Introdução
O ano de 2020 foi extremamente desafiador, colocando todos à prova de uma só vez. A
pandemia do Covid-19 pegou o mundo de surpresa, levando governos de todos os países a se
mobilizarem de maneiras sem precedentes. Todos precisamos nos adaptar rapidamente a uma
nova realidade, sendo a internet um instrumento fundamental para a viabilização de trabalho e
ensino remotos aos que puderam usufruir desses recursos para distanciamento e isolamento
social. O conceito chamado de Transformação Digital, que já era disseminado no mercado há
alguns anos, acabou se tornando imprescindível e, de certa forma, foi acelerado pelas
imposições trazidas pela pandemia. A Educação à Distância (EaD), antes uma opção de
formato de educação, se tornou o novo padrão para todos os tipos de instituições e níveis de
ensino. Por causa da pandemia, a internet passou a ter uma criticidade e importância ainda
maiores para todos, como o principal meio de comunicação e acesso a informações e serviços
para toda a população mundial, inclusive para muitos que não a utilizavam antes.
As equipes da Rede Nacional de Ensino e Pesquisa (RNP) conseguiram manter ativas
as operações e serviços da internet acadêmica brasileira desde o início da pandemia,
suportando demandas da sociedade e das diversas comunidades de ensino e pesquisa. Isso
contribuiu no combate à pandemia viabilizando as comunicações entre pesquisadores,
organizações e laboratórios que buscam aumentar nossos conhecimentos sobre a doença e
desenvolver novas soluções.
Na RNP, o CT-Mon manteve suas atividades ao longo de 2020. No início do ano foi
lançado o Desafio CT-Mon 20201, com objetivo de selecionar uma equipe para o
desenvolvimento de uma nova plataforma, visando a automação de processos ligados à
disponibilização de dados de medição de rede para fins de pesquisa pela comunidade
científica interessada na área. Para tal, foi selecionado o projeto MicroMon,2 cujo grupo de
trabalho é coordenado pelo Prof. Rafael Lopes Gomes (UECE). Em decorrência do cenário de
pandemia, o CT-Mon também emitiu uma nota técnica em agosto de 20203 acerca dos
impactos da pandemia do Covid-19 na infraestrutura de redes e serviços da RNP. Em novembro
o CT-Mon organizou o Encontro do CT-Mon 2020, para o qual houve 55 pré-inscritos e 60
participantes online que acompanharam as 8 sessões e as 7 apresentações propostas na
programação,4 que foi diversificada, incluindo convidados da comunidade científica atuantes
em áreas de interesse do CT-Mon. Foi organizado também em novembro de 2020 pelo CT-Mon,
a segunda edição do Workshop de Medições da RNP, para o qual houve 14 pré-inscritos e 48
participantes online, que puderam acompanhar uma programação5 com 8 sessões e 6
apresentações representando atividades ligadas à área de medições de rede realizadas em
diferentes setores da RNP.
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Além dessas demais atividades, ao longo do ano o CT-Mon acompanhou iniciativas,
publicações técnico-científicas, eventos e fóruns na área de monitoramento de redes para
realizar prospecção do estado da arte na área, e atualizar a visão de futuro nessa temática de
interesse da RNP, objetivo do presente documento. Dentre os trabalhos revisados, o CT-Mon
destaca publicações elencadas em uma lista anexa ao fim deste documento, com um resumo
do conteúdo de cada trabalho, acompanhado de resenha acerca da pertinência de cada
trabalho ao contexto de monitoramento de redes para a RNP.
METODOLOGIA ADOTADA PARA SELEÇÃO DOS TRABALHOS
A metodologia adotada para seleção dos trabalhos resenhados consistiu em três
etapas: Na primeira, foram identificados artigos científicos publicados e discussões da
comunidade ao longo do ano. As principais fontes utilizadas para o levantamento dos
trabalhos foram: Artigos em conferências e periódicos de interesse, projetos e iniciativas de
P&D na área, documentos técnicos, discussões de comitês técnicos de outras Redes Nacionais
de Ensino e Pesquisa, ou NRENs (de National Research and Education Networks), e ações de
grupos coordenados por organizações externas. Num segundo momento, os trabalhos passam
por uma nova seleção com base em sua pertinência relativa a ações da RNP, tais como o
serviço MonIPÊ, as Infra-estruturas de testbeds, ações dos comitês técnicos e grupos de
trabalho. Por fim, são elaboradas resenhas descritivas dos trabalhos selecionados, onde é
também descrita a sua pertinência para a RNP. Em 2020, foram elencados 63 artigos/trabalhos
da área e 17 deles foram selecionados para as resenhas finais de prospecção (em destaque no
final deste documento).
VISÃO DE FUTURO EM 2020
Em uma visão retrospectiva em relação ao documento de visão de futuro para 2019,
analisamos tendências que foram apontadas, e foi possível confirmar a tendência da adoção
crescente de técnicas de aprendizado de máquina sobre dados de monitoramento de redes
visando melhor desempenho e gerenciamento de redes. De forma similar, o uso da telemetria
em banda (In-Band Telemetry, ou INT) no monitoramento do desempenho da rede também teve
a tendência identificada, e interesse crescente confirmado ao longo de 2019. Essas duas
tendências foram o centro das atenções das comunidades acadêmica, científica e tecnológica
interessadas em monitoramento de redes, e ambas com potencial para se manter em
tendência de consolidação em 2020.
Em 2020, também foi possível observar um expressivo número de estudos baseados
em monitoração de desempenho que buscou identificar o novo perfil das redes decorrente da
mudança de comportamento dos usuários em função da pandemia COVID-19. Tais iniciativas
estiveram alinhadas com ações do CT-Mon em 2020 quando avaliou os impactos da pandemia
na rede e serviços da RNP, assim como quando houve o apoio ao desenvolvimento da
ferramenta Covid Borescope, que visa apoiar a análise de dados geo-temporais de mobilidade
da população, a partir da correlação de registro de conexões de dispositivos na rede celular
com os dados de infecção disponibilizados pelas agências de saúde. Além deste foco, foram
observadas iniciativas de desenvolvimento e implantação de plataformas de medição
distribuídas a partir do uso de infraestruturas de conteinerização. Esta tendência está

alinhada com o planejamento da evolução do serviço MonIPÊ. É preciso também destacar o
crescente número de estudos de redes celulares de quinta geração (5G), sobretudo com uso
de datasets reais que envolve o padrão de mobilidade de usuários. Adicionalmente, conforme
evolução do cenário decorrente da pandemia de COVID-19 ao longo do ano de 2021, espera-se
também iniciativas de monitoramento de uma possível nova realidade de uso da rede e do
comportamento dos usuários. Nesse sentido, já há diversos relatos de experiências remotas
de trabalho e estudo que emergiram em 2020 de forma emergencial devido à pandemia e que
podem ao menos parcialmente se tornarem permanentes em 2021, constituindo essa nova
realidade pós-pandemia de uso de redes e serviços remotos que deverá ser medida para ser
compreendida para uma melhor provisão de recursos para seu atendimento.
Por fim, é importante ressaltar que as áreas de interesse do CT-Mon continuam
essenciais para a internet e as redes em geral. Um reflexo disso foi o aceite no final de 2020
da contribuição submetida pelo CT-Mon para participação e apresentação em janeiro de 2021
no evento NSF Workshop on Overcoming Measurement Barriers to Internet Research (WOMBIR
2021)6, organizado pela National Science Foundation (NSF) dos EUA e coordenado pelo Center
for Applied Internet Data Analysis (CAIDA). Muitos dos principais pesquisadores dos EUA na
área de monitoramento de redes participaram do evento, e houve ricas discussões sobre
necessidades de evoluções e progressos na área.
RESENHAS
A seguir são apresentadas as resenhas das publicações selecionadas e avaliadas pelo
CT-Mon em 2020 como as mais pertinentes para a RNP. Importante: a lista está organizada em
ordem cronológica. A ordenação dos trabalhos não implica em nenhum tipo de classificação
qualitativa pelo CT-Mon.
ITEM
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C. Hou, G. Gou, G. Xiong
and Z. Li, J oint Analysis of
Port and Protocol via
Os autores propõem a análise de rede P2P
Endpoint Measurement: An a partir do uso de técnicas de inspeção
Empirical Study,
profunda em portas TCP e UDP de
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medições de uma rede real em que foram
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Os autores apresentam a ferramenta
VTrace, utilizada para o diagnóstico da
causa raiz da perda de pacotes, mas
buscando baixo impacto.

Neste relato foram apresentados os
resultados de um estudo de redes 5G
baseado em medições que descreve
aspectos relacionados a cobertura,
desempenho e consumo de energia. O
estudo foi realizado numa área de um
campus universitário de uma rede
comercial.

O trabalho apresenta uma revisão da
literatura sobre telemetria em banda,
abordando históricos, fundamentos,
ferramentas e diferentes soluções de
implementação.

A solução proposta pode vir a
ser adotada em futuras ações
da RNP voltadas ao diagnóstico
para perda de pacotes no
backbone principal e nas redes
de acesso dos clientes.

O estudo pode servir de modelo
para futuros experimentos em
redes 5G envolvendo
operadoras de telefonia.

É um excelente ponto de partida
para o desenvolvimento de
soluções que envolvem
telemetria em banda. O trabalho
pode apoiar e guiar futuros
desenvolvimentos.

É um estudo que poderia ser
reproduzido na rede da RNP a
fim de viabilizar uma
caracterização nos mesmos
moldes.
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Yahyaoui, Haythem & Zhani,
Mohamed Faten. On
Providing Low-cost Flow
Monitoring for SDN
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A partir da modelagem em um problema de
programação Inteira, os autores propõem
uma abordagem para medições de fluxos
que visa reduzir o custo de medição a partir
da seleção de um subconjunto de switches
de rede. A técnica usa como base a largura
de banda disponível e a capacidade dos
equipamentos.

– Fim das resenhas –

A técnica pode ser adotada
para a concepção de uma
metodologia de medição do
backbone da RNP através do
serviço MonIPÊ.

