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IX.br - Salvador

O IX.br-Salvador, antigamente denominado PTTMetro-Salvador (PTT-
BA), é uma das diversas localidades do projeto IX.br pelo Brasil.

Com início em 2007, conta com diversos participantes, trocando 
tráfego IPv4 e IPv6, além de acordos bilaterais.

Crédito: http://www.maiscuriosidade.com.br/wp-content/uploads/2016/07/Salvador.jpg (Disponível em 29/09/2017)
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Serviços e oportunidades

Acordo com outros provedores

Trânsito
Transporte

L-root (ICANN)

B-DNS (Registro.br)

SIMET

Oferta de circuitos para RNP



Serviços e oportunidades

Ofertas de circuitos para RNP

Regionalização da contratações

Norte, Nordeste, Centro Oeste, Sul e Sudeste

Envio de cartas-convite, com o Termo de Referência e listas de 
instituições que serão atendidas, para operadoras e provedores.

Contratação através de processos licitatórios

Menor custo associado a qualidade do serviço oferecido



Serviços e oportunidades



Serviços e oportunidades



Adesão

Processo de conexão ao IX.br - Salvador



Adesão

Ambiente de quarentena



Panorama e estatstcas

Quantdade de partcipantes

~ 50 partcipantes

Rotas

IPv4: ~ 7000
 IPv6: ~ 700

PIXes

UFBA, TASCOM e BRDIGITAL (novo)



Panorama e estatstcas

Média agregada de tráfego

~ 5.5 Gbps

Máximo agregado de tráfego

~ 12 Gbps

Maior crescimento de troca de tráfego

2017



Monitoramento



Monitoramento



Monitoramento



Chamados via portal meu.ix.br



Chamados via portal meu.ix.br
Out/2016 - Set/2017

OFICIAIS

160 pedidos

NÃO-OFICIAIS

‘n’ pedidos



Termo de compromisso do PIX-UFBA



Termo de compromisso do PIX-UFBA

UFBA

Revisão de todos os acordos (conformidade legal e economia de recursos)
Amparo legal para STI e reitoria da universidade
Fiscalização de órgãos públicos: TCU, MPU, CGU, entre outros

Elaboração do termo de uso do data center da UFBA

IX

Formalização das políticas do PIX-UFBA
Padronização do modelo que os IXs da RNP devem operar e manter os PIX



E o tráfego para as CDNs? 

O conteúdo de alguns poucos serviços e de algumas poucas CDNs, 
correspondem a uma grande parcela do tráfego de dados de um ISP

      Google, Akamai, Netfix, Facebook, Globo, entre outros.

Caso AS 53164 (UFBA - PoP-BA/RNP)



Projeto OpenCDN

https://www.youtube.com/watch?v=QDpZM3vO_nM&t=3s


Obrigado! Dúvidas
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