
SE-Cipó
A Rede Nacional de Ensino e Pesquisa 
(RNP) é uma Organização Social (OS) 
pioneira no acesso à Internet no Brasil. 
Planeja e mantém a rede Ipê, a rede óptica 
nacional acadêmica de alto desempenho, 
e tem como missão promover o uso 
inovador de redes avançadas. 

Com Pontos de Presença em 27 

unidades da federação, a rede tem mais 

de 800 instituições conectadas. São 

aproximadamente 3,5 milhões de usuários 

usufruindo de uma infraestrutura de redes 

avançadas para comunicação, computação 

e experimentação, que contribui para a 

integração entre o sistema de Ciência e 

Tecnologia, Educação Superior, Saúde e 

Cultura. Em 2011, a organização começou 

a operar o Serviço Experimental de 

Circuitos Aprovisionados Dinamicamente 

(SE-Cipó). 

Agora, a RNP convida você e sua equipe 

a experimentarem o SE-Cipó. Para nós, 

contar com sua ajuda durante essa fase é 

essencial para futuramente oferecermos 

um serviço de melhor qualidade e que 

atenda satisfatoriamente às necessidades 

dos usuários que enviam e recebem 

quantidades massivas de dados.

Conheça o serviço e faça parte desse novo 

desenvolvimento!

O que é o serviço?

O SE-Cipó é destinado a facilitar o dia 

a dia de pesquisadores e profi ssionais 

de e-Science nas instituições de ensino 

e pesquisa brasileiras, que utilizam ou 

dão suporte a aplicações que requerem 

grande capacidade de rede (largura de 

banda), como grandes transferências de 

dados ou aplicações de alto desempenho, 

onde o fator tempo seja crítico. O serviço 

experimental permite o uso otimizado dos 

recursos das redes acadêmicas nacionais 

e internacionais, sem colocar em risco 

a qualidade dos seus experimentos, 

buscando eliminar ou minimizar 

interferências para outros usuários.

O SE-Cipó baseia-se na criação de circuitos 

fi m a fi m, que funcionam como um canal 

direto para comunicações de dados entre 

redes de duas ou mais instituições. 

Atualmente, é possível criar esses circuitos 

de forma manual, através de interações 

entre operadores das redes, uma atividade 

lenta, trabalhosa e sujeita a erros. Com o 

serviço, o processo de aprovisionamento 

de circuitos em um domínio ou entre 

domínios é automatizado, o que além 

de agregar mais efi ciência e agilidade ao 

processo, amplia o universo de usuários 

que podem ser benefi ciados. 
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Quais os benefícios?

Baseadas em protocolo IP, as redes locais 

normalmente não são projetadas e otimizadas 

para dar vazão a grandes transmissões de dados 

sem que haja perda de pacotes e baixa latência 

entre esses e as localidades, ou sem impactar 

os demais usuários. Isso ocorre porque as 

redes são compartilhadas entre diversos tipos 

de usuários e muitas vezes a infraestrutura não 

oferece a largura de banda requerida ou o devido 

isolamento do tráfego para aplicações científi cas 

que requerem desempenho específi co – mesmo 

que por curto período de tempo –, como uma 

grande largura de banda (acima de 100 Mb/s 

ou de 1 Gb/s).

Em uma conexão usual de 1.33 Mb/s, demora 

aproximadamente 17 horas para transferir 10 GB; 

e mais de 70 dias para transferir 10 TB de dados. 

O fato mostra como aplicações científi cas 

avançadas se tornam praticamente inviáveis 

em uma rede de dados comum ou através da 

Internet tradicional.

Com o SE-Cipó, os usuários poderão solicitar o 

agendamento, cancelamento e verifi cação de 

circuitos fi m a fi m, entre instituições interligadas 

à RNP ou mesmo para redes de instituições 

conectadas a redes acadêmicas internacionais, 

através de uma interface gráfi ca na web. O 

uso de circuitos poderá otimizar a utilização 

de recursos das redes, oferecendo melhor 

desempenho para as aplicações científi cas de 

pesquisa e educação.

Quem pode participar?

Agora, a RNP está selecionando clientes-

beta que atendam ao perfi l do SE-Cipó.  

Eles serão fundamentais para estimar o 

padrão de uso da operação dos sistemas 

e ferramentas utilizados no serviço 

experimental, além de ajudar a identifi car 

possíveis refi namentos na infraestrutura da 

rede Ipê, que podem ser necessários para a 

implantação do serviço em produção.

Aplicações de física de altas energias, 

astronomia, cinema digital, meteorologia, 

telemedicina e processamento distribuído 

são exemplos de algumas áreas de 

e-Science que podem ser benefi ciadas pelo 

serviço experimental. 

Como se tornar parceiro?

As pesquisas selecionadas para participar 

da fase beta do SE-Cipó receberão da 

RNP os equipamentos necessários 

(hardware e software) para implantação da 

infraestrutura. Assim, poderão criar circuitos 

isolados do tráfego de produção e executar 

os sistemas do serviço experimental. 

Neste primeiro momento, o SE-Cipó não 

fornecerá redundância, pois ainda está 

em fase de testes. Em contrapartida, os 

clientes-beta do serviço experimental serão 

os primeiros a ter acesso ao sistema e seus 

benefícios, antes deste estar acessível 

para toda a comunidade acadêmica. Os 

pesquisadores interessados em participar 

como cliente-beta devem submeter o 

formulário de participação disponível em

http://url.rnp.br?SE-Cipo.
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