
------------------------------------------ 
REUNIÃO VIRTUAL DO CT-MON 
03 de Setembro de 2012 
------------------------------------------ 
 
Presentes: Suruagy, Magnos, Iara, Michelle, Fausto, Ari, Leobino, Murilo, Rodrigo, Guilherme, 
Edison 
 
Link para a gravação: http://webconf2.rnp.br/p6fgw3tadjr/ 
 
------------------------------------------ 
PAUTA PRELIMINAR 
------------------------------------------ 
 
- Informes (breves): 
--- Status do MonIPÊ (Edison ou algum representante) 
--- Status do Monitoramento no SE-CIPÓ (Murilo Vetter) 
--- Status do GT-Mediciones (Suruagy/Rafael) 
--- Outros informes: NIC.br (Milton), Edital de Grupos de Trabalho da RNP 
 
- Apresentação do Programa de Gestão de Identidade na RNP (Michelle Wangham) 
- Discussão sobre a proposição de um programa semelhante pelo CT-Mon 
 
- Discussão sobre a pauta/temas para a reunião presencial 
- O que ocorrer 
 
------------------------------------------ 
INFORMES 
------------------------------------------ 
 
MONIPÊ (Edison) 
· Plano de Atividades encaminhado 
 
· Principal meta: lançamento da versão 1.1 (resolvendo problemas de escalabilidade) 
 
·  Concluidos: SQL MA e CLMP em PHP 
 
· Entrou em testes na semana passada (máquina virtual) 
 
· Migração para Operação ao longo de setembro 
 
· Manutenção: problema com falta de manutenção/garantia de algumas máquinas 
 
· Implantação do SNMP MA 
 
· Integração ao perfSONAR da Internet2 
 
Magnos: estatísticas do uso por parte dos PoPs? 
Edison: parcialmente. 
 
MONITORAMENTO NO SE-CIPÓ (Murilo) 
· Monitoração dos circuitos praticamente concluído 
 



· Falta monitoração da infra (NAGIOS) 
 
· PoPs aderindo ( já implantados: Backbone,  SC, RS, SP, ES) - VM já disponibilizada  
 
 
GT-MEDICIONES (Suruagy) 
 
· Instalação do BWCTL-MP nos seguintes pontos: BR, PE, EQ, CL, UY 
· Próximos passos: 

·Update to the new BWCT MP version (maximum in 2 weeks) 
·Perform on demand tests between our deployments. 
·Inclusion in Géant´s tests (on demand and periodic) - send the MP addresses to 
Szymon 
·Deployment of a SQL-MA in a RedCLARA´s server - Rafael will send the requirements 
and OS in order for Gustavo to request the VM. 
·Deployment of a perfsonarUI server in RedClara - same as above 
·Deployment and tests with the OWAMP MP [After the tests with the BWCTL MP, 
deploy the OWAMP MP (Preferably in a distinct machine). 

 
 
 
EDITAL GRUPOS DE TRABALHO DA RNP 
(Prazo de submissão 5/9) 
· Iara: busca por novos serviços, novas ideias. Chamada específica para temas de 

Monitoração.  
 
 
------------------------------------------ 
PROGRAMA DE GESTÃO DE IDENTIDADE NA RNP (Michelle) 
------------------------------------------ 
 

 Etapa 1: Chamada de Propostas http://www.rnp.br/editais/pgid2012.html 
 Objetivo de promover o estudo de temas de gestão de identidade 
 Pesquisadores (tutores) a submeterem à RNP projetos (alunos de 

pós-graduação executarem) 
 Duração de 4 meses (Julho a Nov) 
 Alunos da mesma instituição ou fora 
  R$ 4.800,00 (duas parcelas) 
  Orientador não recebe 
 Reuniões via Webconf e tb com o CT-GId 
  Apresentação dos resultados no WGID 

 
DATAS IMPORTANTES: 

 Data limite para cadastro de projetos: 31/5/2012 
 Data de divulgação dos projetos selecionados: 10/6/2012 
 Data limite para inscrição de estudantes: 25/6/2012 
 Data de divulgação dos estudantes selecionados: 10/7/2012 
 Período de contratação: 1/8/2012 a 30/11/2012 
 Entrega de Relatório Intermediário: 30/09/2012 
 Apresentação no II WGId: 22/11/2012 
 Entrega de Relatório Final: 30/11/2012 

 
RESPOSTAS AO EDITAL: 

http://www.rnp.br/editais/pgid2012.html


 5 projetos foram aprovados 
 Marco Aurélio Amaral Henriques- Unicamp 
 Antônio Tadeu Azevedo Gomes – LNCC 
 Jeroen van de Graaf - DCC, UFMG 
 Débora Christina Muchaluat Saade - IC, UFF 
 Carlos Frederico da Cunha Cavalcanti - UFOP  

 Etapa 2: Chamada de Estudantes 
http://www.rnp.br/editais/pgid2012-estudantes.html 

 Um projeto não recebeu inscrição de estudante 
  Carta (e-mail) do coordenador do programa ou orientador, afirmando sua 

concordância com a participação do estudante 
 
 
 
-------------------------------------------------------------------- 
DISCUSSÃO SOBRE A PROPOSIÇÃO DE UM PROGRAMA SEMELHANTE PELO CT-MON 
-------------------------------------------------------------------- 
 
PROPOSTAS DE P&D  
Iara: abertura para novos modelos de apoio 
 
Elaborar um Programa de Monitoração para 2013: PMon 2013! 
 
Período: Antecipar? Depende do formato/aprovação de recursos (Em outubro é possível saber 
qual o recurso aprovado) 
 
Formato: (Leobino) Tipos de entregáveis: experimentação, relatórios, ferramentas. 
 
QUESTÃO PRINCIPAL: 
- Identificar temas/necessidades de P&D em Monitoração. 
 
AP: Discutir pela lista as ideias para serem amadurecidas e podermos analisar/priorizar e, 
quem sabe, finalizar uma proposta na reunião presencial, a ser depois encaminhada para 
aprovação pela RNP. 
 
-------------------------------------------------------------------- 
DISCUSSÃO SOBRE A PAUTA/TEMAS PARA A REUNIÃO PRESENCIAL 
-------------------------------------------------------------------- 
 
Proposta de programação focando no MonIPÊ e no PMon 2013, além das “colunas regulares” 
(atualizações sobre temas específicos). 
 
- MonIPÊ 
--- Evolução do serviço 
--- Disseminação (Lançamento do serviço) 
--- Visibilidade internacional (testes com Internet2/ESnet, RedClara e Géant). 
 
Colunas regulares: 
 
+ Evolução do perfSONAR (Suruagy/Rafael) 
+ Segurança (Michelle Wangham) 
+ MonIPÊ (Edison Melo) 
+ Monitoramento SE-CIPO (Murilo Vetter) 

http://www.rnp.br/editais/pgid2012-estudantes.html


+ GT-Mediciones (Suruagy/Rafael) 
+ Interação/Testes com as outras redes 
+ NIC.br (Milton Kashiwakura) 
+ Monitoração de Redes Experimentais (Suruagy) 
 
- Disseminação 
- PoPs (Magnos Martinello) 
- Redes Estaduais 
- Pesquisadores (Artur Ziviani; Stenio Fernandes; Elias Duarte) 
- Usuários em Geral (Luis Bona) 


