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MOTIVAÇÃO
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MOTIVAÇÃO

▸ Necessidade de monitoramento constante para verificar o estado em 
relação à segurança e ao bom desempenho da rede 

▸ Extrair informações mais claras sobre o comportamento da rede a 
partir da massa de dados brutos disponibilizada por monitoramentos 

▸ Escala e complexidade das redes atuais aumentou drasticamente 

▸ Heterogeneidade dos dados brutos dificulta a padronização da 
análise dos mesmos 

▸ Dificuldade de analisar grandes volumes de dados com as 
ferramentas atuais
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"BIG DATA COMES TO THE RESCUE"

Big data means different things to different people. Complex 
systems, such as the Internet, produce emergent phenomena 
and unexpected behaviors that cannot be studied through 
the classical, reductionist and hypothesis-driven research 
methodology. Instead, the researcher faces the challenge of 
first discovering those unknown and interesting patterns by 
mining huge volumes of multidimensional data, before trying 
to explain, model or predict them.

5



GT-IPÊanalytics

VISÃO GERAL: CONTEXTO & MOTIVAÇÃO
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▸ Contexto: técnicas, padrões, ferramentas de 
monitoramento existentes na RNP tem 
permitido coletar e armazenar grande 
volume de dados brutos da rede IPÊ 

▸ Motivação: aproveitar melhor esses dados, 
unindo, filtrando e organizando o grande 
volume de dados já coletados, 
desenvolvendo o ferramental necessário 
para a tarefa
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VISÃO GERAL: PROPOSTA

▸ Propomos um sistema para 
analisar os dados coletados 
pelos monitoramentos 
existentes na rede IPÊ usando 
técnicas de análise de grandes 
volumes de dados 

▸ Buscamos fornecer diversas 
informações relevantes para 
amparar a gerência de 
operações, a engenharia de 
tráfego e o planejamento da 
rede
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VISÃO GERAL: ARQUITETURA
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RESTANTE DA APRESENTAÇÃO

▸ Motivação 👍 

▸ Visão Geral 👍 

▸ Relevância Resultados 

▸ Mapeamento dos Dados 

▸ Desafios 

▸ Política de Acesso 

▸ Portal 

▸ Oportunidades
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RELEVÂNCIA RESULTADOS

▸ Criação de uma ferramenta para a análise dos dados coletados pelos 
monitoramentos existentes na rede IPÊ 

▸ Amparar a gerência de operações, engenharia de tráfego e o 
planejamento da rede 

▸ Correlações e categorizações automatizadas 

▸ Estabelecer perfis de uso sobre diferentes aspectos 

▸ Filtragem e manipulação interativas sobre os dados 

▸ Estatísticas sobre a eficiência da engenharia de tráfego 

▸ Análise do impacto de mudanças
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MAPEAMENTO DOS DADOS: ESCOPO

▸ Backbone: informações sobre comunicação entre cada par 
de PoPs (27 PoPs) 

▸ PoP: informações sobre rede interna ao PoP e acesso às 
instituições membro 

▸ Última milha: informações coletadas por clientes sobre o 
acesso a seu PoP 

▸ End-host: informações sobre uma máquina de usuário em 
relação a um servidor localizado em um dado PoP
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MAPEAMENTO DOS DADOS: COMPONENTES BASE

▸ Binários: ping, traceroute, One-Way Ping (OWAMP), 
Bandwidth Test Controller (BWCTL), Network Diagnostic Tool 
(NDT) 

▸ Sistemas: Subversion (SVN), Trouble Ticket System (TTS), 
Sistema DAERO, conjunto de scripts para medições via ping 

▸ Protocolos: Simple Network Management Protocol (SNMP), 
NetFlow/SFlow (protocolos para coletar informações de 
tráfego IP) 

▸ Entrada/saída padrão: Command Line Interface (CLI), SysLogs
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MAPEAMENTO DOS DADOS: SISTEMAS IMPLANTADOS

▸ MonIPÊ: serviço de medições de desempenho fim-a-fim entre 
a RNP, seus clientes, e com outras redes. 

▸ Implementação do perfSONAR (Internet2) para a realidade 
brasileira (+barato, instalação simples, melhor usabilidade) 

▸ ViaIpê: estatísticas de tráfego da última milha para acesso 
padronizado pelas instituições membro da rede IPÊ 

▸ Arbor Networks SP (antigo Peakflow da Netscout Inc.): solução 
para análise de fluxos de tráfego (NetFlow), mensagens SNMP 
e rotas BGP - plataforma para proteção contra ataques DDoS
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MAPEAMENTO DOS DADOS: SISTEMAS IMPLANTADOS (CONT)

▸ Looking Glass: implementação antiga de servidor - executa 
consultas (BGP, ping, traceroute) diretamente nos roteadores (RJ, 
SP, DF ou MG) 

▸ SNAS (antigo OpenBMP): framework que habilita coletar e 
acompanhar alterações das informações de roteamento BGP 
(roteadores, peers, prefixos)  

▸ Rancid: armazena as alterações das configurações nos roteadores 
do backbone em um sistema SVN (Subversion) 

▸ Centreon: sistema para gerenciamento de serviços 
computacionais e servidores presentes no backbone
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MAPEAMENTO DOS DADOS: INFORMAÇÕES DISPONÍVEIS

▸ Latência, perdas, vazão (TCP/UDP) e rotas fim-a-fim (via 
traceroute) 

▸ Taxa de utilização: diferença entre taxa nominal de cada 
enlace e taxa observada nas amostras de fluxo 

▸ Disponibilidade: medições de RTT e perdas entre 
máquinas nos PoPs com granularidade de 5 minutos
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MAPEAMENTO DOS DADOS: INFORMAÇÕES DISPONÍVEIS (CONT)

▸ Rotas BGP: dump das tabelas de rotas v4 e v6 dos roteadores, além das mensagens 
de atualização BGP (no momento, apenas um roteador disponível) 

▸ Amostras Fluxo: informações de tráfego disponíveis por PoP do backbone 

▸ Estado de conexão: verifica, via NDT, configurações nos hospedeiros, middleboxes 
no caminho e desempenho de conexão entre máquina de usuário e servidor na RNP 

▸ Histórico de configurações: dump dos parâmetros de configuração e políticas de 
segurança dos roteadores (35 roteadores ativos atualmente)  

▸ Falhas e problemas: registro de chamados dos operadores e administradores 
relacionados a falhas e problemas em equipamentos, enlaces e serviços 

▸ Status dos serviços: informações de status operacional dos serviços computacionais 
obtido através consultas via protocolo SNMP ou via análise de arquivos log
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MAPEAMENTO DOS DADOS: RESUMO
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Acesso Escopo Componente Base Sistema Implantado na RNP Métrica/Info

S Backbone; UM ping, OWAMP MonIPÊ; perfSONAR; ViaIpê Latência

S Backbone; UM ping MonIPÊ; perfSONAR; ViaIpê Perda de Pacotes

S Backbone; UM BWCTL MonIPÊ; perfSONAR Vazão (TCP/UDP)

S Backbone; UM NetFlow/SFlow Arbor Networks SP (antigo Peakflow) Taxa de Utilização

P Backbone ping Sistema DAERO Disponibilidade

S Backbone traceroute MonIPÊ; perfSONAR Rotas fim-a-fim

P Backbone CLI; SNAS Looking Glass; SNAS Rotas BGP

S Backbone; UM NetFlow/SFlow Arbor Networks SP (antigo Peakflow) Amostras de Fluxo

N End-host; UM NDT perfSONAR Estado de Conexão

P Backbone CLI, diff, svn Registros de Mudanças em Config. Histórico de Config.

N Backbone; UM Trouble Ticket System Acompanhamento de chamados Falhas e Problemas

N Backbone; UM Logs, SNMP Centreon Status dos Serviços

Sim/Parcial/Não; UM = Última Milha
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MAPEAMENTO DOS DADOS: DESAFIOS

▸ Mapeamento das informações disponíveis 

▸ Acesso aos dados brutos 

▸ Análise de estruturas de manipulação e armazenamento 

▸ Processamento de grandes volumes de dados 

▸ Recursos computacionais para processamento 

▸ Inconsistências metodológicas nos diferentes monitoramentos 

▸ Expansão/melhorias/correções dos monitoramentos ativos
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MAPEAMENTO DOS DADOS: POLÍTICA DE ACESSO
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O acesso aos dados depende da adequação a políticas existentes dentro da RNP

Informação Grau de Sensibilidade Partes Envolvidas

Latência BAIXO RNP

Perda de Pacotes BAIXO RNP

Vazão (TCP/UDP) BAIXO RNP

Taxa de Utilização BAIXO RNP

Disponibilidade BAIXO RNP

Rotas fim-a-fim MÉDIO RNP

Rotas BGP ALTO RNP, PoPs

Amostras de Fluxo ALTO RNP, PoPs, Instituições clientes

Estado de Conexão ALTO RNP, PoPs

Histórico de Config. ALTO RNP

Falhas e Problemas ALTO RNP

Status dos Serviços MÉDIO RNP

informações brutas informações consolidadas



GT-IPÊanalytics

Figura 1. Tela principal do portal após autenticação do 
usuário.

PORTAL
▸ Portal web para acesso interno, correlações pré-

processadas para visualização da RNP 

▸ Sketches do front-end do protótipo
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Figura 2. Gerenciar Dados, habilita o 
acompanhamento das coletas dos dados do sistema.
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PORTAL (CONT.)
▸ Desiderata: robustez, facilidade de uso, confiabilidade, 

desempenho e segurança
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OPORTUNIDADES, INTERAÇÃO COM CT-MON

▸ Possíveis ajustes metodológicos de monitoramentos ativos 

▸ Mapear PoPs para ajudar na padronização operacional 

▸ Expansão dos monitoramentos: rotas BGP, IPv6, QoE 

▸ Cooperação com o CAIS
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PLANEJAMENTO DAERO

▸ Relatórios públicos mensais 
gerados pela RNP: 

▸ disponibilidade dos PoPs 

▸ relatório de indicadores: 
índice de qualidade da 
rede, disponibilidade 
média da rede
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