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• Por que e como medir?

• Portal de Medições

• A Internet que preciso

• SIMET AS / ISP

• Destaques e Mensagens

Tópicos



Usos da Tecnologia



PORTAL DE MEDIÇÕES
SOLUÇÕES PARA DIAGNOSTICAR A 

CONECTIVIDADE



Agentes de Medição

• Medição Instantânea
• Avaliação da Banda Larga Fixa e 

Móvel
• Teste de conexão Wifi (local)

Google Play

Dispositivos Móveis Roteador / Desktop Web

• Medição Periódica
• Avaliação da Banda Larga Fixa
• Código aberto

https://github.com/simetnicbr

• Medição Instantânea
• IPV4/IPV6
• Sem instalação

https://simet.nic.br/



Medições em Números
Medições
Foram realizadas, ao longo de 2020, 
~ 27 milhões de medições únicas.

Cobertura Municipal
Dos 5570 municípios brasileiros (dados do IBGE 
2020), foi realizada ao menos uma medição em 
5455 cidades, como pode ser ilustrado no mapa à 
direita

Sistemas Autônomos (AS)
Em termos de representatividade dos AS, 7525 
foram o número de sistemas autônomos por meio 
dos quais foi realizada ao menos uma medição..

Cobertura



INTERNET SIGNIFICATIVA
Como mensurar de acordo com as necessidades?

Participe



MEDIR SUA INTERNET
Como mensurar de acordo com as necessidades?



INTERNET  QUE PRECISO
Como mensurar de acordo com as necessidades?



VEJA OS PROVEDORES
Qual a qualidade na minha localidade?



Cadastre-se

SIMET ISP
Medição dentro da rede do provedor e no IX.br

SIMET-MP SIMET-AS

Responsável pelos
testes de qualidade

O cliente terá a opção
de testar contra um 

servidor no provedor
e também contra os

servidores localizados
no IX.br

Responsável pelos
testes de 

interconexão.

Interconexão entre 
dois ou mais ASNs 

ligados ao IX.br
(RTT e perda de 

pacotes)



Cadastre-se

SIMET ISP
Medição dentro da rede do provedor e no IX.br

● Ter um ASN
● Estar conectado direto ou indiretamente em

qualquer localidade do IX.br

● Ter um hypervisor: KVM, Xen, Vmware, Hyper-V, 

etc

● Para cada VM: 1 IPv4 e 1 IPv6 com conectividade

com o AS22548 e com seus clientes.

● Recursos físicos: vCPU, RAM, Rede (descritos no 

manual enviado após o cadastro). 



• De que os medidores da familia SIMET ajudam no 
mapeamento de indicadores de banga larga no país

• Nossas iniciativas no NIC.br visam apoiar a comunidade
tanto com as aplicações, dados e instrumentos de medição
de forma gratuita.

• Temos desenvolvido soluções que tem como público alvo: 
consumidor, provedores e setor público.

• Contamos com o apoio da comunidade na divulgação e 
uso de nossas inicitiavas

• Gostariamos de receber o feedback de vocês

Mensagens



parceiros@simet.nic.br

”A coisa mais incompreensível sobre o
mundo é que ele é compreensível."”. "
(Albert Einstein)

Obrigado


