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Evolução das TelecomunicaçõesEvolução das Telecomunicações

�� Otimizadas para vozOtimizadas para voz
�� Sistemas fechadosSistemas fechados
�� Bastante confiáveisBastante confiáveis
�� Largura de banda reservadaLargura de banda reservada

Redes de Telecomunicações  do século XXRedes de Telecomunicações  do século XX

�� Largura de banda reservadaLargura de banda reservada
�� HierárquicoHierárquico
�� Crescimento lentoCrescimento lento
�� Implementação caraImplementação cara
�� Difícil de aperfeiçoarDifícil de aperfeiçoar
�� Rede especializadaRede especializada
�� Crescimento em torno de 3Crescimento em torno de 3--5% / ano5% / ano



�� Características:Características:
�� Comutação por circuitosComutação por circuitos
�� Alocação dedicada de canais físicos durante a conex ãoAlocação dedicada de canais físicos durante a conex ão
�� Tráfego de informação constante ( sons + silêncio )Tráfego de informação constante ( sons + silêncio )
�� Tarifação em função do tempo de conexão e da Tarifação em função do tempo de conexão e da 

Redes de TelefoniaRedes de Telefonia

distânciadistância

�� Meios de TransmissãoMeios de Transmissão
�� Par metálicoPar metálico
�� Fibra ÓpticaFibra Óptica
�� Espaço LivreEspaço Livre



Evolução das TelecomunicaçõesEvolução das Telecomunicações

�� Otimizadas para dadosOtimizadas para dados
�� Maior confiabilidadeMaior confiabilidade
�� Rede de dados multiserviçosRede de dados multiserviços

Redes de Telecomunicações do século XXI Redes de Telecomunicações do século XXI 

�� Rede de dados multiserviçosRede de dados multiserviços
�� Evolução rápidaEvolução rápida
�� Protocolos abertosProtocolos abertos
�� Com maior capilaridade e capacidadeCom maior capilaridade e capacidade
�� Crescimento em torno de 200Crescimento em torno de 200--300% / ano300% / ano



�� Características:Características:
�� Sinal de dadosSinal de dados

-- Sinal digital (níveis finitos de amplitude)Sinal digital (níveis finitos de amplitude)
-- Capacidade máxima limitada em banda (Capacidade máxima limitada em banda (ShannonShannon))

�� Comutação por pacotesComutação por pacotes
�� Alocação dedicada de canais físicos não necessáriaAlocação dedicada de canais físicos não necessária

Redes de DadosRedes de Dados

Alocação dedicada de canais físicos não necessáriaAlocação dedicada de canais físicos não necessária
(circuito virtual ou (circuito virtual ou datagramadatagrama))

�� Tráfego de informação por rajadasTráfego de informação por rajadas
�� Tarifação em função do serviçoTarifação em função do serviço
�� Pacotes ( informação + controle )Pacotes ( informação + controle )



Novas TecnologiasNovas Tecnologias



A Palavra é CONVERGÊNCIAA Palavra é CONVERGÊNCIA



A Palavra é CONVERGÊNCIAA Palavra é CONVERGÊNCIA



Redes Antes da IntegraçãoRedes Antes da Integração

�� PBXPBX��GWGW�� PBXPBX ��GWGW

��InternetInternet

��IntranetIntranet
��LANLAN ��IntranetIntranet

��LANLAN
FR/ATM NetworkFR/ATM Network

��IP NetworkIP Network

��GWGW �� GWGW

��CTCT ��CTCT

��CTCT ��CTCT

��CLCL��Ass.Ass. ��CLCL ��Ass.Ass.

��LANLAN

��PSTN/ISDNPSTN/ISDN

��FR/ATM NetworkFR/ATM Network



Redes Após a IntegraçãoRedes Após a Integração



Características dos Novos ServiçosCaracterísticas dos Novos Serviços

�� DADOSDADOS
�� Interconexão de redes de comunicaçãoInterconexão de redes de comunicação
�� Transmissão de textos : interativo e bidirecionalTransmissão de textos : interativo e bidirecional
�� Transferência de arquivos: não interativo, bidireci onal Transferência de arquivos: não interativo, bidireci onal 

ou unidirecionalou unidirecional

IMAGEMIMAGEM�� IMAGEMIMAGEM
�� Transmissão de imagens de baixa resoluçãoTransmissão de imagens de baixa resolução
�� Transmissão de fotografias de alta resolução em Transmissão de fotografias de alta resolução em 

escalas de cinza ou coloridasescalas de cinza ou coloridas



Características dos Novos ServiçosCaracterísticas dos Novos Serviços

�� VÍDEOVÍDEO
�� VideofoneVideofone

-- Transmissão de imagens de baixa resoluçãoTransmissão de imagens de baixa resolução
�� VideotelefoniaVideotelefonia

-- Transmissão de imagens de média resolução e baixa  Transmissão de imagens de média resolução e baixa 
movimentação (“cabeça e ombros”)movimentação (“cabeça e ombros”)movimentação (“cabeça e ombros”)movimentação (“cabeça e ombros”)

�� Vídeo Vídeo FullFull MotionMotion
-- Transmissão de imagens de alta resolução de Transmissão de imagens de alta resolução de 

qualidade variável (desde VCR até estúdio)qualidade variável (desde VCR até estúdio)
�� HDTVHDTV

-- Transmissão de imagens de altíssima resoluçãoTransmissão de imagens de altíssima resolução



�� Diversos serviços na mesma redeDiversos serviços na mesma rede
�� Novas tecnologiasNovas tecnologias
�� Novos serviçosNovos serviços

Redes de Próxima GeraçãoRedes de Próxima Geração

�� Novas aplicaçõesNovas aplicações
�� Integração de todas as redesIntegração de todas as redes



Visão NGN (Next Generation Network)Visão NGN (Next Generation Network)

Redes de Próxima GeraçãoRedes de Próxima Geração

�� O IP COMO PROTOCOLO PADRÃOO IP COMO PROTOCOLO PADRÃO
�� A maior parte das rede hoje rodam IPA maior parte das rede hoje rodam IP
�� Uma das características do IPv6  é a simplificação do Uma das características do IPv6  é a simplificação do 

cabeçalhocabeçalho

�� ATM e FRAME RELAY no ATM e FRAME RELAY no BackboneBackbone (TRANSPORTE)(TRANSPORTE)
�� Devido a grande flexibilidade, permite integrar os mais Devido a grande flexibilidade, permite integrar os mais 

diversos serviços hoje oferecidos.diversos serviços hoje oferecidos.

�� ACESSO EM FUNÇÃO DAS NECESSIDADESACESSO EM FUNÇÃO DAS NECESSIDADES
�� Os serviços requeridos por cada cliente indicarão a  Os serviços requeridos por cada cliente indicarão a  

tecnologia de acesso mais adequada.tecnologia de acesso mais adequada.



Projeto GIGAProjeto GIGA

Redes de Próxima GeraçãoRedes de Próxima Geração

�� ConsisteConsiste nana implementaçãoimplementação ee usouso dede umauma rederede ópticaóptica voltadavoltada parapara oo
desenvolvimentodesenvolvimento dede tecnologiastecnologias ópticas,ópticas, aplicaçõesaplicações ee serviçosserviços dede
telecomunicaçãotelecomunicação associadosassociados aa tecnologiatecnologia IPIP ee bandabanda largalarga queque
prevêprevê aa transferênciatransferência dede tecnologiatecnologia aa empresasempresas brasileirasbrasileiras..

�� AA tecnologiatecnologia usadausada chamachama--sese WDMWDM (Multiplexação(Multiplexação ÓpticaÓptica porpor�� AA tecnologiatecnologia usadausada chamachama--sese WDMWDM (Multiplexação(Multiplexação ÓpticaÓptica porpor
ComprimentoComprimento dede Onda)Onda).. EstaEsta tecnologiatecnologia associaassocia sinaissinais ópticosópticos aa
diferentesdiferentes freqüênciasfreqüências dede luzluz (comprimentos(comprimentos dede ondaonda ouou lambdas),lambdas), oo
queque permitepermite separar,separar, dentrodentro dede umum mesmomesmo meiomeio físico,físico, canaiscanais
diversosdiversos parapara tráfegotráfego dede dadosdados..

�� OO usouso dada rederede sese darádará atravésatravés dede subprojetossubprojetos dede pesquisapesquisa ee
desenvolvimentodesenvolvimento emem quatroquatro áreasáreas temáticastemáticas:: redesredes ópticasópticas;; serviçosserviços
experimentaisexperimentais dede telecomunicaçõestelecomunicações;; protocolosprotocolos ee serviçosserviços dede rederede;;
ee serviçosserviços ee aplicaçõesaplicações científicascientíficas..



Redes Após a IntegraçãoRedes Após a Integração



Redes Após a IntegraçãoRedes Após a Integração



Redes de Próxima GeraçãoRedes de Próxima Geração
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ConclusõesConclusões



Obrigado!Obrigado!
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