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Identificação 

 

Modalidade/ Título Workshop: Política de roteamento da ANSP 

Instrutor 
Engº Jorge Marcos de Almeida NARA/FMUSP 

Gerente de Tecnologia da Informação e Infraestrutura 

Período 30-31/10/2012 

Local 
NCC -Unesp - São Paulo  

2ª Reunião Semestral da ANSP - RSA2 

Carga horária total 8 h (2 tardes) 

 

 

Descrição 

 

 A política de roteamento (como a da ANSP) é importante, porque define o comportamento de 

cada participante no cenário coletivo.  

 O workshop é dirigido particularmente àqueles administradores de rede que se tornaram 

recentemente um AS e estão em momento de adaptação à nova dinâmica. 

 

Exemplos: 

Unicamp (Universidade Estadual de Campinas), 

Unesp (Universidade Estadual Paulista "Júlio de Mesquita Filho) e 

UNINOVE (Universidade Nove de Julho),  

que ativaram seus ASNs nos últimos dois anos e estão expandindo a rede e têm ou planejam ter 

conexão ao PTTMetro - e a TV Cultura que, neste momento, busca um segundo link com a ANSP para 

ter redundância. 

 

 

Objetivos 

 

 Nos últimos anos, várias instituições conectadas à Rede ANSP contrataram links redundantes 

ou uma segunda operadora ou conexão ao PTTMetro em função do crescimento de seu acesso à 

internet. Passaram, assim, a ter o seu ASN (Número de Sistema Autônomo) e tornaram-se multihomed 

- conectadas a mais de uma rede, por exemplo, ANSP e PTTMetro. 

Portanto: 

“Este ambiente mais complexo leva a uma política de roteamento mais elaborada. Daí a 

escolha do tema do workshop.” (J. M. Almeida) 

 

 

Programa 

 

1. Apresentação do funcionamento e da configuração da rede ANSP. 

2. Discussões para colocação de dúvidas. 

3. Sugestões sobre conexões e parcerias como a existente com a RNP. 

 

 

Referências 

 

ANSP - an Academic Network at São Paulo 

http://ansp.br 

 

 

 


