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Abstrato

A Rede Nacional de Ensino e Pesquisa (RNP), que fornece desde 1992
conectividade nacional e internacional para a comunidade nacional de
educação e pesquisa, está migrando para uma nova geração de rede nacional
e conexões internacionais, para atender os desafios do crescimento de
demanda dos seus usuários, que já esgotam a geração anterior adotada em
2011.
Novas abordagens importantes incluem a busca de capacidade escalável de
infraestrutura, tanto nacional como internacional, bem como a diversificação
da conectividade internacional, reduzindo a latência da comunicação
Adicionalmente, a RNP disponibiliza acesso a novos serviços, como
armazenamento e computação em nuvem para atender demandas dos
usuários
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1. Breve história da RNP

1987: demanda pela comunidade
científica por rede Internet no País
1989: CNPq cria projeto RNP (Rede
Nacional de Pesquisa)
1992: Fase 1 da rede da RNP: 11
Pontos de Presença: troncal a 9,6 e
64 kb/s, internacional 64 kb/s. 46
entidades clientes
1995: Fase 2: troncal até 2 Mb/s;
intl. até 5x 2 Mb/s; uso comercial
até 1999.

2000: Fase 3: troncal ATM e Frame
Relay até 25 Mb/s; intl. até 200 Mb/s
2004: Fase 4: troncal SDH até 622
Mb/s; intl. 200 Mb/s
2005: Fase 5: troncal até 2,5 e 10
Gb/s (10 PoPs); intl. até 10 Gb/s;
Redes metropolitanas desde 2007
2011: Fase 6: troncal até 3 e 10 Gb/s
(24 PoPs); 38 redes metro; intl. até
110 Gb/s. Acordo com Oi em 2010.

Rede troncal: 1992 e 2018

Evolução da taxa de transmissão X tempo

• grafo verde indica taxas
possíveis em equipamentos
eletrônicos
• grafo marrom indica taxa
internacional
• grafo vermelho taxa média
por PoP.
• Convergência em 2011
(início da Fase 6).

2. Rede Fase 6 + Redecomep + Conexões internacionais a 10G

A Fase 6 da rede foi o fruto da
convergência de 3 fatores:
1. uso de conexões de fibra
óptica (FO) na troncal e nas
redes metro.
2. Acordo com a Oi (2010)
intermediado pela Anatel,
que nos deu uma troncal
nova de 10 Gb/s
3. acesso internacional com
conexões acadêmicos aos
EUA, UE e AL em até 10 Gb/s
(desde 2009)

Desde 2011, foram feitas
algumas complementações da
troncal, com aumento de 10
Gb/s, e a extension para quase
40 redes metropolitanas.
As redes metro servem para
atender muito bem aos campi
localizados numa área
metropolitana, dando acesso ao
PoP (ou PoA) [Presença ou
Agregação a 1 ou 10 Gb/s.]

Redes metropolitanas da RNP em 38 cidades em 2016
(2012)

3. Redes de campus: wifi + eduroam + SDMZ (Leandro Ciuffo)
Os usuários finais dos serviços da RNP
são as pessoas e seus equipamentos
com acesso a uma rede de campus.
Atualmente a RNP atende mais de
1.500 campi em todo o país, com
aproximadamente 400 serviços via
redes metro e o resto por meio de
uma conexão ao PoP local.
É normal que a rede de campus
atenda aos usuários através de
conexões cabeadas, mas se tornou
comum também oferecer acesso sem
fio através da tecnologia WiFi.

Os campi mais bem organizados também
suportam credenciamento dos seus
usuários WiFI através de eduroam, um
padrão mundial oferecendo acesso a
usuários cadastrados em sua instituição de
origem.
Outros serviços de rede de campus inclui
acesso a recursos de computação e
armazenamento.
No caso de usuários de ”big data”, também
deve ser facultado o acesso a recursos de
transmissão e recepção ágil de grandes
massas de dados. Este assunto será tratado
neste evento por Leandro Ciuffo, também
da RNP.

4. Conexões internacionais
Desde sua criação, a RNP se relaciona com
redes acadêmicas em outros países. Junto
com elas forma a rede acadêmica global,
um conjunto conexo de redes em
diferentes países que permite
comunicação interna sem usar a internet
comercial.
As principais conexões internacionais
diretas da RNP são atualmente
• aos EUA (Miami): 2x 100 Gb/s
• à Rede Clara (RedClara), que interliga
redes na América Latina: 10 Gb/s
No Brasil, além da RNP, a rede ANSP (do
estado de SP) também mantém conexões
internacionais, em colaboração com a RNP.

Novas conexões diretas do Brasil planejadas
para o próximos 2 anos incluem:
• aumento da capacidade da conexão aos
EUA para 600 Gb/s, a partir de 2018
• nova conexão à Angola, inicialmente 100
Gb/s a partir de 2018 (compartilhada com
rede norte americana)
• nova conexão a Portugal, a Nx100 Gb/s a
partir de 2020 compartilhada com redes
da Europa a América Latina
Nos próximos slides exibe-se o mapa da Rede
Clara e o mapa mundial de 2017 da
organizacão GLIF, da qual pertencem RNP e
ANSP, que agrupa as principais redes
acadêmicas no mundo

Topologia da Rede Clara de 2017
A organização RedClara foi criada
em 2003 para prover
interconexão das redes
acadêmicas dos países na
América Latina.
Interconecta as redes sócias (dos
paises coloridos marrom escuro)
e provê inserção internacional
A infraestrutura da Rede Clara
será bastante modificada até
2020 pela projeto BELLA, descrito
mais tarde.

Mapa GLIF 2017 – mostra as principais conexões nacionais e internacionais

https://www.glif.is/publications/maps/

5. Demandas de alta capacidade – Física das Altas Energias (FAE)
RNP e sua rede parceira ANSP desde
2004 vem apoiando a participação da
comunidade RENAFAE em suas
colaborações internacionais, mais
espetacularmente nas demonstrações de
tranmissão de dados durante o evento
anual Supercomputing (SC) nos EUA
Os participantes no SC foram das
equipes da FAE da UERJ e da UNESP, e as
atividades acompanharam o aumento da
capacidade das conexões internacionais
disponíveis às redes brasileiras – a cada
aumento, no SC seguinte foi
demonstrada a utilização da nova
capacidade.

No SC04, foram usados duas novas
conexões entre Brasil e EUA, uma de 622
Gb/s da RedClara, para Europa, acessível
via a RNP; outra 2,5 Gb/s de Ampath em
Miami, acessível pela ANSP. A partir do
SC05 uniram-se os esforços usando a
mesma conexão para Miami. Seguem os
anos onde houve mudança de capacidade.
Ano

Usuário

Disponível

Usado

2004

UERJ

622 Mb/s

400 Mb/s

2004

UNESP

2,5 Gb/s

2,0 Gb/s

2005

UERJ

2,5 Mb/s

600 Mb/s

2009

UNESP

10 Gb/s

8,26 Gb/s

2016

UNESP

100 Gb/s

97,56 Gb/s

2017

UNESP

2x 100 Gb/s 190 Gb/s

A rede LHCONE (2018)
LHCONE é uma
rede ”overlay”
(ou virtual)
usando recursos
físicos das redes
”reais”.
Fornece
conectividade
para
participantes
numa rede
mundial de
análise de dados
de FAE.

BRASIL

https://twiki.cern.ch/twiki/bin/view/LHCONE/LhcOneMaps

6. Tecnologia de transmissão óptica: 100G e mais
• Para conexões DWDM de longa distância
a janela de transmissão usada está nas
bandas C e L (1531-1611 nm) (menores
perdas), que comportam 80 canais de
largura espectral de 50 GHz.
• Inicialmente cada canal permitia
transmitir 2,5 Gb/s que aumentou para
10 Gb/s em torno do anos 2000,
utilizando modulação de intensidade com
deteção direta (IM-DD, em inglês),
usando 2 símbolos (0 e 1).

• Devido à atenuação do sinal, era
necessário amplificar o sinal a cada 80 a
100 km. Isto era (e é) feito usando
amplificadores EDFA (Erbium Doped Fibre
Amplifiers) de largo espectro, ao longo do
trajeto da fibra.

Outras perdas requeriam regeneração
óptico-eletrônica-óptico (OEO) a cada X
mil km: isto efetivamente impunha
limite ao comprimento dos cabos
submarinos, porque a regeneração
precisava ser feita em terra.

https://www.lwlportal.de/lwl-wiki/artikel/wla/display/wlc/Article/wiki-artikel/oh-peak.html

Cabos submarinos internacionais da ”Geração 2000”
Cabos lançados
no ano 2000.
Projetados para
DWDM 10Gb/s.
Agora sendo
atualizados para
100Gb/s
Hoja a RNP e a
ANSP fazem
usam conjunto
de 2 rotas
diversas de
100G para
Miami pelos
cabos MAC-SAC

Cabos MAC-SAC
CenturyLink, antes Level 3,
antes Global Crossing; +
Telecom Italia (Sparkle)

Cabo SAm1
Grupo Telefonica

Cabo GlobeNet
Grupo Banco Pactual,
antes Oi, antes
360Networls

https://www.submarinecablemap.com/

Tecnologias ópticas coerentes
A limitação efetiva da capacidade dos
sistemas DWDM a 10 Gb/s atendia as
demandas por capacidade nas redes até
em torno de 2010.
A necessidade de futura expansão
incentivou estudos de tecnologias de
deteção coerente, que entregaram
melhor eficiência espectral, bem como o
equacionamento de problemas de
dispersão cromática (CD) e de modo de
polarização (PMD), por meio de
processamento digital de sinais (DSP).
Até 2010 já era possível iluminar lambdas
de 100 Gb/s num canal de 50 GHz, bem
como aumentar o alcance da transmissão
sem regeneração.

Entre os benefícios já obtidos se inclui o
uso de canais de 37,5 GHz em vez de 50
GHz, permitindo aumento em 1/3 no
número de canais usados por fibra.
Entre futuros avanços nestas tecnologias
espera-se:
• aumento da capacidade de transmissão
de bits por canal para 200 ou 400 Gb/s
• uso de supercanais de largura espectral
Nx37,5 GHz
Referências:
https://www.lightwaveonline.com/articles/2018/05/coherentmodulation-in-nextgeneration-optical-networks.html

https://www.infinera.com/wpcontent/uploads/2015/07/SuperChannel_WhitePaper.pdf

Novos cabos submarinos de longo alcance para Brazil até 2020
• USA (3)
• BRUSA (Grupo Telefonica)
• Monet (Google, Algar (BR),
Angola Cables, Antel (UY))
• Seabras-1 (Seaborn (US))

• Europe (1)
• EllaLink (ES, FR)

• Africa (2)
• SAIL (Camtel, China Unicam)
• SACS (Angola Cables)

• S. America (1)
• Tannat (Google, Antel (UY))

+ 2 propostas de novos cabos
entre SP e Argentina

7. Fase 7 da RNP: troncal a 100G.
Rede metropolitana
Desde 2005, a RNP vem investindo em
infraestrutura de rede óptica,
inicialmente em redes metro, onde a
RNP é dona do meio físico e pode ajustar
incrementalmente a taxa de de dados,
investindo em novos componentes.
Ao fazer esta mudança de modelo, o
investimento inicial se pagava em 3 anos,
com considerável aumento de
capacidade de dados.
Ajuste na taxa de bits requer pequeno
investimento incremental em novos
equipamentos.

Aluguel de DWDM em FO de operadora
A partir de 2005, para conexões da troncal, a
RNP vem solicitando conexões de fibra
óptica, com o uso de canais opticos
dedicados a nosso tráfego.
Esta alternativa reduz o custo dos canais, por
tornar desnecessário o compartilhamento
com outros usuários. Tipicamente a RNP usa
canais (”lambdas”) da tecnologia DWDM
(Dense Wavelength Division Multiplexing) –
um padrao das telecomunicações que ”fatia”
o espectro útil de um par de FOs, onde cada
fatia suporta um canal dedicado.

Compartilhamento de fibra óptica de terceiros: de Opex para Capex.
DWDM em fibra compartilhada
Desde 2012 a RNP mantém uma conexão
internacional de 1.200 km entre Porto
Alegre e Buenos Aires de modo parecido às
redes metro, pagando por infraestrutura.
Neste caso a FO pertence a uma operadora
comercial, e seu espectro é compatilhado
com a RNP usando DWDM, com cada um
pagando o custo de iluminar a fração
desejada do espectro.
Aumento do número de canais iluminados
requer investimento incremental pelo
interessado. À RNP coube o custo de
preparar o trecho para uso de DWDM,
provendo amplificadores de sinal óptico.

Nova troncal em fibra compartilhada
Para construir a troncal da sua próxima versão
da sua rede a RNP começou a procurar
parceiras com ativos de FO, para compartilhála usando DWDM instalado às custas da RNP.
A RNP já celebrou acordos deste tipo com
empresas do grupo Eletrobrás que detém
ativos de FO nos cabos das suas linhas de
transmissão. Estes acordos têm duração de até
20 anos.
Os primeiros resultados foram exibidos em
2018
(próximo slide de autoria de
Eduardo Grizendi da RNP)

Troncal 100G 2018/2019 - Parceiros

NE:
CHESF (acordo assinado em
Set/2016)
SE & CO:
Furnas (acordo assinado em
Nov/2017)
Sul & CO:
Furnas
Eletrosul (acordo assinado em
Jan/2018)

Conexões em verde:
nova troncal 100G da RNP
(adaptado de slide de autoria de
Eduardo Grizendi da RNP)

CDC

CDC

Outro benefício: atendimento a campi no interior dos estados

Grande vantagem de acesso à
infraestrutura terreste de FO é
a possibilidade de ”abrir” o cabo
em pontos intermediários entre
os PoPs (normalmente nas
capitais dos estados).
Assim permite atender também
campi localizados em cidades
do interior dos estados,
fornecendo-lhes boa
conectividade a custos
incrementais.
O mapa mostra o alcance da FO
na região da operadora CHESF.
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8. Conexões internacionais da RNP a Nx100G
Cable Monet (fibras da Angola Cables):
Florida – Fortaleza - S. Paulo:

Cabo SACS (da Angola Cables):
Fortaleza – Luanda:

No contexto do projeto LSST, foi
negociado um ”swap” onde:
• LSST cede 4 (ou 5) canais de
espectro de 37,5 GHz entre Florida
e S. Paulo via Fortaleza
• RNP cede 2 canais de 100 Gb/s
entre S. Paulo e Santiago
Adicionalmente LSST permite acesso
ao dados obtidos do observatório LSST
a 10 equipes de astrônomos do Brasil

Inicialmente, seria cedido o uso de um canal de
37,5 GHz entre Fortaleza e Luanda para as
seguintes possíveis finalidades:
• atendimento a uma futura rede acadêmica
em Angola
• realizar entroncamento com cabo N-S entre
África do Sul e Portugal (cabo WACS)
• Potencial para ter caminho de acesso mais
curto ao radio-telescópio SKA do Brasil (e
dos EUA)
• Novo caminho internacional do Brasil sem
passar pelos EUA

BELLA – Building Europe Link to Latin America
BELLA teve origem numa pergunta de
2009: o que impede a construção de um
cabo submarino entre Brasil e Europa.
Passados 9 anos, avançamos bastante.
• em 2010, a Comissão Europeia (CE)
financiou um estudo que demonstrou a
viabilidade econômica de um cabo
• em 2014, após o ”affair” Snowden, os
governos do Brasil e Europa resolveram
realizar a construção
• em 2016, a CE decidiu investir 25 M€ no
confinanciamento do BELLA, com
cofinanciamento por países
sulamericanos.

BELLA = BELLA-S (cabo submarino) + BELLA-T (cabo terrestre)
BELLA-S: aquisição de 45 canais de espectro
num novo cabo submarino, pela vida útil do
cabo (estimada em 25 anos) por pagamento
adiantado: a ser contratado em 2018.
• A empresa Ellalink foi criada para
construir e operar o cabo Ellalink entre
Portugal e Brasil. Atualmente está
finalizando as contas para encomendar a
construção do cabo, que durará 2 anos.
BELLA-T: aquisição por longo período (10 a
15 anos) de espectro terrestre em cabos
interconectando os principais países
interessados. Contratos quase prontos.
• espectro a ser usado por RedClara e pelas
redes acadêmicas nacionais participantes

BELLA-S

BELLA-T

BELLA no Brasil e América do Sul
Brasil

Outros países sulamericanos

A RNP se empenha no BELLA-S para
aportar recursos financeiros para a
construção do cabo Ellalink.
Adicionalmente, contribui ao BELLA-T
no Brasil, pelo compartilhamento da
infraestrutura em construção para a
própria rede troncal.
Finalmente, procura atualizar a
tecnologia da conexão óptica existente
entre Porto Alegre e Santiago (via
Buenos Aires) de 10 para 100 Gb/s.

Chile: investimento em infraestrutura
redundante entre Santiago e o norte
do país, para atender aos
observatórios astronômicos ópticos e
de rádio, e ao BELLA-T
Colombia e Equador: já operam redes
ópticas de padrão Nx 100 Gb/s para
uso próprio e para apoiar BELLA-T.
Outros países: ainda não se
associaram ao projeto, especialmente
Argentina e Peru, que fazem parte do
trajeto transcontinental.

9. Novas e futuras rotas internacionais de Nx 100G a partir do Brasil
• Monet para Florida
(2018)
• SACS para Angola
(2018)
• SACS+WACS para
África do Sul (2019)
• a nova Rede Clara
(2019)
• Ellalink para Europa
(2020)
• provável extension do
Ellalink para
Guiana Francesa
(e talvez Colombia)

EUA

Ellalink

Miami

Monet

Barranquilla

Kourou

Fortaleza

SACS
Luanda

Angola

Monet
WACS

Cidade do
Cabo

Africa
do Sul

Conclusão
Depois do atraso causado pela
redução de recursos para
investimentos a partir de 2015, a rede
da RNP exibe sinais de sobrecarga.
A montagem de novas parcerias,
especialmente de operadoras do
sistema Eletrobras, aliada à
recuperação de capacidade de
investimento, permitiu iniciar uma
nova fase de renovação da rede da
RNP, que começa mostrar frutos a
partir de 2018.

A aliança internacional entre redes
acadêmicas europeias e da América
Latina, com forte apoio financeiro da
CE e do governo brasileiro, permite
criar as bases para crescimento
elástico de capacidade durante
durante os próximos 20 anos.

Muito obrigado!
Perguntas?
Michael Stanton
Cientista de redes
michael@rnp.br

Slides adicionais

Acordo Chesf

• Fase I: verde
‒ Ativação até Junho de 2018

• Fase II: vermelho
‒ Ativação até Março de 2019

• Fase III: azul escuro
(estado de Pernambuco)
‒ Ativação até Outubro de 2019

• Iluminação em tecnologia de
100G
• Canais ópticos 100
disponíveis em todas as rotas
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Acordo Furnas

• Fase I: verde
‒ Ativação até Outubro de 2018

• Fase II: vermelho
‒ Ativação até Outubro de 2019

• Iluminação em tecnologia
de 100 G
• Canais ópticos 100
disponíveis em todas as
rotas
• Fase III: amarelo
‒ Em negociação, parceria RNPFurnas - Itaipu
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Acordo Eletrosul

• Fase I: azul & verde
‒ Ativação até Dezembro de 2018

• Fase II: vermelho
‒ Ativação até Dezembro de 2019

• Fase III: amarelo
‒ Prazo ainda não definido

• Iluminação em tecnologia de
100G
• Canais ópticos 100G
disponíveis em todas as rotas
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