Política de uso:
Serviço de Vídeo Sob Demanda

GSer – Gerência de Gestão de Serviços

Julho de 2013

Este documento descreve a política de uso do serviço de vídeo sob demanda.
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1. Apresentação
Este documento descreve a política de uso do serviço de vídeo sob demanda (vídeos
transmitidos a partir de solicitação do usuário final para visualização online) da Rede
Nacional de Ensino e Pesquisa (RNP).
A RNP disponibiliza uma infraestrutura para armazenamento de vídeo digital, que
corresponde a:
 um portal Web com interface amigável para postagem, organização e visualização
dos vídeos;
 uma unidade de armazenamento de alta capacidade, com redundância;
 uma rede de servidores que propicia acesso otimizado aos vídeos pela rede Ipê.
O serviço diz respeito apenas à infraestrutura disponibilizada para o armazenamento e
acesso aos vídeos. A postagem e catalogação ficam, portanto, a cargo do usuário.
A princípio, não há custos diretos para a utilização deste serviço uma vez que eles são
cobertos pelos acordos que englobam as organizações usuárias da RNP - através dos
contratos de gestão com os ministérios ou de projetos específicos de colaboração.

2. Definições
Expressões e siglas utilizadas neste documento:


Rede Ipê: Infraestrutura de serviços avançados de redes para aplicações em ensino
e pesquisa;



Organizações usuárias: qualquer instituição qualificada para utilização dos serviços
de rede da RNP;



Guia do Usuário: página web, disponível no site da RNP, contendo informações
técnicas atualizadas sobre a infraestrutura do serviço em questão.

3. Público alvo
O uso deste serviço é permitido somente às organizações usuárias e às agências estatais e
instituições de ensino e pesquisa com participação ou parceria em projetos com a RNP.

4. Postagem de Conteúdo
A permissão para postagem de conteúdo é dada mediante a avaliação de projetos
específicos de divulgação de vídeos. Uma vez aprovado o projeto, são dadas permissões
para que os usuários possam realizar a postagem e a catalogação dos vídeos.

5. Agendamento
O uso deste serviço não requer agendamento.
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6. Requisitos
A qualidade deste serviço depende tanto do fornecimento de infraestrutura pela RNP
quanto da boa operação, por parte dos clientes, dos recursos de postagem e organização
dos vídeos disponíveis no portal Web do serviço.
Assim, recomenda-se que o guia do usuário deste serviço, disponível no website da RNP,
seja consultado com a finalidade de se obter maiores informações e detalhes técnicos.

7. Termo de uso
As organizações que fazem uso deste serviço poderão utilizá-lo para auxiliar nas diferentes
atividades fins a que elas se destinam. Exceto, porém, nas seguintes condições:
a) Produção ou transmissão de dados ou materiais considerados ilegais, entre outros,
por caracterizarem: transgressão dos direito do autor, de proteção à criança e ao
meio-ambiente, atentado à privacidade ou promoção à discriminação racial ou
religiosa;
b) Veiculação de propaganda comercial, política ou religiosa;
c) Transmissão de mensagens ou material de propaganda não solicitada pelo
destinatário;
d) Uso em atividades estritamente comerciais;
e) Atividades que contribuam para ineficiência ou esgotamento dos recursos na rede
sejam eles computacionais, comunicacionais ou humanos;
f) Atividades que promovam a corrupção ou destruição de dados de usuários;
g) Atividades que interrompam ou prejudiquem a utilização dos Serviços de Rede por
outros usuários;
h) Interligação ou abrigo em seu espaço de endereçamento de uma terceira
instituição que não seja uma organização usuária.
O desrespeito a essas condições levará o usuário a receber punições, que podem ir desde
uma simples advertência até um processo jurídico. E deve-se destacar que os usuários com
permissão de postagem responderão inteiramente pelos direitos autorais de seus
respectivos vídeos
8. Acesso Federado
O serviço em questão não utiliza as credenciais dos usuários provenientes da Comunidade
Acadêmica Federada (CAFe) para outros fins que não os de sua autenticação.
E essas credenciais são válidas somente durante a sessão aberta pelo usuário.
A seguir, os atributos utilizados que são utilizados para autenticação federada:
e-mail: Shib-inetOrgPerson-mail
username: Shib-inetOrgPerson-cn
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9. Considerações Finais
Apesar dos diferentes tipos de instituições atendidas, seus acervos são armazenados e
administrados através de uma única solução de hardware e software. Portanto, no caso de
uma eventual indisponibilidade do serviço, todos os clientes serão igualmente afetados.

10. Contato
As dúvidas relacionadas a esta política de uso poderão ser enviadas para sd@rnp.br
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