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Agência FAPESP - A Rede Nacional de Pesquisa (RNP) lançou na segundafeira (6/6), a Rede Metropolitana para Educação e Pesquisa do Recife. Trata-se
de uma rede de informática de alto desempenho, com capacidade para troca de
dados à velocidade de 1 gigabits por segundo.
Segundo o Ministério da Ciência e Tecnologia (MCT), a rede interligará mais de
vinte instituições de ensino e pesquisa de Pernambuco, permitindo uma série
de aplicações, como educação a distância, telefonia via internet (VoIP),
telemedicina e videoconferência.
A Rede Metropolitana do Recife, projeto da RNP financiado pelo MCT, faz parte
da grande estrutura nacional (backbone) que interliga todos os estados do país.
O projeto utiliza a tecnologia de gigabit ethernet, o que a coloca em pé de
igualdade com sistemas informacionais da Europa e dos Estados Unidos.
Foi também assinado um protocolo de intenção entre o MCT e as instituiçõesâncora – Universidade Federal de Pernambuco, Associação Instituto de
Tecnologia de Pernambuco, Empresa Municipal de Informática, entre outras – e
apresentados os membros do comitê gestor da rede.

O que é isso?

Notícias
:: Armadilha química
:: Vacina contra ebola
:: USP Leste faz nova
seleção de docentes

Entrevistas
:: Acende a fogueira
:: Amostras únicas – e
problemáticas
:: Bases do conhecimen

Especiais
:: Desafios regulatórios

Mais informações: : www.rnp.br.
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:: USP Leste faz nova
seleção de docentes
:: Organizador científico
:: Velejando pelo espaç
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