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Sobre o Serviço Experimental Cipó (SE-CIPÓ)

• Novo serviço experimental do backbone RNP 

• Objetivo: oferecer a aos usuários da RNP uma rede híbrida, com serviços de 
comutação de pacotes (rede IP tradicional) e de aprovisionamento dinâmico 
de circuitos

• Rede híbrida: uma rede que, além dos serviços de comutação de pacotes IP, 
também oferece serviços baseados em circuitos. 

• Aprovisionamento Dinâmicos de Circuitos: tipicamente as redes avançadas 
buscam implementar suas redes híbridas com alguma forma de automação 
para o aprovisionamento dos circuitos.
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Serviço Experimental Cipó (SE-CIPÓ)

• Um usuário poderá solicitar entre um ponto A e um ponto B, o agendamento 
de um circuito, cancelamento e verificação do circuito, através de uma 
interface web, de acordo com políticas estabelecidas para o serviço
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Serviço Experimental Cipó (SE-CIPÓ)

• Rede sobreposta (overlay) implementada usando os enlaces do backbone, 
porém isolada da rede produção

• Juniper - Virtual router

• PoPs, redes metropolitanas e instituições
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Serviço Experimental Cipó (SE-CIPÓ)

• PoPs, redes metropolitanas e instituições

• Fase 1 

• PoP-PA, PoP-SC, PoP-RS, PoP-SP e PoP-RJ

• Metrobel e Remep-FLN

• UFPA, UFSC , UFRGS, USP
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Serviço Experimental Cipó (SE-CIPÓ)

• Fase 2 

• PoP-ES, PoP-BA, PoP-CE

• Laboratórios dos usuários participantes do serviço experimental 

• Instituições onde encontrarmos usuários interessados em participar que 
estejam conectados nos PoPs acima
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Premissas

• Ser simples de implantar e operar, sob a perspectiva dos operadores dos 
PoPs, pesquisadores e demais membros envolvidos na rede

• Não deverá requerer a implantação de um conjunto de ferramentas ou 
processos que precisem de grandes investimentos ou recursos humanos 
para sua operação

• Ajudar na estimativa de custos e o padrão de uso da sua operação, e indicar 
futuros refinamentos da infra-estrutura do backbone, PoPs e instituições 
parceiras para que seja possível o uso deste tipo de serviço em produção
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Métricas de sucesso

• Pelo menos quatro PoPs da RNP deverão participar da da infra-estrutura de 
circuitos dinâmicos, operando de forma a testar os diversos cenários 
propostos;

• Pelo menos duas instituições de ensino e pesquisa deverão adotar uma rede 
de circuitos dinâmicos que opere junto ao serviço experimental Cipo;

• O SE-Cipo deverá operar em conjunto com pelo menos uma  rede de 
circuitos independentes e uma operada por grupos parceiros internacionais, 
preferencialmente usando tecnologias diferentes da adotada pelo serviço
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Restrições

• A RNP irá fornecer os equipamentos necessários (servidores e SW)  para 
executar as ferramentas recomendadas para o serviço experimental  e 
separar o tráfego de produção, aos PoPs  e instituições que participarão do 
SE-CIPÓ

• Deverá ser definido uma faixa de utilização da banda no backbone, entre este 
e os PoPs e entre as instituições, de forma a não impactar o tráfego de 
produção 

• Os circuitos criados no SE-CIPÓ, poderão ser destruídos pelos operadores 
do serviço em caso de necessidade de manutenção das aplicações ou caso 
se detecte algum problema na rede de produção
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Restrições (cont.)

• O SE-CIPÓ não fornecerá redundância;

• Os usuários do SE-CIPÓ deverão aderir ao serviço, aceitando essas 
restrições
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Casos de uso

• Visando o melhor entendimento dos requisitos do serviço experimental, 
alguns casos de uso que representam cenários de conectividade específicos 
para a ferramenta de aprovisionamento de circuitos dinâmicos, dentro do 
contexto do backbone RNP, devem ser elaborados e testados durante a fase 
experimental do novo serviço
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Caso de uso 1 - Pesquisadores conectando-se 
dentro do mesmo campus 

Pesquisador A Pesquisador B

PoP A

Campus A

Backbone
RNP
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Caso de uso 2 - Pesquisadores conectando-se 
dentro do mesmo PoP da RNP

Pesquisador A Pesquisador B

Campus A

Backbone
RNP

Campus B

Pesquisador C

PoP A
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Caso de uso 3 - Pesquisadores conectando-se 
através de diferentes PoPs da RNP

Campus C

Pesquisador A Pesquisador B

Campus A

Backbone
RNP

Campus B

Pesquisador C Pesquisador D

PoP BPoP A
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Caso de uso 4  - Pesquisador conecta-se a outro 
pesquisador usuário de outra rede

Pesquisador E

Instituição A

Campus C

Pesquisador A Pesquisador B

Campus A Campus B

Pesquisador C Pesquisador D

PoP BPoP A

Rede A

Backbone
RNP
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Caso de uso 5 - Pesquisadores dentro de redes 
distintas

• 2 PoPs

• 2 Redes metro

• 2 instituições

Pesquisador B

Instituição B

PoP BPoP A

Rede B

Backbone
RNP

Pesquisador A

Instituição A

Rede A
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