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Quais as 
ferramentas do 

NIC.br para 
medir a 

qualidade da 
internet?



Como medir a internet na sua casa ou empresa?

Utiliza servidores em 25 locais neutros (diversos 
estados brasileiros onde o ix.br está presente)

SIMET



– Exportar os resultados  
– Enviar e-mail com os resultados 
– Integrar com o Facebook e Twitter 
– Ter a certeza que os resultados não são 

alterados pelas operadoras 
• 100% dos recursos para operação e 

desenvolvimento dos sistemas vêm do NIC.br

O que mais se pode fazer com o SIMET?



http://simet.nic.br

Conheça o site do projeto



• Utiliza a mesma estrutura do SIMET para 
os testes 

• Testes 100% independentes das 
operadoras

Monitor Banda Larga



Monitor Banda Larga

www.monitorbandalarga.com.br



SIMETBox

• É um roteador com software de medição 
100% desenvolvido pelo NIC.br, utilizando 
a estrutura do SIMET para testes 24x7 em 
usuários finais 

• Faz todos os testes do SIMET, além de 
outros testes adicionais.



SIMETBox



SIMETBox



O SIMET usa 
Java… 

Isto é bom?



Onde Java é útil



Onde Java não é muito bem recebido



Como se 
resolve este 
problema? 



De uma forma simples…

Se remodela 
tudo! 



Nova interface!



• Novo visual 
• Projetos melhores divididos 
• Abas para resultados básicos e avançados 
• Mostra a qualidade por serviço (bom/

médio/ruim) 
– Acesso WEB 
– Videoconferência 
– VoIP 
– …

Nova interface!



E uma notícia ótima!

Não é mais 
necessário o 

Java!



• Usuários do Chrome agora tem uma 
extensão nativa para usar o SIMET

Versão sem Java



E o IPV6?



O SIMET agora já 
faz testes com 

IPV6!



• Usuário agora pode saber como está a 
qualidade da sua rede IPv6 

• Todos os testes são realizados dentro dos 
PTTs do IX.br 
– Todos os PTTs onde o SIMET está presente já 

estão com IPv6 configurado (25 ao todo) 
– O AS do SIMET (14026) está no ATM 
– As grandes operadoras já trocam tráfego IPv6 

com o SIMET (sessões bilaterais)

IPv6



• Usuário não precisa mais colocar o CEP 
– Agora é usada geolocalização com HTML 5 

• Testes de IPv6 funcionam também com a 
Applet 
– Usuários do Firefox podem usar o SIMET 

também para testes com IPv6 
• Todos os testes feitos em IPv4 podem ser 

feitos também em IPv6

IPv6



• Apesar do browser dar preferência para 
IPv6, o navegador testa primeiro IPv4 
– Ao perceber que existe conectividade IPv6, é 

mostrado ao usuário a possibilidade de testar 
a rede via IPv6 

• O usuário pode usar o sistema para 
comparar os resultados IPv4 x IPv6 

• Esperamos em breve (talvez não tão 
breve) ter um mapa de qualidade do IPv6 
no Brasil

IPv6



• SIMETBox já está fazendo testes IPv6! 
– Ainda não em todos os roteadores, apenas 

com alguns com firmware beta 
– Usuário deve habilitar IPv6 manualmente no 

roteador 
• Para evitar problemas de compatibilidade com 

concentradores antigos, o IPv6 não vai habilitado 
automaticamente 

• SIMETBox testa também o top 10 do Alexa 
com IPv6! 

• SIMETBox estará de cara nova em breve!

Outras novidades no SIMET



SIMET: o ÚNICO 
sistema de medição 

para usuários finais a 
testar IPv6 !



www.nic.br

fabricio@nic.br @testesimet facebook.com/testesimet
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