
CT-Mon/RNP 

Prof. Leobino Sampaio 

leobino@ufba.br

Workshop do CT-SD da RNP

09/03/2021



CT-Mon: Breve histórico
Breve Histórico 

• Desde 2002, RNP tem investido no desenvolvimento e implantação de uma solução de 
monitoramento da infraestrutura do seu backbone


• 2011, criação do Comitê Técnico de Monitoramento de Redes (CT-Mon)


• Coordenações


• 2011 - 2013: Prof. José A. Suruagy (UFPE)  

• Acompanhar e colaborar com a evolução dos padrões do perfSONAR, de modo a 

apoiar a RNP na evolução tecnológica do serviço MonIPÊ, colaborando com o esforço 
internacional de padronização e desenvolvimento deste ambiente.


• 2014 - 2020: Prof. Artur Ziviani (LNCC)


• Realizar prospecção tecnológica acompanhando os principais avanços científicos e 
tecnológicos na área de monitoramento (de desempenho) de redes para cumprir 
sua missão de gerar recomendações estratégicas de evolução para o serviço de 
monitoramento de redes da RNP.



Coordenação Atual

Formação (a partir de 2021) 
• Prof. Leobino Sampaio (UFBA): Coordenador

• Prof. Alex Vieira Borges (UFJF): Assistente

• Alex Moura (RNP) - Secretário


Objetivos 
• Mantidos, porém com novas metas

• Promover projetos de curta duração visando apoiar a RNP na visão 

de futuro

• Análise dos relatórios periódicos de tráfego dos clientes RNP

• Maior aproximação com iniciativas internacionais



Perfil dos membros do CT-Mon
Membros (73) 

• Pesquisadores da área de monitoramento de redes


• Representantes da RNP das diretorias de Pesquisa e Desenvolvimento; e de Engenharia e 
Operações e Serviços 


• Desenvolvedores das soluções utilizadas no serviço de monitoramento MonIPê


Lista de emails aberta 
• http://listas.rnp.br/mailman/listinfo/ct-mon 

• Desenvolvedores das soluções utilizadas no serviço de monitoramento MonIPê


Papel esperado dos membros do CT-Mon  
• Perfil diversificado dos membros justamente para contemplar múltiplas facetas da área


• Trazer suas experiências no acompanhamento da área de monitoramento de redes, Incluindo 
novos projetos, resultados, ou tendências, para discussão e geração de recomendações à 
RNP



CT-Mon 2021

• Realizar prospecção tecnológica acompanhando os principais 
avanços científicos e tecnológicos na área de monitoramento (de 
desempenho) de rede para gerar recomendações estratégicas 
de evolução para o serviço de monitoramento da RNP


Principais ações: 
• Prospecção visando a atualização tecnológica das soluções  de monitoramento 

de redes.
• Elaboração de documento de visão de futuro.
• Análise dos relatórios periódicos de tráfego dos clientes RNP
• Interlocução com a comunidade através da realização de eventos: Workshop 

Anual de Medições da RNP e  o Encontro do CT-Mon 2021.



Metodologia
Gestão do projeto 

• Reuniões semanais de Coordenação


• Escuta e gestão da lista de discussão do CT-Mon


• Levantamento de necessidades e demandas de organizações participantes do 
Sistema RNP nos temas do CT-Mon


• Acompanhamento de GTs e Projetos de P&D


• Elaboração e Lançamento de nova chamada de projetos de curta duração 


• Acompanhamento dos projetos selecionados e coordenação das entregas 
previstas pelos grupos de trabalho selecionados na chamada PMon 2021 


Gestão da comunidade 

• Organização e realização de eventos

Prospecção tecnológica  

• Avaliação de artigos, discussões eventos relacionados, grupos de trabalhos



• Programa PMon 2021

• Relatório de Visão de Futuro 2021

• Prospecção e atualização tecnológica

• Workshop de Medições e o Encontro do CT-Mon 2021

• Maior aproximação com a comunidade internacional

Principais marcos para 2021



Como disponibilizar dados?



Desafio CT-Mon 2020

Automação de Medições para Pesquisa



Obrigado! 
https://wiki.rnp.br/display/ctmon 

ct-mon-coord@rnp.br


