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Situação atual do CT-Mon
• Novo modus operandi do CT-Mon 

• reuniões de coordenação curtas mas frequentes e regulares


• relatórios mensais


• Situação de orçamento 

• hoje mínimo; reavaliação programada para julho/18


• Acompanhamento dos GTs nos temas de interesse 

• Alinhamento com “Batalhas da RNP” 

• webconf marcada para 30/5



Situação da proposta de 
capacitação em monitoramento

• Sem orçamento específico hoje 

• Sugestão interna de reversão para projeto visando 
captação de recursos externos 

• Relato de tentativas já realizadas e visadas nesse 
sentido



Prospecção tecnológica
• Levantamento de eventos a monitorar mensalmente 

• p.ex. em março/18 IETF 100


• consolidar um relatório (semestral?) com 
ponteiro e resenha


• Sugestões de artigos, projetos, etc de interesse são  
bem-vindas 

• Divulgação de seleções de interesse 

• p.ex. divulgação da lista de 10 artigos históricos por demanda 
do setor de comunicação da RNP



Prospecção tecnológica
• Repercussão da lista de 10 artigos históricos, segundo relato do setor de 

comunicação da RNP 

O post sobre os artigos de monitoramento do CT-Mon foi o segundo com maior 
alcance da RNP no mês, perdendo apenas para a conexão de 100G da Amlight. Foi 
uma estratégia de grande sucesso. Conto com a ajuda de vocês para produzir mais 
conteúdo qualificado para o nosso público. 

Veja os números abaixo: 
Confira dez artigos acadêmicos para entender monitoramento de redes 
Alcance: 3566 pessoas 
Curtidas, compartilhamentos, reações: 188  
Pessoas comentando sobre o assunto: 120  
Taxa de engajamento: 3.37% 

• Sugestão então de convidar a confecção esporádica de listas de leitura 
recomendada temáticas a especialistas do CT-Mon



Situação da iniciativa 
de datasets

• 2o semestre/2017: consulta a seis membros do CT-Mon sobre datasets 
de potencial interesse 

• Alex Vieira (UFJF), Guto Rocha (UFF), Italo Cunha (UFMG), Jefferson 
Nobre (UNISINOS), Magnos Martinello (UFES), Stenio Fernandes (UFPE)


• Amostra do interesse da comunidade científica 

• Demanda variada de dados: topologia, configurações, logs, tráfego 
(fluxos, pacotes), trouble tickets, …


• Diferentes dados de diferentes serviços com diferentes implicações em 
termos de volume, sensibilidade dos dados


• Como tratar ou mesmo avaliar viabilidade? Anonimização? NDA?



Participação convidada do 
Prof. Marinho Barcellos (UFRGS), 
coordenador do GT IPÊ Analytics



Situação da iniciativa 
de datasets

• Iniciativa de dados abertos da RNP 

• Ref. painel "Dados Abertos de Pesquisa na Área de Rede de 
computadores” no WRNP 2018


• Moderador: Rafael Port da Rocha (UFRGS) e panelistas Marinho 
Barcellos (UFRGS) e Artur Ziviani (LNCC)


• Sugestão de estratégia 

• Unir esforços combinando interesses que se beneficiam de 
ações comuns?


• CT-Mon, Dados de Pesquisa Abertos, GT IPÊ Analytics, outros?



Assuntos gerais e 
plano de ação


