
Serviço MonIPÊ 

MonIPÊ é o serviço de monitoramento da RNP, capaz de medir com precisão a qualidade entre 
redes IP fim-a-fim. A ferramenta possibilita avaliações de desempenho de rede em ambientes de 
colaboração e apoia o melhor uso da rede acadêmica pelas instituições conectadas à rede Ipê, pois 
permite a execução de medições de atraso unidirecional e bidirecional, perdas de pacotes e vazão 
em diversas abordagens, contemplando toda a rede Ipê, desde o backbone até a conectividade de 
última milha. 

As ferramentas do MonIPÊ são compatíveis com o padrão perfSONAR e, entre os seus principais 
benefícios, está a gestão dos pontos de medição, para o armazenamento, o agendamento e a 
visualização dos resultados das medições. 

Com custos, benefícios e infraestruturas de software e hardware distintas, a RNP disponibiliza 
diversos kits de medições, para atender tanto às necessidades das instituições acadêmicas e dos 
Pontos de Presença da RNP como a medições internacionais e em laboratório. 

Como funciona 

O MonIPÊ foi desenvolvido de forma aberta e flexível, com suporte a algumas plataformas de 
hardware, para facilitar a sua implantação em instituições clientes. Para medições da última milha, 
em Pontos de Presença da RNP, são usados pontos de medição em servidores, através de hardware 
de baixo custo. Para medições de conexões temporárias, ou seja, para o uso sob demanda, está 
disponível o MonIPÊ@Live, ponto de medição portátil em pendrive USB. Ainda está em 
desenvolvimento uma plataforma de hardware para ponto de medição com largura de banda de até 
10 Gb/s. 

Com o MonIPÊ, é possível executar as seguintes categorias de medições: 

 Sob demanda: os resultados são fornecidos imediatamente após as medições e servem para 
apoio a diagnósticos de desempenho de redes; 

 Periódicas: são agendadas com uma duração específica, ou seja, início e final determinados. 
Os resultados das medições são armazenados e podem ser consultados posteriormente. 
Servem para avaliação durante eventos específicos e diagnósticos periódicos; 

 Permanentes: com duração indeterminada, os resultados dessas medições são armazenados 
para consultas posteriores e servem para verificações de desempenho de longo prazo, 
apoiando atividades como planejamento de capacidade de recursos de rede. 

Acordos internacionais 

Desde 2004, a RNP acompanha o desenvolvimento de ferramentas de monitoramento junto às redes 
norte-americanas ESnet e Internet2 e à pan-europeia GÉANT, através do consórcio perfSONAR, o 
qual passou a integrar em 2006, contribuindo para o desenvolvimento colaborativo de ferramentas de 
monitoração. 

O consórcio perfSONAR possui uma infraestrutura para monitoramento de desempenho de redes 
que facilita a solução de problemas em circuitos fim-a-fim, cujo traçado cruza diversas redes. Possui 
um arranjo de serviços que possibilitam monitoramento de desempenho em um ambiente federado. 
Esses serviços ficam em uma camada intermediária, entre as ferramentas de monitoramento e as 
aplicações de diagnóstico ou visualização. O objetivo dessa camada é fazer e trocar dados de 
medição entre as redes, utilizando protocolos acordados pela comunidade de redes envolvidas. 

http://www.perfsonar.net/
http://www.es.net/
http://www.internet2.edu/
http://www.geant.net/Pages/default.aspx

