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MAPA DAS REDES ACADÊMICAS

• Demonstrar visualmente a proposição de valor das redes
acadêmicas para todas as partes interessadas

• O que é um mapa para redes acadêmicas?

• Um mapa dinâmico e interativo que pode visualizar
a rede de qualquer instituição para outras
instituições e conexões…

• na região

• no país

• no continente

• ...Globalmente?...
• Como obtemos um mapa das rede acadêmicas?

• Ao coletar dados de todas as redes que compõem
a rede acadêmica

• Por meio de um grupo de trabalho global...



GREN MAP WORKING GROUP

• Global Network Advancement Group (GNA-
G), uma colaboração das
redes acadêmicas para alinhar os esforços,
infraestruturas e interconexões para apoio
a ciência e a educação

• GREN Mapping Working Group formado
em 2018

• O grupo consiste em representantes das rede
acadêmicas que participam e contribuem em
um grupo de trabalho internacional

• Copresidido por membros da CANARIE &
GÉANT

• Orienta os requisitos do projeto,
desenvolvimento de software e divulgação



GREN MAP WORKING GROUP

PRINCIPAIS OBJETIVOS

• Desenvolver um padrão de dados para ser
utilizado para transposição dos mapas

• Incentivar a ampla participação para alcançar a
adoção de uma massa crítica do formato
desenvolvido

• Desenvolver ferramentas para ajudar na
transição/tradução dos dados

• Desenvolver um sistema de banco de dados
distribuído para armazenar gerenciar essas
informações e consolidar em um único nó

• Desenvolver uma visualização de referência



• Esforço de desenvolvimento liderado por CANARIE (Canadá), com contribuições da RNP

• Estão disponíveis versões alfa de todos os itens abaixo

STATUS DE DESENVOLVIMENTO



• Banco de dados hierárquico distribuído

• Redes regionais responsáveis por 
manter seus próprios dados

• Instância de nó de software para 
cada rede

• Os nós irão se comunicar para 
compartilhar dados upstream

• Mapas integrados ou 
independentes podem se conectar 
a um único nó regional para 
mostrar dados locais ou a um nó 
NREN para mostrar os 
dados completos.

BANCO DE DADOS DISTRIBUIDO: NREN



BANCO DE DADOS DISTRIBUIDO: GREN



FONTES DE DADOS

EXEMPLO DA PLANILHA



FONTES DE DADOS DA RNP

• Dados foram obtidos através do NetBox

• Software gerenciamento e 
documentação de redes utilizado pelo 
GO

• Potenciais avaliados

• Repositório/histórico da topologia da 
RNP

• Disponibilizar o histórico de 
modificações para ser utilizados por 
pesquisadores



PRÓXIMOS PASSOS

• Avaliação das nessecidades da RNP e
aplicabilidade do GREN Mapping

• Avaliar maneiras de realizar coleta de dados
constante e atualizavel da rede RNP

• Continuar o desenvolvimento de software
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