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Agenda
Status

Atividade
Encaminhamento das próximas atividades experimentais

Registros da reunião
Tema

Registros

Rede LNCC

A interação entre a infraestrutura do MC2 no LNCC e ATER foi estabelecida e os problemas resolvidos.

Serviço Camada 2

O encaminhamento para o ATER é que será um dos componentes do Serviço Camada 2.
A partir de 2016, o ATER será gerenciado pela GRE da DPD para executar a transferência para produção dentro do contexto do
Serviço Camada 2 da RNP.

DATACOM

A equipe tem interagido com a DATACOM para implementação da funcionalidade FailSafe nos switches.
A DATACOM tem implementado novas versões com correções e enviado a equipe para testes.

Problemas PoP-MA

A equipe está realizando testes com a engenharia e o PoP-MA para verificar o gargalo de 700Mbps. O desejado seria alcançar
próximo a 1Gbps.

Science DMZ e
ATER

A equipe tem dado suporte a ação de integração do projeto Science DMZ entre PoP-RJ e PoP-SP.
As ações no PoP-RJ foram terminadas, ficando pendente as ações no PoP-SP.

API NSI

A equipe está quase terminando a implementação da API NSI no ATER, estando pendente alguns erros relativos a modificação
do circuito depois de criado para estender sua duração.

CAFe

A equipe está desenvolvendo a integração com a federação CAFe com a infraestrutura da CAFe Expresso, todavia estão com
algumas complicações técnicas pontuais.
A equipe relatou certa dificuldade em usar a infraestrutura disponibilizada pela CAFe Expresso. Foi sugerido enviar um feedback
para a equipe do GidLab indicando sugestões de melhorias.
Dado que o estagiário está prestes a sair de férias, existe o risco desta ação precisar ser terminada em 2016.

IPv6

Dado o grande impacto para implementar IPv6 e a baixa demanda inicial, ficou decidido postergar este desenvolvimento.

Laboratório IDS

A equipe formulou uma lista de requisitos e encaminhou para a equipe do IDS.
Esta ação deve ser executada em 2016.

Análise Segurança

O CAIS informou que está quase terminando a análise de segurança, faltando apenas compilar o relatório para a equipe.

Entrega Código

Ficou combinada a data de 14/12/2015 para a entrega do código no SVN da RNP.

Bloco IP GO

Ficou combinado que o PoP-GO e a equipe devem interagir para alterar o blobo IP destinado ao projeto em GO.

Orçamento 2016

O orçamento ainda está em elaboração para o ano de 2016 e as ações estão sendo coordenadas pela GRE.

Reunião
Passagem de
Bastão

A reunião de passagem de bastão para a GRE está marcada para 04/12/2015.

Ações
Status

Ação

Responsável

Prazo

Investigar problemas rede LNCC

LNCC

Interagir com Fred para discutir concepção do Serviço Camada 2

Equipe, RNP

Interagir DATACOM para resolver os problemas do novo firmware

Equipe

Investigar problemas de desempenho na rede Ipê a partir do PoP-MA

Equipe, GER, GRE

Preparar curso SCI

Equipe, ESR

Alinhar com Marcos e Fred para preparação do conteúdo

Equipe

Publicação do material no AVA

Equipe

13/10/2015

Ministrar curso SCI

Equipe

19-23/10/2015

Cobrar do GidLab encaminhamento para federalização

Equipe

Documentar o CORE na wiki

Equipe

Discutir com Science DMZ o uso do ATER

Equipe

Avaliação desenvolvimento API NSI

Equipe

Avaliação desenvolvimento Federalização do ATER

Equipe

Avaliação desenvolvimento IPv6

Equipe

Avaliação do suporte no RACE à acesso de múltiplos CORE's

Equipe

Entrega código-fonte no SVN

Equipe

Configurar novo bloco IP em GO

Equipe, PoP-GO

Preparar o projeto do laboratório ATER no IDS

Equipe, RNP

Executar análise de segurança

CAIS

Planejamento 2016

RNP

Reunião Passagem de Bastão para GRE

RNP

30/09/2015

SCI

14/12/2015

31/08/2015-04/09/2015

04/12/2015
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