


Sobre o Programa “open RAN MCTI@Brasil”

Um programa do MCTI que visa acelerar o desenvolvimento do
ecossistema Open RAN 5G a partir de pesquisa,
desenvolvimento, inovação e capacitação em tecnologias e
aplicações, em 5G e além

Financiado com recursos de Lei de Informática - PPI
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Projeto ODISSEIA
(Open DISaggregated and SoftwarizEd InfrAstructure)

“Fase 1 - open RAN MCTI@Brasil”

Softwarização em Redes Abertas e Desagregadas como Habilitador de 

Aplicações Inovadoras

RNP e CPQD
5/2022





O projeto Odisseia  - Fase 1

● Objeto
Pesquisa e Desenvolvimento de tecnologias que habilitam a softwarização de
infraestruturas de rede multi-domínio com o uso de soluções abertas e
desagregadas

● Duração
36 meses

● Executores
RNP + CPQD
Unicamp
UFF
UFRGS
UFPA
2 chamadas para Academia (3 GTs de 1 ano cada)
1 chamada para Startups (1 startup por 1 ano)



Projeto

Visão geral

Testbe
d

(M2)

P&D
(M3-M5)

DCI*
(M6)

*Disseminação, Capacitação e Inovação

Gestão e Governança
(M1)

Stakeholders externos

Governo Empresas Academia Outros (ex 
TIP)



Motivação do projeto: Rede

As tendências de softwarização, desagregação e uso de sistemas abertos
vêm revolucionando as novas infraestruturas de rede pois permitem:

○ a automação da operação
■ redução de OPEX
■ aumento da robustez 
■ agilidade na oferta de novos serviços 

○ o barateamento e a simplificação dos equipamentos
■ redução de CAPEX
■ aumento da capacidade das redes
■ cobertura de áreas menos favorecidas

○ a inovação em aplicações avançadas de rede
■ computação na borda (edge computing)
■ fatiamento da rede (slicing)

Fonte: https://www.opennetworking.org

https://www.opennetworking.org/odtn/
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Motivação do projeto: Rede e Aplicações

Conteúdo e aplicações

Produtos e serviços para 
pessoas e empresas

Abertura e Desagregação

Cloud e Edge Computing

Programabilidade e Automação

Inteligência Artificial
Tecnologias avançadas de rede, combinadas com 
tecnologias de robótica, AR/VR, nanotecnologia, 
inteligência artificial e IoT, entre outras,  possuem 
potencial para transformar setores tais como:

● Saúde
● Educação
● Manufatura
● Defesa e segurança pública
● Mobilidade
● Agricultura
● ...



Objeto do projeto

Pesquisa e Desenvolvimento de tecnologias que habilitam a softwarização
de infraestruturas de rede multi-domínio (redes de transporte, acesso
rádio e óptico) com o uso de soluções abertas e desagregadas



Pilares do projeto

1. Pesquisar, desenvolver, implantar e validar soluções inovadoras de gerenciamento e 
controle inteligente de redes abertas e desagregadas em diferentes domínios tecnológicos 
(redes de pacotes, acesso rádio e óptico)

2. Construir e disponibilizar infraestruturas de rede softwarizadas (testbed), nesses 
diferentes domínios tecnológicos, que adotam as tendências de abertura e desagregação, 
com a finalidade de integrar, demonstrar e validar aplicações inovadoras

3. Capacitar profissionais de TI, desenvolvedores e engenheiros de rede no paradigma de 
softwarização das infraestruturas de rede e engajar outros atores (universidades, 
empresas) e outras iniciativas no processo de inovação



Sobre o objeto do projeto

White-box hardware

open RAN L2/3 - WDM

SD-RAN (RIC) SD-Transport

Orquestração e Automação de Rede (SMO*)

Aplicações “clientes” (Casos de Uso)

FTTH

SD-PON

SD = Software Defined
*https://www.sdxcentral.com/networking/nfv/mano-lso/definitions/nfv-mano/

R&DEdge cloud

https://www.sdxcentral.com/networking/nfv/mano-lso/definitions/nfv-mano/


Edge cloud

Sobre o objeto do projeto: Testbed

Edge cloud

Campinas

Rio

Internet

SD-RAN (RIC) SD-Transport SD-PON

Orquestração e Automação de Rede - SMO



Relevância do Testbed

● Uma plataforma para pesquisar, desenvolver e testar novas 

tecnologias e casos de uso (ex. aplicações sobre a rede 5G)

● Exposição de tecnologias (ex. open RAN)

● Ambiente de aprendizagem (ex. como operacionalizar os novos 

paradigmas de nuvem, agilidade e automação no mundo telecom)

● Laboratório para validar novas tecnologias (ex. open source 5G Core)

● Espaço de incubação para promover o desenvolvimento de soluções 

5G locais por meio de intercâmbios industriais e integração de cenários 

de aplicações 5G

● …

● Sandbox regulatório (ex. segurança cibernética, uso do espectro 

https://www.us-ignite.org/news/pawr-program-wins-fcc-spectrum-

innovation-zone-status-in-raleigh-and-boston/ )

https://www.us-ignite.org/news/pawr-program-wins-fcc-spectrum-innovation-zone-status-in-raleigh-and-boston/


open RAN (SD-RAN)

https://telecominfraproject.com/openran/

É resultado de uma colaboração da indústria para especificar e 
desenvolver soluções de redes de acesso rádio baseadas em 

desagregação, interfaces abertas e software

https://telecominfraproject.com/openran/


Foco do projeto

SD-RAN (open RAN)

Service Management and 
Orchestration (SMO)

RAN Intelligent Controller 
(RIC)

Centralized 
Unit (CU)

Distributed 
Unit (DU)

Radio Unit 
(RU)

Open Fronthaul (O-FH) https://opennetworking.org/sd-ran/

Apps

https://opennetworking.org/sd-ran/


Desafios (e oportunidades) em open RAN

P&D para integração com a plataforma de orquestração/automação (SMO)

P&D para desenvolver novas funcionalidades com foco em prestadores de serviço e/ou 
indústria

P&D no RAN Intelligent Controller (RIC)

P&D nas aplicações de controle (“apps”) sobre o RIC

Integração, interoperabilidade e desempenho de múltiplos fornecedores



Benefícios do open RAN
CAPEX diminui

mais fornecedores
processadores de uso geral

hardware de prateleira (COTS)
arquitetura flexível

OPEX diminui
paradigma cloud native

programabilidade e automação
zero touch provisioning

INOVAÇÃO aumenta
mais fornecedores
interfaces abertas
programabilidade e inteligência artificial
Inovação + colaborativa



SD-PON - Conceito

Controlador 
(ONOS)
===========
vOLTHA

MANOOSS/BSS

Interface 
“aberta”

Programabilidade 
em nuvem

Orquestração e 
Automação em 
nuvem

White-box



SD-PON

Home/Office Central Office

ONU ONU OLT
ETH 
AGG BNG

Backbone
Network

VOLTHA

Virtual OLT
manages and 
abstracts PON

TRELLIS

Manages 1 or 
more switches

Whitebox
Switch

PON Whitebox switch
with merchant silicon

OLT MAC & PHY

https://opennetworking.org/seba/

ONU - Optical Network Unit
PON - Passive Optical Network
OLT – Optical Line Termination

https://opennetworking.org/seba/


Desafios (e oportunidades) em SD-PON

P&D para integração com a plataforma de orquestração/automação (MANO)

P&D para desenvolver novas funcionalidades com foco em prestadores de serviço e/ou 
indústria

P&D nas aplicações de controle (“apps”)

Oportunidade (a avaliar): integração de BNG (Broadband Network Gateway) aberto e 
virtualizado



Benefícios do SD-PON

Base open source (VOLTHA, ONOS, Stratum) já validada em ambiente de produção (Turk Telecom)

Gerenciamento híbrido (centralizado/distribuído)

Desagregação HW/SW - white-box OLT, white-box switch, pluggable OLT (integração switch & OLT)

Interfaces abertas e ambiente multi-fornecedor - facilidade de integrar novos fornecedores

Flexibilidade para evoluir e integrar novas tecnologias (XG-PON, XGS-PON, NG-PON, FWA, etc)

Programabilidade ⇒ ex. o workflow da operadora é programado tal como um “app”

Cloud native



SD-WDM

Fonte: ONF ODTN

Transporte WDM: arquitetura e implementação inspiradas em: ONF-ODTN e TIP-
OOPT



SD-WDM

25

Optical 
telemetry

Protection/
restoration

Calendaring
Power 

Management

WSS

Open Line System (OLS)

OpenConfig OpenConfig

MUX WSSAMP MUX

xponder

TAPI

xponder

xponder

Edge 

Cloud

xponder

xponder

xponder

WAN

Transponders from
multiple vendors

Book-ended
transponders

TAPI 



Transponder

xponder

xponder

xponder
https://github.com/Telecominfraproject/oopt-tai

https://github.com/Telecominfraproject/oopt-tai


Desafios (e oportunidades) em SD-WDM

P&D para integração com a plataforma de orquestração/automação (MANO)

P&D para desenvolver novas funcionalidades com foco em prestadores de serviço e/ou 
indústria

P&D nas aplicações de controle (“apps”)

P&D em Intent Based Networking



Benefícios do SD-WDM

Desagregação horizontal (OLS e transponder) e vertical (TAI)

Interfaces abertas e ambiente multi-fornecedor - facilidade de integrar novos 
fornecedores

Flexibilidade para evoluir e integrar novas tecnologias (ex. 400G ZR+)

Programabilidade ⇒ o workflow da operadora é programado tal como um “app”

Cloud native



Edge cloud

O que é:

Uma plataforma baseada em conectividade 5G  e computação de 
borda para habilitar o gerenciamento integrado da rede e das 
aplicações num ambiente de nuvem



Edge cloud

open RAN

RAN Intelligent Controller 
(RIC)

Centralized 
Unit (CU)

Distributed 
Unit (DU)

Radio Unit 
(RU)

https://opennetworking.org/aether/

https://opennetworking.org/aether/


Desafios (e oportunidades) em Edge Cloud

P&D para integração com a plataforma de orquestração/automação (MANO)

P&D para integração de open RAN

P&D para viabilizar uma plataforma 100% aberta com foco em redes privadas, incluindo 
core network

P&D para integrar aplicações (casos-de-uso) sobre a rede 5G



Relevância do testbed

● Uma plataforma para pesquisar, desenvolver e testar 

novas tecnologias e casos de uso

○ ex. aplicações sobre a rede 5G

● Exposição de tecnologias

○ ex. open RAN, SD-x

● Ambiente de aprendizagem

○ ex. Como operacionalizar os novos paradigmas 

de nuvem e automação no mundo telecom

● Laboratório para validar novas tecnologias

○ ex. open source 5G Core

● Espaço de incubação para promover o 

desenvolvimento de soluções 5G locais por meio de 

intercâmbios industriais e integração de cenários de 

aplicações 5G

● Sandbox regulatorio

● …
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Prestadores de 
Serviço



Comitês e governança 

Steering Board
(Governança)

Relacionamento (CR) Comunicação 
e Marketing

(CCM)

Gov Oper/ 
usuários Ind Deeptech 

(nacional)

Capacitação
(CCap)

Acompanhamento da Execução (CAE)

Técnico e 
Testbed

(CTT)

Outros 
testbeds

Acade
mia



Convite a fazer parte do Steering Board

Steering Board
(Governança)

Foco: direcionamento estratégico-tecnológico-inovação do projeto

Objetivo: acompanha e realimenta o projeto, sugerindo novos rumos, auxiliando na solução de dificuldades, analisando 
estrategicamente o andamento do projeto, identificando potenciais desdobramentos (tecnologia, inovação)

Composição: RNP, CPqD , MCTI, MCom, ANATEL, TIP, Conexis, Abrint, P&D Brasil, ABINEE

Organização: RNP + CPQD



Impacto esperado

Indústria - Novas tecnologias (SDN, Orquestração, Edge cloud) 

Prestadores de serviço - (Principalmente) pequenos provedores na 
adoção de novas tecnologias (no paradigma de automação)

Startups (nettech e aplicações) - Novas tecnologias (SDN, 
Orquestração, Edge cloud e aplicações)

Universidades - Pesquisa “aplicada” (testbed como laboratório de 
rede e aplicações) e alinhamento com a “demanda” da indústria



Formas de colaboração (entre outras)

BYE (Bring Your Experiment) - a empresa tem interesse em desenvolver um experimento
ou demonstração no testbed. Este exemplo não envolve transferência de tecnologia mas
envolve transferência de conhecimento (lista de materiais, desempenho, etc) e informações
sensíveis (ex. especificações de um equipamento, de uma interface, de desempenho). Será
preciso definir, caso a caso, o modo de operação junto a indústria, como por exemplo, o acesso
aos resultados, o nível de detalhe/profundidade, eventuais parcerias para o BYE devem ser
negociados com a empresa. A divulgação do resultado deve ser negociada caso-a-caso, mas
sempre deve haver menção ao projeto.

Ponto de atenção: esforço ou custos de aquisição associados ao desenvolvimento do BYE
devem ser negociados caso-a-caso com a empresa.



Formas de colaboração (entre outras)

BYRD (Bring Your R&D) - a empresa tem interesse em desenvolver um projeto de P&D e
integrá-lo ao testbed. A atividade de P&D e integração no testbed é custeada pela indústria
podendo, ou não, envolver Universidades/ICT/startup.

A Propriedade Intelectual gerada na atividade de P&D da indústria será da indústria.

Ponto de atenção: esforço ou custos de aquisição associados à integração do BYRD no projeto
devem ser negociados caso-a-caso com a empresa. A divulgação da iniciativa ou resultado deve
ser negociada caso-a-caso, mas sempre deve haver menção ao projeto. Para os casos em que a
empresa tenha interesse nos resultados de P&D do projeto, a mesma deve atentar-se para as
regras estabelecidas referente a gestão de resultados e ativos do projeto.


