios da Ciência
e Tecnologia (MCT) e da Educação (MEC). A
RNP opera a rede Ipê, backbone acadêmico
nacional, que tem pontos de presença em
27 Unidades da Federação e interconecta mais de 600 instituições de ensino e
pesquisa, atendendo a mais de um milhão
de usuários.
Além de prover conectividade, a RNP busca
também: melhorar a infraestrutura de redes
em níveis nacional, metropolitano e local
(redes campi); atender, com aplicações
e serviços inovadores, as demandas de
comunidades específicas (telemedicina,
biodiversidade, astronomia etc.); e promover
a capacitação de recursos humanos em
Tecnologias da Informação e Comunicação.
www.rnp.br
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A rede Ipê
A rede Ipê é a primeira rede óptica nacional
acadêmica da América Latina. Inaugurada
pela RNP em 2005, constitui-se na quinta
geração desta infraestrutura de comunicação para ensino e pesquisa. Os enlaces da
rede, com capacidades que variam entre
6 Mbps e 10 Gbps, viabilizam não só o
tráfego Internet de produção (navegação
web, correio eletrônico, transferência de arquivos), mas o uso de serviços e aplicações
avançadas e a experimentação.
Entre as principais usuárias da rede Ipê estão
as Instituições Federais de Ensino Superior,
as escolas agrotécnicas federais, as unidades
federais de ensino e pesquisa e as agências
do MEC e do MCT, além de outras instituições
de ensino e pesquisa públicas e privadas.
Conexões Internacionais
Agente de integração de iniciativas acadêmicas no Brasil e na América Latina, a RNP
tem papel de destaque na Cooperação Latino
Americana de Redes Avançadas (CLARA),
tendo a rede Ipê uma conexão de 622 Mbps
com a rede desta iniciativa, a RedCLARA.
Além disto, por meio de uma conexão de
20 Gbps operada em parceria entre a RNP e
a Academic Network at São Paulo (Ansp), a
rede Ipê se conecta a outras infraestruturas
acadêmicas internacionais, como a norteamericana Internet2 e a europeia Géant. A
RNP dispõe ainda de conexão própria (2,5
Gbps) à Internet comercial mundial.

Nova Geração
Por meio de um acordo com a empresa
Oi, assinado em 2010, a rede Ipê terá sua
capacidade agregada aumentada em 280%.
Os enlaces de 10 Gbps, que hoje estão disponíveis para os Pontos de Presença (PoPs)
da RNP em 10 estados, serão ampliados
para 24 dos 27 PoPs: Acre, Rondônia, Mato
Grosso, Mato Grosso do Sul, Goiás, Distrito
Federal, Tocantins, Pará, Maranhão, Piauí,
Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco, Alagoas, Sergipe, Bahia, Espírito
Santo, Rio de Janeiro, São Paulo, Minas
Gerais, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande
do Sul. A expectativa é que as conexões
estejam plenamente operacionais ainda no
segundo semestre de 2010.
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CAFe
A Comunidade Acadêmica Federada (CAFe)
é uma federação de gestão da identidade
gerida pela RNP e composta por instituições brasileiras de ensino e pesquisa. As
comunidades de usuários da Federação são
beneficiadas com acesso aos serviços web
oferecidos pelas instituições participantes.
Os usuários da CAFe mantêm uma conta única
(single sign-on), válida para todos os serviços
oferecidos à federação, eliminando a necessidade de múltiplas senhas de acesso e processos de cadastramento. Assim, a participação
na CAFe é uma garantia de autenticidade e
credibilidade para seus membros.

CAIS
O Centro de Atendimento a Incidentes de
Segurança (CAIS) é o grupo da RNP responsável por analisar incidentes de segurança na
rede Ipê e disseminar a cultura de segurança
em redes.
O CAIS já atendeu a mais de 540 mil incidentes desde a sua criação e mantém em seu
site o Catálogo de Fraudes, uma página para
consulta com mais de mil golpes enviados
por e-mail.
É membro do Forum for Incident Response
and Security Teams (First), uma organização
reconhecida internacionalmente como líder
em respostas a incidentes de segurança, que
reúne instituições de todo o mundo.
Anualmente, o CAIS organiza no Brasil o Dia
Internacional de Segurança em Informática
(DISI), evento promovido em diversos países,
que tem como objetivo educar e conscientizar
os usuários sobre segurança na Internet e em
outros ambientes informatizados.
www.rnp.br/cais

EDAD
O Serviço Experimental em Educação a
Distância (EDAD) tem como origem um Grupo
de Trabalho de mesmo nome (GT-EDAD),
realizado entre 2007 e 2009. Seu objetivo
é disponibilizar e operar uma infraestrutura
nacional para disseminação em larga escala
de material didático multimídia.
Por meio de uma plataforma de acesso universal, os alunos podem assistir a qualquer
hora a vídeo-aulas pré-gravadas, sem a
necessidade da presença do professor.
O sistema proporciona ao aluno a navegação
pela vídeo-aula, através de um índice de tópicos (roteiro), a interação com as transparências (slides), guiada pelo vídeo do professor,
e também a realização de exercícios.

ESR
A missão da Escola Superior de Redes
(ESR) é a disseminação do conhecimento e
a formação de competências em TIC, com
mais de 30 cursos distribuídos por cinco
eixos temáticos. Ministrados em laboratórios
conectados ao backbone da RNP, as aulas
da ESR oferecem atividades práticas que
refletem os desafios encontrados no suporte
e gestão de TI em universidades federais,
institutos de pesquisa, órgãos públicos e
mercado privado.
Realizados nas seis unidades da ESR (Porto
Alegre, Rio de Janeiro, Brasília, Cuiabá, João
Pessoa e Salvador), os cursos são intensivos
e oferecem material didático exclusivo.
www.esr.rnp.br

ICPEDU
A Infraestrutura de Chaves Públicas para
Ensino e Pesquisa (ICPEDU) consiste em
uma infraestrutura de criação de certificados
digitais e chaves de segurança, aplicados em
autenticação, assinatura digital e sigilo, voltada ao ambiente das Instituições Federais
de Ensino Superior e Unidades de Pesquisa.
Por meio da ICPEDU, as instituições usuárias
podem emitir gratuitamente seus próprios
certificados digitais, que funcionam como
assinaturas eletrônicas pessoais. A iniciativa
permite à comunidade acadêmica ter acesso
a serviços das instituições participantes.
Entre os benefícios destacam-se o ganho de
tempo, a economia de papel e o maior controle tanto dos processos de trabalho quanto
do próprio ciclo dos documentos.

iVA
O Sistema Interativo de Vídeo e Áudio (iVA)
foi desenvolvido pelo Grupo de Trabalho
Infraestrutura para Ensino a Distância
(GT-IEAD), entre 2006 e 2008. A solução é
composta por uma tele-sala geradora de
conteúdo, de onde o professor ministra suas
aulas ao vivo tanto para o local onde ele se
encontra como para diversos polos remotos
que se intercomunicam e interagem por
áudio e vídeo.
Atualmente, o iVA é avaliado pela Escola
Superior de Redes (ESR) da RNP como ferramenta de educação a distância no projeto
Turmas Distribuídas, que tem como objetivo
permitir a realização de aulas síncronas e
simultâneas através das seis unidades da
ESR no Brasil.
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FIX
Gerenciado e operado pela RNP, o Ponto
Federal de Interconexão de Redes (FIX/
PTTMetro de Brasília) foi criado para servir
como Ponto de Troca de Tráfego (PTT) e
viabilizar a interconexão entre as diversas
redes que compõem a Internet brasileira.
Por meio do FIX, o usuário pode navegar
por sites comerciais, governamentais e de
ensino e pesquisa.
A adesão ao FIX aumenta a velocidade e a
qualidade das operações, pois um ponto de
troca de tráfego reduz o caminho percorrido
pelos pacotes de dados. Outra vantagem é a
redução de custos, uma vez que a manutenção do tráfego passa a ser centralizada.
Além disso, a interconexão direta entre as
redes fomenta a troca de tráfego, atraindo
mais usuários e fidelizando os atuais.
www.fix.org.br

fone@RNP
O fone@RNP é o serviço de comunicação de
voz via Internet (conhecido como Voz sobre
IP – VoIP) da RNP, que permite às instituições
de ensino e pesquisa usuárias da rede Ipê
se comunicarem através de computadores,
telefones IP ou aparelhos telefônicos.
Entre outras vantagens, o fone@RNP possibilita aos usuários uma economia nas ligações
interurbanas e a ampliação do número de
ramais, além da troca de tráfego VoIP com
redes externas. A utilização do protocolo SIP
(Session Initiation Protocol), mais estável e
simples de administrar, é um benefício e uma
garantia a mais da qualidade do serviço.
www.rnp.br/voip

IDC
O serviço de colocation do Internet Data Center (IDC/RNP) hospeda com segurança e disponibilidade os equipamentos e servidores
de clientes especiais das comunidades de
cultura, educação, pesquisa e saúde. O IDC
oferece espaço, ponto de rede, infraestrutura
física, elétrica e lógica, sistemas de segurança, detecção e combate a incêndios, além de
climatização ininterrupta com redundância.
Gerenciando um ambiente de Tecnologia da
Informação e Comunicação de alto nível, o
IDC atende às demandas dos clientes com
garantia de disponibilidade e operação ininterrupta. Além disso, possui uma localização
lógica privilegiada com relação ao Ponto
Federal de Interconexão de Redes (FIX/PTTMetro de Brasília), que faz a troca de tráfego
entre os principais backbones comerciais e
federais do país.
www.rnp.br/idc

Iolact
O projeto Infraestrutura Óptica LatinoAmericana de Ciência e Tecnologia
(Iolact), gerido pela RNP, consiste na
construção de uma rede óptica própria
para interligar as redes acadêmicas (ou
NRENs - National Research and Education
Networks) que atualmente compõem a
rede da Cooperação Latino-Americana de
Redes Avançadas (RedCLARA).
O Iolact permitirá o aumento da capacidade
de tráfego de informação entre as NRENs
participantes e a redução do custo de
interoperação entre elas, ampliando a sustentabilidade de longo prazo da RedCLARA.

ION
A iniciativa Infraestrutura Óptica Nacional
(ION) visa permitir a substituição gradual
das atuais capacidades da rede Ipê contratadas junto às operadoras de serviços de
telecomunicações. A ideia é substituir este
modelo por parcerias com empresas para
compartilhamento de comprimentos de onda
ou direitos de uso de pares de fibra óptica.
Por meio destas parcerias com empresas
detentoras de infraestrutura óptica, esperase assegurar ao backbone autonomia e
independência do atual modelo de contratação de serviços de telecomunicações.
A partir do ION, a RNP terá possibilidade de
ampliar a capacidade da rede Ipê de forma
praticamente ilimitada nos próximos anos a
um custo significativamente menor.

Mercosul Digital
O projeto Mercosul Digital é uma iniciativa
financiada pela Comissão Europeia e o
Mercosul. A execução fica a cargo dos
países do bloco sul-americano e a RNP
abriga a Unidade de Gestão. O objetivo é
implantar uma infraestrutura de apoio ao
comércio eletrônico e à educação virtual
entre os países do bloco, promovendo
políticas e estratégias comuns e reduzindo
assimetrias tecnológicas.
Além disso, o projeto busca viabilizar
infraestrutura tecnológica e jurídica para o
e-commerce entre os países do Mercosul;
implantar serviços e aplicações web para
pequenas e médias empresas; e elaborar
uma estratégia comum para a formação de
recursos humanos especializados em Tecnologias da Informação e Comunicação.
www.mercosuldigital.org

Portal de Periódicos
da Capes
Em apoio à Coordenação de Aperfeiçoamento
de Pessoal de Nível Superior (Capes/MEC),
responsável pela gestão do projeto, a RNP
contribuiu na elaboração da proposta e no
acompanhamento para atualização funcional
e técnica do Portal de Periódicos da Capes.
Lançado em 2009, o novo portal incorpora
todas as funcionalidades da versão anterior
– como a busca por título ou base de
dados – e oferece uma ferramenta de busca
integrada no acervo da Capes por meio de
uma consulta por autor, assunto ou palavrachave. Além disso, possibilita a personalização do acesso ao conteúdo científico e
informativo disponível no site.
O novo sistema oferece aos usuários um
layout mais amigável e facilita o acesso às informações científicas, ampliando o número de
periódicos disponíveis de 15.475 para 21.500.
www.periodicos.capes.gov.br

Projeto Piloto
MinC/RNP
A RNP e o Ministério da Cultura (MinC) são
parceiros no projeto que visa democratizar,
por meio da rede Ipê, o acesso a acervos
e conteúdos culturais de instituições
vinculadas ao MinC. O objetivo é conectar
a comunidade da cultura à rede acadêmica
brasileira, incentivando o uso inovador
de redes na produção e disseminação de
conteúdos culturais.
Na fase inicial do projeto estão previstas
a conexão de 11 institutos culturais à rede
Ipê, a viabilização do Fórum da Cultura Digital, a produção do livro Cultura Digital.br e
a estruturação de uma plataforma para rede
social – a homônima Cultura Digital.br.

Redecomep
Iniciativa do Ministério da Ciência e Tecnologia
(MCT) coordenada pela RNP, as Redes Comunitárias
de Educação e Pesquisa (Redecomep) têm como objetivo integrar os institutos de pesquisa e educação
superior do país por meio da implantação de redes
metropolitanas comunitárias de alta velocidade.
A iniciativa prevê a implantação de 27 redes nas
cidades que abrigam os Pontos de Presença (PoPs)
da rede Ipê, através de uma infraestrutura de
fibras ópticas. Uma vantagem proporcionada pela
Redecomep é a economia de recursos gerada para
as instituições, já que os custos de instalação, manutenção e operação da rede são mais baixos quando
comparados à contratação de uma mesma capacidade junto às operadoras de telecomunicações.
A implantação de equipamentos para a rede lógica
e a gestão administrativa dos projetos de cada rede
também fazem parte do escopo da Redecomep.
Uma vez executada a implantação da rede metropolitana pela RNP, a gestão da sua operação, seu
custeio e sua sustentabilidade ficam a cargo das
instituições usuárias.
Assim, outro objetivo do projeto é estimular a
formação de consórcios, de modo a assegurar a
autossustentação da rede. A utilização do modelo
de consórcio otimiza a implantação da rede, pois
possibilita uma cooperação maior entre as
instituições participantes para a operação e gestão
da infraestrutura, compartilhando os custos e o
planejamento para sua expansão.
www.redecomep.rnp.br

RedeIFES@Ipê
O projeto RedeIFES@Ipê é uma parceria
entre a RNP e a Associação Nacional dos
Dirigentes das Instituições Federais de
Ensino Superior (Andifes). A iniciativa irá
permitir que as TVs e rádios universitárias
das Instituições Federais de Ensino Superior
compartilhem conteúdo digital pela rede Ipê.
Por intermédio de uma plataforma comum, a
ser desenvolvida pela RNP, as TVs poderão
promover, com agilidade e baixo custo, o
intercâmbio de programas produzidos em
diferentes regiões do Brasil, ampliando
assim suas grades de programação.

RITVp
Desenvolvido pela RNP e mantido pela Empresa Brasil de Comunicação (EBC), a Rede
de Intercâmbio de TV Pública (RITVp) tem
como objetivo realizar a operação, manutenção e complementação das funcionalidades
do serviço experimental criado para a troca e
o compartilhamento de conteúdo entre televisões educativas e universitárias brasileiras.
O projeto permite também a pesquisa e a
visualização de conteúdos entre as emissoras
que utilizam a RITVp, tudo através de uma
interface que pode ser acessada de qualquer
lugar que tenha conexão com a rede.
Os principais benefícios da RITVp são a redução do tempo para o envio de vídeos e a
possibilidade de visualização do conteúdo
antes do download.

Rute
O objetivo da Rede Universitária de Telemedicina (Rute) é promover o desenvolvimento e a
integração das iniciativas de telemedicina no
Brasil. Por meio da implantação e utilização
de Tecnologias de Informação e Comunicação, como webconferência e videoconferência, 157 instituições de saúde de todo o país
que hoje integram a rede conduzem projetos
colaborativos em pesquisa, desenvolvimento,
inovação, gestão, educação e assistência.
Além disso, através da conexão da rede Ipê
com a RedCLARA, as instituições interagem
com parceiros na América Latina, Caribe,
Estados Unidos e Europa.
www.rute.rnp.br

Serviços Digitais para
Saúde e Telessaúde
Brasil
A iniciativa Serviços Digitais para Saúde é
resultado das ações de cooperação entre
os ministérios da Ciência e Tecnologia,
Educação e Saúde, e compreende ações
de implantação de serviços pela RNP. O
objetivo é prover infraestrutura de hardware
e software, treinamento de profissionais e
conexões de rede para desenvolvimento e
manutenção de aplicações de colaboração a
distância em saúde.
A RNP também contribui com o Programa
Nacional de Telessaúde (Telessaúde Brasil,
do Ministério da Saúde), que tem por objetivo integrar as equipes de saúde da família
das diversas regiões do país com os centros
universitários de referência.
O papel da RNP consiste em implementar 32
pontos que servirão como pontos avançados
de núcleos de telessaúde.
www.saude.rnp.br
www.telessaudebrasil.org.br

Transmissão de
sinal de TV
Beneficiando-se da Rede de Vídeo Digital
da RNP, uma infraestrutura de servidores da
rede Ipê, o serviço de Transmissão de Sinal
de TV envia pela Internet o sinal de emissoras de TV com participação ou parceria em
projetos da RNP.
O sistema trabalha com uma única conexão
com o servidor remoto que fornece o vídeo,
retransmitindo-o para a rede. As principais
vantagens do serviço são a economia de
banda e a redução do tempo de acesso.
Utilizam a Transmissão de Sinal de TV: a
TV NBR – Radiobrás; a TV Brasil – Canal
Integración; a TV Escola, da Secretaria de
Educação a Distância (SEED/MEC); e o
Canal Saúde, da Fundação Oswaldo Cruz
(Fiocruz/MS).
www.rnp.br/servicos/sinaldetv

Vídeo sob demanda
e Transmissão de
vídeo ao vivo
Vídeo sob demanda é o serviço de repositório de vídeos da RNP que oferece um
ambiente para disponibilização e armazenamento de conteúdo audiovisual relacionado às atividades fins das organizações
usuárias da rede Ipê. A postagem ou
visualização dos vídeos pode ser realizada
de qualquer lugar, bastando para isto um
browser e conexão à Internet.
Também se utilizando da infraestrutura de
servidores da rede Ipê, a Transmissão de
vídeo ao vivo (streaming) veicula conteúdo
audiovisual em tempo real. Assim como no
Vídeo sob demanda, o espectador só precisa
de um navegador e acesso à Internet para
acompanhar as transmissões.
www.rnp.br/videosobdemanda
www.rnp.br/servicos/transmissoes

Videoconferência e
Conferência web
O serviço de Videoconferência da RNP
disponibiliza salas virtuais sob demanda às
suas organizações usuárias, permitindo a
comunicação e colaboração em tempo real
entre diferentes pontos de acesso. É ideal
para conferências entre grupos, prática
cada vez mais frequente em trabalhos colaborativos realizados pelas comunidades
atendidas pela RNP.
A Conferência web promove encontros
virtuais entre dois ou mais participantes, propiciando uma maior interação e
economia de tempo e recursos. O serviço
possibilita a utilização de chat e o compartilhamento de vídeos, textos, imagens e
telas de computadores.
www.rnp.br/videoconferencia
www.rnp.br/conferenciaweb
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CTIC
O Centro de Pesquisa e Desenvolvimento
em Tecnologias Digitais para Informação e
Comunicação (CTIC) foi criado para desenvolver a competência nacional para inovação
em comunicação digital. Instalado na RNP,
o CTIC está instituindo redes temáticas
com a finalidade de desenvolver produtos
e serviços inovadores em Tecnologias da
Informação e Comunicação.
Atualmente, o CTIC coordena as atividades
de grupos e laboratórios de pesquisa na área
de TV digiral aberta. Estas equipes desenvolvem produtos e serviços para o Sistema
Brasileiro de Televisão Digital (SBTVD).

Glif
A RNP integra a Global Lambda Integrated
Facility (Glif), uma colaboração internacional
de compartilhamento de recursos de transmissão e comutação ópticas entre redes de
ensino e pesquisa. O tráfego é encaminhado
através de circuitos virtuais fim a fim, ou
lightpaths.
As redes conectadas a esta rede mundial
são interligadas pelos Glif Open Lightpath Exchanges (Goles). A RNP e a Rede
Acadêmica de São Paulo (Ansp) coordenam
um desses Goles, o Southern Light (SOL),
localizado em São Paulo. O SOL se liga ao
resto da Glif por meio da conexão de 20
Gbps entre São Paulo e Miami mantida por
RNP e Ansp e tem apoio financeiro da National Science Foundation dos EUA, através
do projeto Americas Light.
www.glif.is

GT-RNP
O programa Grupos de Trabalho da RNP
(GT-RNP) financia projetos acadêmicos que
demonstrem a viabilidade do uso de novos
protocolos, serviços e aplicações de redes
de computadores. Os grupos são coordenados pelos pesquisadores que propõem
os projetos, com o apoio e orientação da
RNP. Durante o Workshop RNP, os grupos
demonstram os resultados preliminares de
seus estudos.
Alguns dos serviços hoje disponibilizados
pela RNP à comunidade acadêmica foram
originados em GTs, como o fone@RNP, o
MonIPÊ, a Comunidade Acadêmica Federada (CAFe) e a Infraestrutura de Chaves
Públicas para Ensino e Pesquisa (ICPEDU).
www.rnp.br/pd/gt

Projeto Giga
O projeto Giga possui uma rede óptica
experimental que dá suporte a projetos de
P&D em tecnologias de rede, aplicações e
serviços de telecomunicação associados à
tecnologia IP e banda larga.
A rede, gerida em parceria entre a RNP e
o Centro de Pesquisa e Desenvolvimento
em Telecomunicações (CPqD), tem 735 Km
de extensão e utiliza tecnologias Gigabit
Ethernet e 10 Gigabit Ethernet sobre canais
ópticos (lambdas). Interconecta 20 universidades e centros de pesquisa de Campinas, São Paulo, São José dos Campos,
Cachoeira Paulista, Rio de Janeiro, Niterói
e Petrópolis.
www.giga.org.br

RedeH – FuturaRNP
Em 2008 foi iniciado o projeto RedeH –
FuturaRNP, que faz parte do planejamento
da sexta fase de evolução da rede da RNP, a
ser lançada entre 2010 e 2011.
A rede passará a ter uma arquitetura
híbrida, em que a mesma infraestrutura será
usada para prestar o tradicional serviço de
pacotes IP e também para circuitos fim a
fim (ou lightpaths), geralmente usados em
aplicações que exigem grande largura de
banda (mais que 100 Mbps).
O aprovisionamento manual de lightpaths é
uma atividade lenta, trabalhosa e sujeita a
erros de operação. O projeto FuturaRNP investiga a automação do aprovisionamento
de lightpaths . Para isto foi montada a rede
experimental Cipó, que utiliza a capacidade
da rede Ipê e da rede do projeto Giga para
estudar diferentes soluções de aprovisionamento dinâmico.
www.rnp.br/pd/futurarnp

