
9ª Semana de Infraestrutura da Internet no Brasil – IX Fórum 13    São Paulo, SP | 11/12/2019 



Pesquisa teórica e aplicada: 
o papel da área de 

medições  
Milton	Kashiwakura	

	



Centro	de	Estudos	e	Pesquisas	em	Tecnologias	de	Redes	e	
Operações	 (CEPTRO)	 é	 responsável	 por	 iniciativas	 e	
projetos	 que	 apoiam	 ou	 aperfeiçoam	 a	 infraestrutura	 da	
Internet	no	Brasil.		
·  Área	de	medições	de	qualidade	de	Internet	
·  Realiza	 e	 subsidia	 estudos	 que	 possibilitam	 a	melhoria	

contínua	das	redes;	
·  Atuação	 em	 fóruns	 multilaterais	 internacionais	 para	

propor	mudanças	em	padrões;	
·  Cursos	de	capacitação;	
·  Participação	 	 e	 promoção	 de	 eventos	 nacionais	 e	

internacionais;	
·  Parcerias	com	o	setor	público. 
·  Ajudando	 a	 fomentar	 mudanças	 efetivas	 na	 Internet	

Brasileira.	

CEPTRO.br 



01 02 03 

Objetivos	Principais 

Entender realidades e 
tecnologias diferentes 
usando agentes de 
software 

Medições 01 

Essas medições servem para 
gerar correlações com contextos 
diversos e identificar pontos de 
melhoria. 

Evidências Empíricas 02 Fomentar estudos e propor 
ações que culminem em uma 
melhoria real na Internet 
brasileira. 

Melhoria  03 



•  Necessidade de entender a conectividade;  
•  Recortes geográficos administrativos: municipal, estadual e regional; 
•  Relacionar as TIC com o contexto e realidades diversas; 
•  Permitir o uso de públicos distintos; 
•  Conscientizar sobre a importância de medir e como isso pode  

transformar sua realidade; 
•  Cruzamento de dados (Bases Oficiais, Objetos geográficos, Medições  

Políticas Públicas já implementadas); 
•  Evolução histórica, série temporal. 
 
 

Métodos	e	Plano	Amostral	



Rapidez com que um arquivo ou 
serviço na Internet pode ser 
acessado. 

Velocidade (Vazão) 

Medida de tempo 
para uma 
mensagem ir a um 
destino e voltar. 

Latência 

Qualidade de Internet 
Métricas 

Variação temporal da latência. 
Jitter 

Percentual de 
mensagens que 
não consegue 
chegar ao destino 

Perda de Pacotes 



								CEPTRO.br	em	Números	
O maior do mundo em participação 
individual de sistemas autônomos 

Participantes IX.br ~2.485; 

O terceiro no mundo em volume de tráfego 
apenas atrás do IX Frankfurt e Amsterdã. 

Tráfego IX.br ~8Tbps; 

Número de medições individuais 
realizadas 

Medições ~2.5 Milhões 

Presente em 30 locais espalhados pelo 
país, tendo representatividade em todas 
as regiões e 18 estados da federação. 

Presença SIMET 30 locais 

Tráfego nacional passa hoje por São 
Paulo 

Crescimento esperado para 2019 

80% 40% 

Descentralização Crescimento 



Permitir medições web instanâneas ou seja, provocadas 
pelo usuário. Avaliar Internet por meio de navegadores 
mais conhecidos como: Chrome, Firefox e Safari. 
 

Web 
Permitir a verificação periódica da 
Internet avaliando de forma contínua 
as métricas de qualidade. 

Software e Roteador 

Oferecer uma maneira de 
entender  a realidade da Internet 
fixa e móvel utilizando aplicativos 

para dispositivos móveis. 

Mobile 

Plataforma	SIMET	



Medidor	Web	



Mobile	

Como	medir	o	3G/4G	?	



Medidor	Banda	Larga	



SIMETBox	



Medidor	Educação	Conectada	



Mapa	no	Portal	Medidor	PIEC	

Número de medições individuais 
realizadas 
 

Medições ~4.5 Milhões 
; 

Número de municípios que possuem ao 
menos uma escola com o medidor 
instalado 

Municípios  3.286 Mil 

Número de escolas que instalaram o 
medidor 

Escolas 18.260 Mil 



Qualidade	da	Internet	nas	escolas	



Geo	Presença	de	IPV6	



	
 
Sistema Inovador	desenvolvido	pelo		NIC.br	
	
Ferramenta	voltada	e	pensada	para	os	sistemas	autônomos. 
		
Suite	que	permitirá	rapidamente	obter	resultados	peer-to-peer	
por	meio	de	acesso	via	web.	
	
Metrificada	pensando	em	qualidade	de	rede	e	otimizada	para	
captar	de	forma	quase	instantanea	as	mudanças	na		complexa	
interligação	de	AS. 
	
•  Minimiza	custos	operacionais 
•  Empodera	o	AS	com	informação	rápidas	e	horizontais	de	

redes. 
•  Endereça	avaliação	de	saltos(hops)	via	traceroute	
	
 

SIMET	-	AS 



SIMET	-	AS 

Motor	de	medição	SIMET	
otimizado	para	medições		
entre	sistemas	autônomos.	 
	
Quais as possibilidades? 
 
●  Testes	qualitativos,	não	
volumétricos 

●  Testes	peer-to-peer	entre	os	
medidores 

●  Controle	centralizado 



SIMET	-	AS 

Motor	de	medição	SIMET	
otimizado	para	medições		
entre	sistemas	autônomos 
 
Métricas: 
●  Latência	(RTT),	Jitter,	Perda	de	
Pacotes 

●  Traceroute	
	
Features	em		Implementação 
●  Reordenamento	de	pacotes	(em	
breve) 

●  Filtragem	anti-spoofing	de	
origem	(opt-in,	em	breve) 

 



	SIMET	AS	- Arquitetura 

Frontend	e	scheduler	centralizado	(datacenters do NIC.br):	
●  Painel	web	para	visualização	das	medições	do	AS	
●  Interações	de	cadastro	e	configuração	dos	medidores	(em	
desenvolvimento)	

●  Futuramente	integrado	com	o	“SIMET	para	provedores”	(em	
desenvolvimento)	–	geração	automatizada	de	relatórios,	etc	

	
Nós	de	medição	(hospedados nos AS participantes):	
●  “Âncoras”	hospedadas	pelo	AS14026	(SIMET)	nos	IX.br	
maiores	(no	futuro,	todos),	acessíveis	via	peering	direto	ou	
pelo	ATM	

●  Nós	de	maior	capacidade	nos	AS	com	grande	interesse	de	
medição	(equipamento	dedicado)	

●  Container	docker	baseado	em	Linux	Debian	para	instalação	em	
servidor	próprio	do	AS	



SIMET	AS	-	peer-to-peer 

Cada	nó	de	medição	do	SIMET-AS	irá	realizar	testes	de	qualidade	
(não volumétricos)	contra	todas	as	âncoras	que	puder	alcançar,	
e	contra	um	subconjunto	dos	outros	nós	de	medição.	
	
Nó	SIMET-AS	irá	realizar	medições	contra	outros	nós		
SIMET-AS	tanto	via	trânsito	IP,	como	via	peering	e	no	customer	
cone	(clientes	de	trânsito).	Também	irá	realizar	medições	contra	
todas as âncoras	que	estiverem	visíveis	ao	mesmo.	
	
Em	princípio,	apenas	AS	que	possuam	peering	direto	ou	indireto	
com	o	AS14026	poderão	participar	do	SIMET-AS	(o	que	já	abrange 
a maior parte dos provedores	de	acesso	Internet	e	de	
conteúdo	nacionais).	



Participe	dessa	inovação 

SIMET-AS	está	em	beta testing	para	colher	
feedback	dos	operadores	de	sistemas	autônomos. 
	
O	beta	testing	está	limitado	a:	
●  AS	peers	do	AS14026	no	IX.br-SP	(inclui	ATMv4	e	ATMv6)	
●  Com	IPv6	funcional	e	em	uso	para	tráfego	de	clientes	
●  Dispostos	a	instalar	a	versão	em	container	do	SIMET-AS	em	
um	servidor	fornecido	pelo	próprio	AS	(e	não	pelo	NIC.br)	

●  ~100	participantes,	por	critério	de	ordem	de	chegada	
	
●  ATENÇÃO:	O	nó	SIMET-AS	exige	no	mínimo	UM	endereço	
IPv4	e	UM	endereço	IPv6	público	estático,	com	acesso	
Internet	(não	só	ao	IX.br).		O	container	do	SIMET-AS	precisa	
rodar	em	modo	host	networking.	



SIMET	-	IX 

Ferramenta	SIMET	para	avaliação	de	
métricas	dentro	do	ambiente	do	IX.br	
baseada	em	testes	full-mesh.		
 
Principais características 
 
•  intervalos	regulares	de	alta	

frequência	sobre	a	estrutura	do	
ATM	

•  colhendo	e	processando	métricas	
básicas	sobre	a	conectividade	de	
cada	PIX	

•  visualização	e	interpretação	como	
matrizes	e	gráficos.	



SIMET2	-	Estado	da	Arte 



Projetos	e	Parcerias	

MINISTÉRIO DA  
EDUCAÇÃO 

MINISTÉRIO DA  
EDUCAÇÃO 



Estamos abertos a: 

 
•  receber	feedback	e	sugestões	
•  conversar		sobre	possíveis	parcerias 

•  desenvolver	projetos	em	comum 

	
 

Contato 

mkaoruka@nic.br 

https://ceptro.br 
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