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Gestão do ciclo de vida de serviços 



Gestão de Serviços 

• Duas fontes principais (inputs):  

 
–  Gestão de tendência; 

 

 

–Grupos de trabalho. 
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Catálogo de Serviços 



Comunicação e Colaboração 
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Comunicação e Colaboração 

Hoje: 115 instituições clientes 
Projeção para 2013/2014: > 200 



Histórico das ações em VoIP na RNP 

 

GT fone@RNP VoIP4ALL Embrapa fone@MS Ampliação Evolução 

2002           2004            2004            2008            2008             2011     -       2012 



21 

Integração internacional 

18 países com NRENs 
integradas via VoIP  

Fonte: <https://confluence.terena.org/display/NRENum/> 



22 

Economia de  
R$ 721.946,30 em 2010 

e de R$ 739.224,60 em 2011 

1.300.000 minutos de 
ligação por ano  

Sistema de estatísticas 

Fonte: <http://estatisticasfone.rnp.br> 
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Projeto de evolução do fone@RNP 

• Maior disponibilidade (servidores redundantes) 

• Melhor escalabilidade 

• Encaminhamento transparente pela Rede Ipê ou RTFC 

• Controle de qualidade das chamadas e mudança automática de 
rotas 

Núcleo / Transporte 

• Voicemail, siga-me, chamada em espera, grupos de chamada 

• Perfis diferenciados 

• Maior mobilidade 

• Sobrevivência de sites com rede deficitária 

• Interface de monitoramento e gerência 

O fone como um PABX 



Comunicação e Colaboração 
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O serviço de Conferência Web promove encontros virtuais entre dois ou 
mais participantes. O serviço possibilita compartilhar arquivos,  vídeos , 
texto, imagens, tela de computador e utilizar chat. 

Conferência Web 
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Conferência Web 



Conferência Web – sessões realizadas por mês 
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Conferência Web – tempo de uso em sessões 
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Comunicação e Colaboração 
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O serviço de Videoconferência da RNP disponibiliza salas virtuais sob 
demanda às suas organizações usuárias, permitindo a comunicação e 
colaboração em tempo real entre diferentes pontos de acesso.  

Videoconferência 



Videoconferência – horas mensais por ano 
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Comunicação e Colaboração 



33 

Telepresença 



Telepresença 

Salas físicas  

Departamento de 
Informática na Saúde 
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Telepresença – salas de Brasília e Belo Horizonte 



Visão do Serviço no futuro próximo 

 

Telepresença 



Catálogo de Serviços 



Catálogo de Serviços 



Disponibilização de conteúdos digitais 
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Vídeo sob demanda é o serviço de repositório de vídeos da RNP que oferece um 
ambiente para disponibilização e armazenamento de conteúdo audiovisual relacionado às 
atividades fins da organizações usuárias da rede Ipê. A postagem ou visualização dos 
vídeos podem ser realizadas de qualquer lugar, bastando para isto um navegador e 
conexão à internet. 
 

Vídeo@RNP 
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Também se utilizando da infraestrutura de servidores da rede Ipê, a Transmissão de 
vídeo ao vivo (streaming) veicula conteúdo audiovisual em tempo real. Assim como no 
vídeo sob demanda, o espectador só precisa de um navegador e acesso à internet para 

acompanhar as transmissões, já o serviço de Transmissão de sinal de TV envia pela 
Internet o sinal de emissoras de TV com participação ou parceria em projetos da RNP.  
 
As principais vantagens do serviço são a economia de banda e redução do tempo de 
acesso 
 
Utilizam a transmissão de sinal de TV: 

Vídeo@RNP 



Transmissões de Vídeo ao Vivo – comparativo 
anual  
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Disponibilização de conteúdos digitais 



O que é uma vídeoaula?  
Material didático pré-armazenado, possivelmente interativo,  
formado por múltiplas mídias sincronizadas, contemplando  
vídeo, áudio, roteiro,  transparências, animações 
e arquivos de apoio em qualquer formato. 

Videoaula@RNP 

http://videoaula.rnp.br/rioflashclient.php?xmlfile=/rnp/treinamentos/videoaulas/modulo_1/modulo_1.xml
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Aula pré-gravada, onde objetos de diferentes mídia interagem para 
fornecer ao aluno um ambiente dinâmico de aprendizagem.  

Videoaula@RNP 

http://videoaula.rnp.br/rioflashclient.php?xmlfile=/ifes/treinamento/Jocimar.xml


Guia do usuário  
 
Visão Geral 
 
O serviço Videoaula@RNP é implantado através do Sistema RIO voltado para elaboração, 
armazenamento e disponibilização de videoaulas. 
 
No contexto deste serviço, videoaula é um material didático possivelmente interativo, formado 
por múltiplas mídias sincronizadas, contemplando vídeo, áudio, animações, roteiro, 
transparências e arquivos de apoio em qualquer formato que possibilitem a interação dos 
usuários com as mesmas. 
 
Para visualizar exemplos de videoaulas e conhecer os detalhes da infraestrutura do serviço, do 
processo de produção de uma videoaula e das possibilidades desta, assista as videoaulas 
abaixo:  
 

Módulo 1: Apresentação do serviço 
Módulo 2: Infraestrutura do serviço 
Módulo 3: O que é possível fazer em uma videoaula 
Módulo 4: Processo de produção de videoaula 

 
 
 

Vídeoaula@RNP  >  Guia do usuário 

Videoaula@RNP 

http://videoaula.rnp.br/rioflashclient.php?xmlfile=/rnp/treinamentos/videoaulas/modulo_1/modulo_1.xml
http://videoaula.rnp.br/rioflashclient.php?xmlfile=/rnp/treinamentos/videoaulas/modulo_2/modulo_2.xml
http://videoaula.rnp.br/rioflashclient.php?xmlfile=/rnp/treinamentos/videoaulas/modulo_3/modulo_3.xml
http://videoaula.rnp.br/rioflashclient.php?xmlfile=/rnp/treinamentos/videoaulas/modulo_4/modulo_4.xml


Infraestrutura do serviço de videoaulas 

Alta disponibilidade e escalabilidade 

Videoaula@RNP 



Videoaula@RNP – acesso mensal 
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Videoaula@RNP – por instituições clientes 
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Hospedagem Estratégica 
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O Internet Data Center (IDC) da RNP hospeda com segurança e 

disponibilidade os equipamentos de clientes especiais com sistemas 
estratégicos das comunidades de cultura, educação, pesquisa e saúde. 
Localizado em ponto estratégico, o IDC oferece infraestrutura física, 
elétrica e lógica, sistemas de segurança, detecção e combate a incêndios, 
além de climatização ininterrupta com redundância. 
 
São clientes do IDC: 



Suporte à Rede Acadêmica 
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Gerenciado e operado pela RNP, o Ponto Federal de Interconexão 
de Redes foi criado para servir como ponto de troca de tráfego 
(PTT) e viabilizar a interconexão entre as diversas redes que 
compõem a internet brasileira. Por meio do FIX (Federal Internet 
Exchange, o usuário pode navegar por sites comerciais, 
governamentais e de ensino e pesquisa. Atualmente o FIX agrega 
quase de 2 Gbps de troca de tráfego. 
 
 
Fazem parte do FIX: 

FIX/PTTMetro de Brasília 



Gestão de Identidade 



Gestão de Identidade 





CAFe – O que é? 

A Comunidade Acadêmica Federada (CAFe) é uma 
federação de identidade que reúne instituições de 
ensino e pesquisa brasileiras.  

 

Através da CAFe, um usuário mantém todas as 
suas informações na instituição de origem e pode 
acessar serviços oferecidos pelas instituições que 
participam da federação. 



Como funciona a CAFe 



CAFe – elementos  
 

• Elementos: 

– Usuários; 

– Identidade; 

– Provedores de Identidades (IdP); 

– Provedores de Serviços (SP). 



CAFe – funcionamento  

Redirecionamento 
Para WAYF 

URL: do SP 

1 

2 

3 

URL: do WAYF 

Escolha seu IdP 
4 

URL: do WAYF 

Redirecionamento 
para o IdP 

URL: do IdP 

joao 

Autenticação: 

usuário: 

senha: ******* 

5 

6 

Redirecionamento 
para o SP 

URL: do IdP 

7 

URL: do SP 

Bem vindo ao SP 
 

Fonte: GT-STCFed – Serviços para transposição de credenciais e autenticação federadas UFSC, IFSC e UNIVALI  
<http://www.rnp.br/_arquivo/gt/2010/GT-STCFed_fase2.pdf> 



CAFe 
Evolução do número de instituições clientes no último ano 
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CAFe – status adesões 

35 
clientes 68 

em processo 
de adesão 



35 Provedores de Identidade 
4 Provedores de Serviço 

CAFe – situação atual 



A Comunidade Acadêmica Federada (CAFe) integra, desde dezembro de 2012, o 
serviço eduGAIN, que reúne, em uma rede de confiança, as federações de gestão 
de identidade sócias da GÉANT (Rede de pesquisa pan-européia). A organização é 
uma rede de alta capacidade que engloba mais de três mil instituições de ensino e 
pesquisa em 32 países, através de 28 redes nacionais e regionais de ensino e 
pesquisa. 

CAFe – integração internacional 

Fonte: <http://www.edugain.org/technical/status.php> 

http://www.geant.net/service/edugain/pages/home.aspx
http://www.geant.net/pages/home.aspx


• Suporte ao Active Directory; 
 
• Aumento do número de SPs;  
 
• SIG de Gestão de Identidade – 
aplicações federadas. 
 

CAFe – resultados e perspectivas 



Gestão de Identidade 



A Infraestrutura de Chaves Públicas para Ensino e Pesquisa 
(ICPEdu) consiste na implantação de uma infraestrutura de 
criação de certificados digitais e chaves de segurança, aplicados 
em autenticação, assinatura digital e sigilo, dentro do ambiente 
das Instituições Federais de Ensino Superior (Ifes), Unidades de 
Pesquisa (UPs) e demais instituições de ensino. 

O que é? 



Histórico 

• As soluções técnicas, ferramentas e equipamentos aplicados na implantação da 
ICPEdu são resultados de estudos iniciados em 2003, desenvolvidos por Grupos 
de Trabalho (GTs) da RNP.  

 

• Em 2007, a ICPEdu foi lançada em caráter experimental, envolvendo um 
pequeno número de instituições.  

 

• Em 2010, após sua formatação e estruturação como serviço para produção, 
passou a integrar o Catálogo de Serviços da RNP. 
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Módulo de Segurança Criptográfico com desenvolvimento 
100% nacional. Possui certificado ICP-Brasil MCT7 NSH3 e NSF2 
e é compatível com FIPS-140 nível 4, tendo sido desenvolvido 
para gestão do ciclo de vida de chaves criptográficos. 

Legado ICPEdu 

ASI-HSM - O HSM padrão da ICP-Brasil 



Instituições usuárias 



Como funciona a ICPEdu 



Como 
funciona? 



Como 
funciona? 



Como 
funciona? 



Como 
funciona? 
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Proposta para 2013 

Simplificar  
adesão 

Oferecer 
treinamento 

Oferecer 
serviços 

Flexibilização 
da DPC 

Reduzir 
tempo para 
adesão 

Aumentar 
número de 
instituições 

beneficiadas 



• Propõe-se que o método atual de confecção 
de DPC seja substituído; 

• Após apresentação de portaria, serão enviados 
documentos necessários para que a instituição 
possa aderir ao serviço: 
– Documentos de requisitos mínimos 

– Checklist a ser preenchido pela instituição e 
devolvido à RNP, para análise (documento será a 
nova DPC) 

• Após análise será realizada auditoria no 
ambiente. 

 

* Caso a instituição tenha alguma necessidade de DPC tradicional 
(ex.: Grids), a mesma ficará responsável pela confecção e estará 

sujeita a análise conforme modelo próprio. 79 

Flexibilização da confecção da DPC* 



Com o intuito de promover a cultura da utilização 
de certificados digitais, está sendo planejada a 
reorganização dos cursos existentes na ESR, além 
da adição de outros cursos. São eles: 

 

• Introdução a Certificação Digital (online); 

• Agente de Registro; 

• Gestão de AC; 

• Desenvolvimento. 

80 

Treinamentos 



Foram previstos 4 modelos de utilização 
ao serviço ICPEdu: 

1. Instituição adere como uma AC; 

2. Instituições utilizam os serviços 
oferecidos pela ICPEdu ao aderir como 
AR; 

3. Instituições utilizam os serviços 
oferecidos utilizando um sistema de 
emissão automática de certificados via 
CAFe; 

4. Instituições recebem certificado SSL 
válido. 
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Modelos Oferecidos 
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Estrutura proposta 



Gestão de Identidade 



Problema... 



O eduroam (education roaming) é um serviço de acesso sem 
fio seguro, desenvolvido para a comunidade internacional de 
educação e pesquisa. A iniciativa permite que os estudantes, 
os pesquisadores e as equipes das instituições participantes 
obtenham conectividade à Internet, através de conexão sem 
fio (wi-fi), dentro de seus campi e em qualquer localidade que 
ofereça essa facilidade como provedora de serviço. 
 
Premissa para um IdP eduroam:   

http://www.eduroam.org.br/
http://www.eduroam.org.br/
http://www.eduroam.org.br/
http://www.eduroam.org.br/


Onde acessar 
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54 países 
> 7.000 pontos de acesso 



Onde acessar no Brasil 
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168 pontos eduroam no Brasil 



Onde acessar – Porto Alegre 
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• 134 pontos eduroam na UFRGS 
• 30 pontos eduroam na PUCRS 
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Onde utilizar? 
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Como funciona o eduroam 



Campus Ondina 

Campus Canela 

91 

Como funciona? 

Usuário Brasileiro em roaming 

Servidor RADIUS 

Servidor LDAP 

Servidor RADIUS 

Campus A 

Servidor RADIUS 
PROXY Nacional 
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Como funciona? 

Campus Ondina 

Campus Canela 

Servidor RADIUS 
PROXY Nacional 

Usuário Internacional 
em roaming 

Servidor RADIUS 
PROXY LATAM 

Servidor RADIUS 
PROXY GLOBAL 

Servidor RADIUS 

Servidor LDAP 

Campus A 



Campus Ondina 

Campus Canela 
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Como funciona? 

Usuário Brasileiro em roaming 

Servidor RADIUS 

Servidor LDAP 

Servidor RADIUS 

Campus A 

Servidor RADIUS 
PROXY Nacional 

Implementação no Brasil: 
segurança adicional. 
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Benefícios do eduroam 



• Acesso à rede em todas as organizações participantes - em 
todo o mundo; 
 

• Não há necessidade de obter uma conta de convidado criada 
em cada organização visitada; 
 

• Mesmo nome de usuário e senha, independentemente da 
localização; 
 

• Tecnologia amplamente difundida; 
 

• Reduz horas de suporte local para configuração dos dispositivos; 
 

• E como um serviço que aumenta a segurança, o principal 
benefício é: 

Benefícios 



Onde acessar 
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54 países 
> 7.000 pontos de acesso 



• Acesso à rede em todas as organizações participantes - em todo 
o mundo; 
 

• Não há necessidade de obter uma conta de convidado criada 
em cada organização visitada; 
 

• Mesmo nome de usuário e senha, independentemente da 
localização; 
 

• Tecnologia amplamente difundida; 
 

• Reduz horas de suporte local para configuração dos dispositivos; 
 

• E como um serviço que aumenta a segurança, o principal 
benefício é: 

Benefícios 









• Acesso à rede em todas as organizações participantes - em todo 
o mundo; 
 

• Não há necessidade de obter uma conta de convidado criada 
em cada organização visitada; 
 

• Mesmo nome de usuário e senha, independentemente da 
localização; 
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Benefícios 



Mesma identidade! 



• Acesso à rede em todas as organizações participantes - em todo 
o mundo; 
 

• Não há necessidade de obter uma conta de convidado criada 
em cada organização visitada; 
 

• Mesmo nome de usuário e senha, independentemente da 
localização; 
 

• Tecnologia amplamente difundida; 
 

• Reduz horas de suporte local para configuração dos dispositivos; 
 

• E como um serviço que aumenta a segurança, o principal 
benefício é: 

Benefícios 



 
Hardware: 
• servidor (processador Intel Core i3, 4GB RAM e HD 500 GB) reservado 

para implantação do projeto em sua instituição; 
• pelo menos um ponto de acesso sem fio com suporte aos protocolos 

IEEE 802.11i e IEEE 802.1X. 
 
Softwares para o servidor: 
• Ubuntu LTS 10.04 (Recomendado); 
• FreeRADIUS 2.1.10; 
• OpenLDAP 2.4.23; 
• RadSec 1.3; 
• OpenSSL 0.9.8. 

 

Requisitos 



Benefícios 

• Acesso à rede em todas as organizações participantes - em todo o 
mundo; 
 

• Não há necessidade de obter uma conta de convidado criada em 
cada organização visitada; 
 

• Mesmo nome de usuário e senha, independentemente da 
localização; 
 

• Tecnologia amplamente difundida; 
 

• Reduz horas de suporte local para configuração dos 
 dispositivos. 

 
• E como um serviço que aumenta a segurança, o principal 

benefício é: 



Estrutura de Atendimento e 
Suporte 



Atendimento de 1º 
nível 

(ServiceDesk) 

Atendimento de 2º nível 
e operação 

(Gerência de Tecnologia 
da Informação) 

Responsável  local 
pelo serviço 

 

Service Desk 
http://www. np.rbr/servicos 

<sd@rnp.br> 
 

 
das 8 às 22hs, todos os 
7 dias da semana. 

 

Estrutura de Atendimento e Suporte 



Atendimento de 1º 
nível 

(ServiceDesk) 

Atendimento de 2º nível 
e operação 

(Gerência de Tecnologia 
da Informação) 

Responsável  local 
pelo serviço 

 
das 9 às 18hs, segunda à 
sexta. 

 

Estrutura de Atendimento e Suporte 
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Para mais informações 

http://www.rnp.br/servicos/ 



 
Antônio Carlos Fernandes Nunes 
Diretor Adjunto de Gestão de Serviços 
Rede Nacional de  Ensino e Pesquisa – RNP 
<antonio@rnp.br> 

 
 
 
 
 

@servicos_rnp 

Obrigado! 
Perguntas? 


