
As     redes     eletr6nicas    de    comunicapao
proporcionam  a seus  usuarios comunicapao
a baixo custo c acesso a fontes inesgotfvcis
de  informapao.  Elas  intereonectam pessoas
para os mais variados fins e ten contribui'do
para   ampliar  e  democratizar  o   acesso   a
informag5o.  eliminando  baneiras  tais como
distancia. fronteiras. fuso horato, etc.

A  INTERNET e  a  maior  rede  mundial  de
computadores     existcnte     na     atualidnde.
Voltada  principalmente  para  a comunidade
academica  e  de  pesquisa.  seu  uso  pemite
dissefrifiar experiencias e infomap6es sobrc
as  mais  variadas  areas  do  conhccimento,

origcns  c  estflos  de  vide.  espathados  por
todos os contincntes.

0  embriao  da  INTERNET  surgiu  de  uma
pcquena rcde experimental de computadores
criad?  em   1969  pela  Advanced  Rcsc¢+cA
Pro/.ccrs Agency - ALRPA do Departanento de
Defesa     dos     EUA,     para     permidr     o
compartilhamento      de     recursos
computacionais, tais como bancos de dados.
computadores     de     alto     desempenho     e
disposidvos grfficos, entre os pesquisadores
e      fornecedores      contratados      pelo
Departamento.  Logo ela passou a ser usada
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tambem como meio de cooperapao entre os
participantes do projeto, possibilitando o uso
de correio eletr6nico entre outros servicos. .

Em 1980 essa rede experimental foi dividida
em outras duas: a ARPANET. para pesquisa
civil  com fins  fnititares  e  a MELNET,  com
fins exclusivamente militares. A interfigapao
dessas duas  redes  foi  chamada  de Oorc«sc
Advanced     Research      Projects      Agency
/"1c77Ie~ort,  none  que  foi  posteriormente
abreviado   para   INTERNET.   A   expans5o
dessa nova rode estimulou o surgimento de
divcrsas  redes  descentralizadas   nos  EUA.
tais    como:    UUCP.    Worldwide    UNK

como dc outras redes regionais.

Em  \986.  a  National  Science  Fouirdation
cria  a  NSFNET,  que  viria  a  substituir  a
ARPANET    em     1990,     interligando     5
importantescentrosdesuper-computapaodos
EUA,   atrav6s   de   urn   veloz   e   modemo
conjunto de linhas de comunicap5o (tambem
chamado de backbo"e ou espinha dorsal da
rede).    A    NSFNET.    voltada    para    fins
nao-comerciais  e  subsidiada  pclo  govemo
federal,  pemitiu  estender o  acesso  a redes
para   toda   a  comunidade   de   educacao   e
pesquisa   e   agencias   govemamentais   dos



EUA.  Desde  a  sul ciiaL`io.  ao  mesmo  [cmpo
em    que    interliga    as    virias    redes    que

prolifcraram  mos  EUA  a partir dos  anos  80.
a NSFNET tambem passou a funcionar como
a    principal    trecho    norte-americans    do
backbo„c  da  INTERNET.   interconectando
urn grande ntimero de redes de outros pai'ses.

0  crescimento  da  INHRNET  vcm  sendo
exponencial, englobando n5o s6 os principals
institutes dc pesquisa e univcrsidadcs. como
iameem   feculdades    menores.   bibliotecas,
escolas   secundarias.   entidades   dc   classe.
comunidades    de    profissionais.    agencias

govcmanentais e empresas fomecedoras de
servicos  de   informap5o.   AtuaJmente  esfao
ligadas a INIERNET mais de  18.000 redes
(entre   redes   univcrsitarias,   cientfficas,   de
organizap6es nao-governamentais, comercials
e   militares),   espalhadas   por  cerca   de   62

parses  nos  cinco  continentes  e  conectando
urn   ntimero   estimado   de   20   milh6es   de
usuffios.

Al€m  dos  rccursos  tfpicos  de  mensagens  e
conferencias    cletr8flicas,    a    INIERNET
proporciofl8 a sous usuthos aces§o aos mais
Variados  servicos de  infomagao,  tais como:
bases  de  dados espccializadas,  catflogos de
bibliotecas,    reposit6rios   de    fo/rwarc   de
dom{nio   ptolieo`   bulletin   board   systems.
jomais  e  revistas.  Atrav6s  da  INTERNET
tambem €  possivel  ter acesso  a recursos de
Aardwarc  .   especializados.       tais      como
computadores     de     alto     desempenho     e

processadores especiatizados.

A    RNP   -   Rede    Nacional   de    Pesquisa
coordena o  acesso  a  n`ITERNET no  Brasil.
A conexao entre as duas redes € feita atraves
de dois canais de comunicap5o de dados de

b4Kbps    fol`necidos   pela   EMBRATEL    e

gerenciados pelas  redes  dos  estados  de  Sao
Paulo    (ANSP)    e    do    Rio    de    Janeiro
(REDE-RIO).

A  RNP  6  uma  iniciativa  do  Minist6rio  da
Ciencia   e   Tecnologia   -    MCT,    lancada
oficialmente   em   1990   com   o   apoio   das
Fundap6es  de  Pesquisi  dos  estados  de  Sao
Paulo  (FAPESP), RIo de Janeiro (FAPERI)
e    RIo    Grande   do    Sul    GAPERGS)    e
executada   sob   a   coordenapao   poli'tica   e
ongamentaria   do   CNpq.    0   objetivo   do
projeto e implantar. ate o rinal de 1995. uma
modema   inha-estrutura   de   comunicapab,
com  abrangencia nafional, capaz de prover
servigos. em cariter nao-comercial, em deas
de  interesse  da comunidade  de  educacao  e
pcsquisa  do  pars.  Entre  as  fleas  que  terao
servigos  implantados  ja  durante  o  ano  de
T994   incluem-se:   Educapao   a   Distincia,
besenvolvimento      Sustentavel.      Biologia
Molecular     e     Processamento     de     Alto
Desempenho.

A RNP est4 presente atualmente em 22 dos
26      estados`     do      pars      atrav5s      de
pontosrde-presenea que se conectam a redes
estaduals  interligando  instituic6es  locais  de
cada  estado.  Cerca  de  350  instituic6es  de
ensino  e  pesquisa.do pai's esfao  ligadas  em
rcde.  incluindo  a maioria das  universidades
e` institutos  de  pesquisa  govemamentais.  A

bartir  dessa  infra-estmtura,  as  instituic6es
interessadas  poderio.  no  futuro,  implantar
suas redes de servi¢os para atender a grupos
de      interesse      especl'ficos      dentro      da
comunidade de educap5o e pesquisa.


