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Quinta-feira,
9 de junho de 2005
Procurar

CONEXÃO

PE inaugura rede de alta velocidade
Paulo Rebêlo rebelo@folhape.com.br

Depois da Rede Nordeste (conexão por fibra óptica em alta
velocidade), Renorbio (nanotecnologia) e a implantação do braço estadual
da Rede Brasil de Tecnologia, agora é a vez de assinarem o protocolo de
intenções para a instalação da Rede Metropolitana para Educação e
Pesquisa do Recife. O anúncio foi realizado na segunda-feira, com
representantes do Ministério da Ciência e Tecnologia (MCT) e da Rede
Nacional de Pesquisa (RNP), durante evento no Centro Regional de
Ciências Nucleares (CRCN).
A Rede Metropolitana promete ser até 25 vezes mais rápida do que
as atuais conexões banda larga no Brasil, chegando a 1 Gb por segundo.
O objetivo é interligar mais de vinte instituições de ensino e pesquisa do
Estado, permitindo uma série de aplicações avançadas - além do acesso à
Internet em velocidade ultra-rápida, é claro. Entre os empreendimentos e
possibilidades, consta o uso de telefonia por IP (VoIP), aplicações de
telemedicina, educação a distância e videoconferência.
Nas aplicações de telemedicina com auxílio das conexões em alta
velocidade, há uma forte tendência a melhorar o acesso à saúde fora dos
grandes centros urbanos, sobretudo em regiões mais distantes, onde os
serviços especializados não existem. Na educação a distância, a idéia é
fomentar uma comunidade virtual de aprendizado, criando uma
comunidade global de pessoas querendo adquirir ou construir novos
conhecimentos através das tecnologias disponíveis.

- Quem mandou
subestimá-los...
- Portugal sofre, mas
vence a Estônia fora de
casa
_____________________

- Vereadores reiniciam
os trabalhos
- Tesoureiro do PT vê
“chantagem”
_____________________

- Estância se esconde
da violência
- Silêncio impera no
Ibura
_____________________
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- Vicente do Rego
Monteiro um
multiartista
pernambucano
- “Floribella” lança CD
infantil
_____________________

- Aneel reduz alta da
Celpe para 7,4%
- Alta da Compesa fica
em 10,7%
_____________________

- Estado e municípios
se reúnem hoje
- Bispo se despede de
presídios
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- O poder dos
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- “.xxx”: proibido para
menores
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