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Assunto: [FE-ATER] Reunião Presencial
Caros,
Gostaria de agradecer a presença na reunião presencial de hoje do ATER.

Seguimos a agenda como previsto, incluindo uma breve demonstração antes do almoço do ATER em funcionamento
entre GO e RJ.

Em anexo, seguem as apresentações usadas durante a reunião.

Pontos relevantes discutidos durante a reunião:

- Sugeriu-se realizar medições de perdas de pacotes usando o ATER, uma vez que se espera que não exista perda
em circuitos

- Deve-se detalhar melhor a infraestrutura entre a UFMA e os clientes internos (laboratórios)

- Discutir com o Rogério (PoP-SP) sobre as atividades do projeto

- Discutir com a equipe da rede CIPO e Engenharia da RNP os detalhes de conexão do ATER (configuração das
portas clientes na rede CIPÓ)

- Estudar a viabilidade de se definir um range específico de vlans para ser usado na solicitação de circuitos
do ATER

- Os testes do ATER neste momento devem ser realizados sem roteadores nos clientes (em camada 2)

Sds,
Fausto Vetter
Diretoria de Pesquisa & Desenvolvimento (DPD) / Research & Development Department
Gerência de Grupos de Trabalho (GGT) / R&D Working Groups Management
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*~*~*~*~*~*~*~*~*~*
Caros,
Segue uma agenda preliminar para a reunião presencial da Fase Experimental do ATER:
10:00 - 10:10 : Boas Vindas aos Participantes da Fase Experimental (P&D)
10:10 - 10:20 : Boas Vindas aos Participantes da Fase Experimental (RC)
10:20 - 10:30 : Boas Vindas aos Participantes da Fase Experimental (Coordenação Nacional dos PoPs)
10:30 - 11:00 : Apresentação sobre o Serviço Avançado de Camada 2 - Serviço CIPÓ (GRE)
11:00 - 11:30 : Apresentação sobre os resultados do ATER nas fases 1 e 2 do programa de GTs (Equipe de
Desenvolvimento)
11:30 - 12:00 : Apresentação sobre a Fase Experimental ATER - FE-ATER (GGT)
12:00 - 14:00 : Almoço
14:00 - 17:00 : Seção de trabalho conjunto
- Discussão das atividades experimentais já apresentadas
- Apresentação da Proposta e discussão para conexão do ATER à rede do Serviço CIPÓ
- Discussão sobre a conexão de última milha: UFMA para PoP-MA e UNIFESP para PoP-SP
Qualquer dúvida, comentário ou sugestão, favor entrar em contato
Sds,
Fausto Vetter
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