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Recomendações	  do	  CT-‐Mon	  ao	  Planejamento	  da	  RNP	  para	  2015	  

Rio	  de	  Janeiro,	  RJ,	  15	  de	  agosto	  de	  2014.	  
 

Este documento executivo apresenta as recomendações do Comitê Técnico de Monitoramento 

de Redes (CT-Mon) para subsidiar o planejamento de ações da RNP para 2015 nesta área. 

Breve	  apresentação	  do	  CT-‐Mon	  	  
 

O Comitê Técnico de Monitoramento de Redes (CT-Mon) é um comitê técnico de 

caráter consultivo criado pela RNP em 2011 para acompanhar os principais avanços técnico-

científicos na área de monitoramento de tráfego em redes através de prospecção tecnológica. 

Participam do CT-Mon pesquisadores da área de monitoramento de redes; membros das áreas 

de Engenharia e Operação de redes, Internet Avançada e Serviços da RNP; além de 

representantes das instituições que operam e desenvolvem o serviço MonIPÊ. Um dos objetivos 

do CT-Mon é a geração de recomendações estratégicas de evolução para o serviço de 

monitoramento de redes da RNP. 

 

Atividades	  do	  CT-‐Mon	  em	  2014	  
 

Em abril de 2014 foi realizada uma reunião presencial com os membros do CT-Mon 

para planejamento das atividades em 2014 e apresentação de novos membros. Nessa mesma 

reunião, também realizou-se um workshop para discussão e identificação de temas relevantes na 

área que (i) norteassem a elaboração da chamada de propostas de projeto do comitê neste ano; e 

(ii) indicassem necessidades de recomendações estratégicas para a evolução do serviço de 

monitoramento de redes da RNP nesses temas. Ao longo de junho e julho de 2014, foram 

realizadas uma série de reuniões temáticas via webconferência para discussão focada nos temas 

identificados como mais relevantes.  

Recomendações	  do	  CT-‐Mon	  ao	  planejamento	  da	  RNP	  para	  2015	  
 

Através das referidas reuniões temáticas via webconferência, este comitê técnico 

consolidou um conjunto de recomendações estratégicas para subsidiar o planejamento de ações 

da RNP para 2015 nos seguintes temas relacionados à área de monitoramento do tráfego de  

redes:  
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1. Monitoramento da transferência de grandes volumes de dados – Há uma 

necessidade de caracterização e análise detalhada da real demanda dos usuários da RNP 

por transferências de grandes volumes de dados.  

Recomenda-se que o monitoramento dessas transferências se realize nos pontos de 

troca de tráfego com os enlaces internacionais e nos principais pontos de presença 

nacionais. Com base na caracterização e análise da demanda real por transferência de 

grandes volumes de dados, espera-se (i) avaliar a necessidade de estabelecimento de 

serviços específicos para atendimento dessa demanda; e (ii) em caso de necessidade, 

obter subsídio para o melhor dimensionamento e localização dos serviços a serem 

oferecidos. 

 

2. Alinhamento do perfSONAR (EUA/Europa) com MonIPÊ. O serviço de 

monitoramento de redes MonIPÊ da RNP baseia-se na plataforma perfSONAR. 

Atualmente, a plataforma perfSONAR possui dois grupos principais de 

desenvolvimento, um baseado na Europa e outro nos EUA, com tendências crescentes 

de divergência e potencial de incompatibilidade em alguns aspectos entre essas duas 

principais distribuições, acarretando riscos à evolução do serviço MonIPÊ. Há uma 

nova versão unificada do perfSONAR com lançamento previsto para o 2o. semestre de 

2014 que sinaliza a mitigação de eventuais incompatibilidades.  

Recomenda-se o acompanhamento do desenvolvimento dessa nova versão e a análise 

mais detalhada do impacto de médio e longo prazo dessa nova versão do perfSONAR 

na evolução do serviço MonIPÊ. 

 

3. Análise e evolução do perfil de uso da infraestrutura de rede. A atual infraestrutura 

de monitoramento MonIPÊ é focada em medições de desempenho da rede.  

Recomenda-se o aprimoramento dessa infraestrutura de forma a permitir a análise da 

evolução do perfil de uso da rede da RNP, incluindo a composição de tráfego, 

aplicações que o geram bem como mudanças nessa composição de tráfego e aplicações 

devido a re-roteamento em cenário de falhas. Espera-se que essa análise possibilite um 

melhor entendimento da dinâmica do uso da rede visando o aprimoramento de gerência 

da rede e dos serviços ofertados pela RNP.  

 

4. Disponibilização de dados para comunidade científica. Atualmente, a 

disponibilização de dados de medições realizadas pelo MonIPÊ se dá primordialmente 

por contato via email para atendimento individualizado. Isso traz limitações às 

possibilidades de atendimento da demanda da comunidade bem como à capacidade do 

setor responsável em atender essas demandas. Por outro lado, há diversos aspectos 
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distintos e interligados que precisam ser considerados visando uma disponibilização de 

dados mais automatizada, tais como (i) o formato dos dados a serem armazenados; (ii) a 

parametrização do período de tempo a armazenar e a granularidade de dados referente a 

cada faixa de tempo; (iii) a política de disponibilização dos dados; (iv) a anonimização 

dos dados; entre diversos outros aspectos que tornam complexa a questão.  

Recomenda-se a criação de um grupo de trabalho específico para a estudar 

aprofundadamente a questão de disponibilização de dados para a comunidade científica 

de forma ampla fazendo uma interface entre o serviço de monitoramento MonIPÊ que 

forneceria os dados e a comunidade científica que os demanda para estudo.  

 

5. Marco Civil da Internet. A Lei no. 12.965 de 23 de abril de 2014 estabeleceu o Marco 

Civil da Internet. 	  

Recomenda-se a realização de uma consultoria jurídica a respeito das implicações das 

atuais atividades do serviço de monitoramento de redes MonIPÊ bem como das 

recomendações deste CT-Mon na área à luz do Marco Civil da Internet de forma a 

orientar e resguardar as atividades da RNP no tema.	  

Considerações	  finais	  
 

O objetivo deste documento executivo foi elencar de forma sucinta as recomendações 

do CT-Mon para subsidiar o planejamento de ações da RNP para 2015 na área de 

monitoramento de redes. Este comitê reitera sua disponibilidade para detalhar, aos responsáveis 

por esse planejamento, a motivação bem como as atividades, inclusive técnicas, relacionadas a 

qualquer  recomendação apresentada, conforme julgue-se necessário.  

Por fim, cabe ressaltar que a 1a edição da Chamada de Propostas para projetos na área 

de monitoramento de redes coordenada pelo CT-Mon encontra-se em aberto no momento de 

redação deste documento. Diversos temas sugeridos nessa chamada estão alinhados a alguns 

aspectos das recomendações aqui realizadas. Logo, apesar de se entender que cada 

recomendação requer ações específicas de forma mais ampla, espera-se que alguns projetos 

curtos a serem financiados este ano colaborem em parte com as recomendações apresentadas. O 

CT-Mon assim ressalta a importância de haver recursos orçamentários em 2015 para custear 

projetos dessa natureza que se alinhem às recomendações estratégicas deste comitê. Reitera-se 

ainda que idealmente esses recursos sejam ampliados em 2015 de forma a viabilizar a seleção 

de projetos a serem executados em mais longo prazo, permitindo a expectativa por avanços mais 

significativos e resultados mais maduros nas áreas alvo dos projetos contemplados. 

 

Coordenação do CT-Mon. 


