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Objetivos do ProjetoObjetivos do Projeto

Objetivos:Objetivos:
Desenvolver umDesenvolver um roteador gigabit roteador gigabit para projeto Giga. para projeto Giga.
Desenvolver plataforma aberta e sistema de desenvolvimento queDesenvolver plataforma aberta e sistema de desenvolvimento que
permita construir novos mecanismos e servipermita construir novos mecanismos e serviçços.os.
Custo baixo deve ser prioridade.Custo baixo deve ser prioridade.

Justificativas:Justificativas:
OsOs roteadores roteadores s sãão um dos o um dos úúnicos equipamentos do  projetonicos equipamentos do  projeto
totalmente importados enquanto os demais itens tem produtotalmente importados enquanto os demais itens tem produçãçãoo
nacional.nacional.
Tecnologia de interesse estratTecnologia de interesse estratéégico para o pagico para o paíís e pouco dominados e pouco dominado
pelas empresas brasileiras.pelas empresas brasileiras.
Potencial do produto desenvolvido:Potencial do produto desenvolvido:

UniversalizaUniversalizaçãção da Internet para escolas 1o da Internet para escolas 1ºº e 2 e 2ºº grau grau
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Desafios:Desafios:
ComutaComutaçãção em alta velocidade: GE e 10GE.o em alta velocidade: GE e 10GE.
Arquitetura flexArquitetura flexíível.vel.
Roteadores de borda:Roteadores de borda:

Tabelas de roteamento grandes.Tabelas de roteamento grandes.
Roteadores de backbone:Roteadores de backbone:

Altas taxas de comutaAltas taxas de comutaçãção.o.
Custo baixo.Custo baixo.

Capacidade dos equipamentos:Capacidade dos equipamentos:
Roteador de Borda:Roteador de Borda:

GE (20) e FE (20).GE (20) e FE (20).
Roteador de Backbone:Roteador de Backbone:

GE (10) e 10GE (4).GE (10) e 10GE (4).
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Diretrizes:Diretrizes:
Arquitetura aberta:Arquitetura aberta:

Flexibilidade.Flexibilidade.
Componentes padronizados:Componentes padronizados:

Baixo custo.Baixo custo.
Confiabilidade:Confiabilidade:

Pela sua importPela sua importâância os equipamentos precisam ter altancia os equipamentos precisam ter alta
confiabilidade (redundconfiabilidade (redundâância).ncia).
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FunFunçõções de roteamento => CPUes de roteamento => CPU
Protocolo de roteamento:Protocolo de roteamento:
BGP, OSPF.BGP, OSPF.
Gerenciamento.Gerenciamento.

FunFunçõções de Encaminhamento =>es de Encaminhamento =>
InterfaceInterface

Busca tabela de rotas.Busca tabela de rotas.
ClassificaClassificaçãção de pacotes.o de pacotes.
Decremento TTL.Decremento TTL.
CCáálculolculo Checksum Checksum..

Uma interface pode enviar pacoteUma interface pode enviar pacote
para outra interface diretamentepara outra interface diretamente
usando interface COM.usando interface COM.

Interface

Interface

Interface

Interface

Interface

CPU

PCI COM
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Advanced Telecom Computer ArchitectureAdvanced Telecom Computer Architecture (ATCA) (ATCA)
Proposta de arquitetura aberta com alto desempenho paraProposta de arquitetura aberta com alto desempenho para
equipamentos de comunicaequipamentos de comunicaçãção.o.
Liderada pela PCI Industrial Liderada pela PCI Industrial Computer Manufactures GroupComputer Manufactures Group
(PICMG) e apoiada (PICMG) e apoiada por por +100 fabricantes.+100 fabricantes.

Chassis e placas Chassis e placas CompactPCICompactPCI::
PadrPadrãão o PCsPCs industriais. industriais.

CaracterCaracteríísticas:sticas:
HotHot--SwapSwap..
Fontes redundantes.Fontes redundantes.
Disponibilidade 99,999%.Disponibilidade 99,999%.
Backplane escalBackplane escaláávelvel ( (crosscross-bar).-bar).
WatchWatch--dogdog..
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Placa principal (roteamento e gerenciamento):Placa principal (roteamento e gerenciamento):
CPU CISC.CPU CISC.

Alto desempenho com baixo custo.Alto desempenho com baixo custo.
HD substituHD substituíídodo por Compact por Compact--FlashFlash..

Confiabilidade: memConfiabilidade: memóória estado sria estado sóólido.lido.
Custo baixo: larga escala (mCusto baixo: larga escala (mááquinas fotogrquinas fotográáficas digital).ficas digital).

Placa de Interface (encaminhamento de pacotes):Placa de Interface (encaminhamento de pacotes):
Network ProcessorNetwork Processor::

Processador otimizado para encaminhamento deProcessador otimizado para encaminhamento de
pacotes.pacotes.
Totalmente programTotalmente programáável pelo usuvel pelo usuáário => flexibilidade.rio => flexibilidade.
Desempenho: atDesempenho: atéé 10 GBPS (OC-192) 10 GBPS (OC-192)
Custo baixo: produCusto baixo: produçãção seriada.o seriada.



Network Processor (NP)Network Processor (NP)

Interface de rede com processador.Interface de rede com processador.
Hardware otimizado para executar funHardware otimizado para executar funçõções dees de
encaminhamento de pacotes.encaminhamento de pacotes.

FunFunçõções programes programááveis pelo usuveis pelo usuáário.rio.
Flexibilidade.Flexibilidade.
Linguagem C.Linguagem C.

Velocidades: atVelocidades: atéé 10 GBPS. 10 GBPS.
Custo Custo baixobaixo..
VVáários fornecedores: Intel, Motorola, IBM.rios fornecedores: Intel, Motorola, IBM.



Network Processor Intel IXP 2400Network Processor Intel IXP 2400



Software Roteador GigaSoftware Roteador Giga

SOSO Linux Linux::
Flexibilidade.Flexibilidade.
Plataforma ideal para desenvolvimento de novos serviPlataforma ideal para desenvolvimento de novos serviçços.os.
Custo baixo.Custo baixo.
Disponibilidade de muitos protocolos e mecanismos de rede:Disponibilidade de muitos protocolos e mecanismos de rede:

MPLS emMPLS em Linux Linux..

Open Source Development Lab Open Source Development Lab (OSDL):(OSDL):
Desenvolvimento de Desenvolvimento de Linux Linux para uso em equipamentos depara uso em equipamentos de
telecomunicatelecomunicaçãção o carriercarrier grade grade..
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Open Source Development LabOpen Source Development Lab (OSDL): (OSDL):
Objetivos:Objetivos:

Alta disponibilidade (99,9999 %).Alta disponibilidade (99,9999 %).
SeguranSegurançça.a.
EscalabilidadeEscalabilidade..
Tempo real.Tempo real.
Ambiente de desenvolvimento.Ambiente de desenvolvimento.

Processadores utilizados:Processadores utilizados:
CISC.CISC.
Network ProcessorsNetwork Processors..



Projeto Projeto Roteador Roteador Giga - 1Giga - 1ªª Fase Fase

Construir um Construir um roteador roteador bbáásico funcional com as seguintessico funcional com as seguintes
caractercaracteríísticas:sticas:

LinuxLinux OSDL para NP e CPU principal. OSDL para NP e CPU principal.
ComunicaComunicaçãção entre processador principal e processadores de rede.o entre processador principal e processadores de rede.
Protocolos de roteamento: RIP, OSPF e BGP-4.Protocolos de roteamento: RIP, OSPF e BGP-4.
Protocolos de Gerenciamento: SNMP.Protocolos de Gerenciamento: SNMP.

TTáática:tica:
Utilizar hardware padronizado (Utilizar hardware padronizado (PCs PCs industriais).industriais).
Utilizar Utilizar Linux Linux OSDL.OSDL.
Utilizar driver fornecido Utilizar driver fornecido pelos pelos fabricantes das placas.fabricantes das placas.
Utilizar cUtilizar cóódigo fornecido digo fornecido pelos pelos fabricantes de NP.fabricantes de NP.

Prazo estimado: 6 a 8 meses.Prazo estimado: 6 a 8 meses.



Subprojetos Roteador Subprojetos Roteador Giga - 1Giga - 1ªª Fase Fase

Especificar e escolher arquiteturas NP.Especificar e escolher arquiteturas NP.
Especificar arquitetura de hardware.Especificar arquitetura de hardware.
Integrar hardware.Integrar hardware.
Embutir Embutir Linux Linux OSDL na placa principal.OSDL na placa principal.
Embutir Embutir LinuxLinux OSDL na placa NP. OSDL na placa NP.
Integrar pacote de roteamento para funcionamentoIntegrar pacote de roteamento para funcionamento
com NP (Zebra).com NP (Zebra).
Integrar pacote de gerenciamento paraIntegrar pacote de gerenciamento para
funcionamento com NP (funcionamento com NP (NetSNMPNetSNMP).).
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Placa CPU P4
RadiSys EPC-3412

Placa NP (3 GE)
RadiSys ENP-3511

Microcode Library 
RadiSys MSL

IBus C0814D



Projeto Projeto RoteadorRoteador Giga - 2 Giga - 2ªª Fase Fase

Desenvolver funDesenvolver funçõções avanes avanççadas:adas:
Ferramenta para auxFerramenta para auxíílio de desenvolvimento.lio de desenvolvimento.
Ferramentas para gerenciamento.Ferramentas para gerenciamento.
Novas funNovas funçõções  de rede.es  de rede.

Prazo estimado: 2 anos.Prazo estimado: 2 anos.

PCI (3 GE)
RadiSys ENP-2611
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Ferramenta para desenvolvimento de softwareFerramenta para desenvolvimento de software
embutido: IDE/RAD.embutido: IDE/RAD.

Ferramenta para auxiliar o desenvolvimento de novosFerramenta para auxiliar o desenvolvimento de novos
mmóódulos e mecanismos.dulos e mecanismos.

Sistemas para gerenciamento de versSistemas para gerenciamento de versõões e servies e serviççosos
em um conjunto de equipamentos.em um conjunto de equipamentos.

Sistema para facilitar o gerenciamento de mSistema para facilitar o gerenciamento de móódulos e instalardulos e instalar
remotamente.remotamente.

Qualidade de serviQualidade de serviçço.o.
ImplementaImplementaçãção de MPLS.o de MPLS.

Mecanismos de redundMecanismos de redundâância de fibras:ncia de fibras:
A arquitetura IP/GE/WDM nA arquitetura IP/GE/WDM nãão tem a redundo tem a redundâância oferecidancia oferecida
pelo SDH.pelo SDH.
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Mecanismos de busca em tabela e classificaMecanismos de busca em tabela e classificaçãção deo de
pacotes:pacotes:

ÉÉ a fun a funçãção que consome mais recursos do NP.o que consome mais recursos do NP.
Os algoritmos usados pelo Os algoritmos usados pelo Linux Linux ssãão os mais eficientes paro os mais eficientes par
a arquitetura NP ?a arquitetura NP ?

Framework Framework de gerenciamento:de gerenciamento:
As tabelas de roteamento dos As tabelas de roteamento dos NPs NPs e CPU este CPU estããoo
consistentes ?consistentes ?
As tabelas de gerenciamento (As tabelas de gerenciamento (MIBsMIBs) refletem o estado dos) refletem o estado dos
NPs NPs ??

Projetar placas NP:Projetar placas NP:
Se as placas comerciais nSe as placas comerciais nãão atenderem plenamente oso atenderem plenamente os
requisitos.requisitos.
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Parceiro empresarialParceiro empresarial

Cyclades:Cyclades:
Empresa de origem brasileira.Empresa de origem brasileira.

Hoje presente em 7 paHoje presente em 7 paííses.ses.
Fabricante deFabricante de roteadores roteadores a mais de 10 anos. a mais de 10 anos.
Responsabilidade no projeto:Responsabilidade no projeto:

Engenharia de produto, seleEngenharia de produto, seleçãção do hardware e auxo do hardware e auxíílio nolio no
LinuxLinux embutido. embutido.

Candidata a industrializar a tecnologia desenvolvida.Candidata a industrializar a tecnologia desenvolvida.
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Parceiros AcadParceiros Acadêêmicosmicos

Roteamento e QoS.Roteamento e QoS.
??????

Sistemas embutidos.Sistemas embutidos.
??????

Sistemas distribuSistemas distribuíídos tempo-real.dos tempo-real.
??????

Ferramentas de desenvolvimento.Ferramentas de desenvolvimento.
??????
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