
1. IDS 

 

   - Contextualização no tempo 

   - Dois componentes: 

     - rede SDN virtualizável (13 PoPs) 

     - nuvem de borda 

   - rede overlay de baixo custo (whitebox) 

   - propósito de oferta de ambiente para aplicações piloto (laboratório) e possível uso como 

plataforma de nuvem para clientes (maior investimento) 

   - em andamento: melhorias na arquitetura, automação, segurança e suporte a múltiplos 

usuários 

   -  já em uso por alguns GTs 

   - convergência entre as áreas da RNP 

 

 

2. Testebed óptico com o CPqD 

 

    - Construção conjunta de projeto para possível submissão ao PPI 

    - Uso de equipamentos abertos e dentro do contexto de desagregação 

    - implantação de yna testbed de rede óptica elástica 

    - fomento à pesquisa e desenvolvimento de software 

    - duração de 36 meses 

    - formato do testbed ainda em discussão (laboratório, rede metropolitana etc.) 

    - seis metas definidas  

    - Próximos passos: fechar a proposta inicial, apresentação com partes envolvidas 

 

 

3. Projeto de 5G com a Oi 

 

    - Convite da Oi para a RNP participar do projeto 5G (licença de 3,5 GHz) 

    - Teste restrito ao Plano Piloto 

    - Uso de equipamentos Huawei 

    - Busca por aplicações, caso de uso etc. 

    - Início a partir do primeiro trimestre com seis meses de duração 

    - Possibilidade de uso com o projeto a escola intinerante 

    - Teste de conectividade através de uma conexão de uma escola 

    - Possibilidade de uso para conexão de fazenda da Embrapa 

    - Indicação de possível ponto de interesse por parte da Gigacandanga 

    - A RNP pode influenciar no posicionamento da BTEs 

    - Grizendi sugere que proponhamos o serviço de Eduroam "outdoor" 

 

 

4. Projeto com o Inatel: status da ação 

 

    - Foco no IoT no campo 

    - Inatal no desenvolvimento do rádio 

    - A RNP construindo uma aplicação: o campus universitário remoto (campus intinerante) 

    - Desenvolvimento da PoC junto com a UnB 



 

 

5. Uso do MonIPÊ para o cálculo do indicador 3: status da ação  

 

    - Testes de uso para cálculo do indicador 3 está em evolução 

    - Problemas com coleta devido a problemas com a infraestrutura nos meses de junho e julho  

    - Única pendência: PoP-RJ 

    - Transferência da operação da infraestrutura do MonIPÊ para a RNP (parte DPD e parte GTI) 

 

 

6. POC com Smart6: status da ação 

 

    - PoC parada por problemas diversos de pessoal 

    - Andou mais nos últimos 15 dias 

    - Ambiente montado no PoP-SC (agosto) 

    - Críticas do PoP-SC gerando adaptações para adequar a PoC às necessidades dos PoPs 

    - Demanda de banda elevada gerando desafios 

    - Divisão de dois ambientes (PoP e P&D) 

    - Análise de desempenho e proposta de melhorias 

    - Perspectiva de mais três meses para avaliação dos resultados da PoC 

    - Possibilidade de execução de um workshop em novembro para discutir os resultados da 

PoC e  

      definição de um plano/estratégia para a RNP 

 

 

7. Serviços de VPN 

 

   - Avaliação entre Cipo e solução EVPN e proposta de integração (GER/DPD) até final de 

set/19 

   - Entrega como serviço para Datacenter-Interconnect no modelo SDN (GTI) 

 

 

8. Blockchain na RNP 

 

   - Aplicação na área de Contratos da RNP 

   - A existência de vários acordos e convênios que geram valor por parte da RNP 

   - Uso de blockchains para fazer o registro desses vários acordos (contratos inteligentes) 

   - Reflexão acerca de se faz sentido a RNP ter uma blockchain privada: necessidade de 

desenvolvimento de estudo para se ter essa definição 

   - Possibilidade de exploração do tema por meio de GTs 

  

 

Outros pontos discutidos/apresentados: 

 

   - Novas iniciativas: 

     - Plataforma de containers baseada em Rancher (DPD/GSer/GTI) 

     - PoC de serviços avançados em nuvem usando CI/CD (GSer/GSC) 

       - Mconf e EduPlay (video@RNP) 



    - Discussão acerca de qual seria o "roadmap tecnológico" esperado para a RNP de onde saiu 

a proposta  de desenvolvimento de uma ação conjunta (Daia/Daero/GTI) para a sua 

elaboração. 


