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Agenda
Status

Atividade
Encaminhamento das próximas atividades experimentais

Registros da reunião
Tema
Problemas Rede LNCC

Registros
Conectividade com o LNCC está estável, os erros esporádicos que ocorrem no MC2 são referentes a problemas na
aplicação/backend
Não há previsão para liberar portas nos switches, o ATER ainda está conectado via hub

Firmware DATACOM

A DATACOM está implementando a correção dos problemas do firmware, mas ainda não liberaram uma nova versão para
testes
A equipe está em contato direto com a DATACOM para reporte de erros e solicitação de funcionalidades requeridas para o
ATER

Problemas Rede UFMA

Micael comentou que o gargalo está na rede da UFMA
Testes com o cliente no PoP-MA chega a 700Mbps
O problema de criação de circuitos entre MA para RJ e SP foi resolvido pela correção da topologia no OSCARS da rede
CIPÓ

A equipe irá agendar com a equipe do PoP-MA para avaliar o problema de desempenho

Curso SCI

A preparação do curso está em cerca de 60%
Em setembro, precisa ser alinhada a preparação do material com Marcos Schwarz e Frederico Freitas
O Lobato da ESR está dando apoio a preparação do material
O prazo para a publicação do material no AVA é 13/10/2015
O curso é realizado a partir do dia 19/10/2015
Precisa ser visto as passagens para Goiania para Fausto, Marcos e Frederico

Análise Segurança CAIS

A GGT entrará em contato com o CAIS para verificar sobre a execução da análise de segurança
A equipe começou a avaliar os requisitos do CAIS e os feedbacks dos usuários, iniciando alguns desenvolvimentos para
melhoramento do ATER

Demandas de
Desenvolvimento

Foi solicitado a equipe avaliar o esforço do desenvolvimento dos seguintes pontos:
- Implementação da API NSI para comunicar com a rede CIPÓ (agendar reunião com o MEICAN para apresentar o
desenvolvimento NSI)
- Federalização do ATER (entrar em contato com o GidLad)
- IPv6 (avaliar esforço e requisitos - IPv6 é suportado a partir da versão 1.2 do Openflow)

- Homologar o ATER no laboratório IDS (preparar o projeto do laboratório ATER no IDS
com Rezende e Marcos)
- Science DMZ (discutir com o Fernando qual seria o uso do ATER no contexto do Science DMZ)

Ações
Status

Ação

Responsável

Prazo

Solicitar passagens para Goiania para Fausto, Marcos e Frederico

RNP

Cobrar do CAIS sobre execução da análise de segurança

RNP

Agendar reunião com o MEICAN para apresentar o desenvolvimento NSI

RNP, Equipe

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 eventuais de desempenho nas transmissões (MA p/ RJ e SP)

Equipe

Agendar com a equipe do PoP-MA para avaliar o problema de desempenho

Equipe

Preparar curso SCI

Equipe, ESR

Trocar o nome do curso nos materiais da ESR: wiki/AVA

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

Entrar em contato com o GidLad sobre federalização

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

Preparar o projeto do laboratório ATER no IDS

Equipe, RNP

Executar análise de segurança

CAIS
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