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08:30 às 09:00  

Sala 2208
Recepção  / Welcome Coffee

09:00 às 09:15 

Sala 2207

Abertura Faculdade                                    

Prof Antonio Del Priore Filho

09:15 às 09:30 

Sala 2207

Abertura CMG BR                                      

João Natalino de Oliveira

Horário/Sala Tema da Palestra / Palestrante Resumo da Palestra

09:30 às 10:30 

Sala 2207

Auditoria em Mainframe. 
(Eugênio Fernandes)

A apresentação visa posicionar mainframe como um ambiente altamente utilizado no dia-a-dia e seguro, conforme 
senso comum no Mercado de TI. Porém, há poucos controles e alarmes de segurança, causando um ambiente 
seguro por ignorância, ou seja, o pouco conhecimento para burlar as vulnerabilidades existentes nesta plataforma 
acaba tornando-a virtualmente segura. Não obstante, mainframe possui segurança em vários níveis, desde a 
comunicação, rede, hardware, memória, passando pelos aplicativos em geral, com inúmeras certificações. Após 
um panorama sobre a evolução do mainframe, do ponto de vista de segurança, posiciona-se essa plataforma como 
segura, desde que controles sejam ativados e monitorados. Listaremos, então, quais foram os achados básicos em 
auditorias realizadas em clientes na América Latina, criando-se uma lista de vulnerabilidades facilmente 
encontradas em ambientes de mainframe ditos sadios. Ao final, listam-se sugestões para melhoria de um ambiente 
mainframe.

09:30 às 10:30 

Sala 2206

Falando de Testes de 
Desempenho. (Evandro Grezeli)

Este artigo tem por objetivo detalhar de uma maneira prática e atualizada os diferentes tipos de teste de 
desempenho citados na literatura mundial, convergindo com a literatura técnica brasileira. Além disto, também é 
descrito ao longo deste artigo com detalhes o planejamento, execução e análise dos resultados de um teste de 
desempenho utilizando de uma das técnicas brevemente explanadas aplicado em uma arquitetura E-commerce 
hipotética, utilizando uma ferramenta de apoio e a melhor forma de utiliza-la para criar scripts automatizados para 
este tipo de testes.

09:30 às 10:30 

Sala 2205

APM: Gerenciamento de 
Desempenho de Aplicações - 
Monitoramento de rede VOIP, 
Estudo de Caso. (Kleber Silva)

A tecnologia VoIP permite a comunicação para corporações a baixo custo e sua implantação já atingiu larga 
escala, contudo é necessário garantir que terá uma boa qualidade de Serviço (QoS). Esse estudo aborda os 
conceitos da tecnologia VoIP e seus parâmetros, as técnicas de Monitoração de Redes e apresenta um caso de uso 
sobre monitoramento de rede VoIP para que haja garantia de qualidade nas chamadas VoIP dentro de uma 
organização. 

10:30 às 11:00 

Sala 2208
COFFEE BREAK COFFEE BREAK
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11:00 às 12:00 

Sala 2207

Novidades e complicações em 
Capacity Planning e Capacity 
Pricing. (Fernando Ferreira)

Nos últimos anos novas ferramentas e técnicas para ajudar no Planejamento de Capacidade foram 
disponibilizadas. Isto deveria tornar a vida dos abnegados responsáveis por fazer este trabalho mais tranqüila, 
simples e fácil. Entretanto tambem surgiram novos fatores e variáveis afetando o dimensionamento e controle 
de capacidade. Para evitar erros e possibilitar ganhos é necessário conhecer e entender tanto o que surgiu 
para ajudar como os novos desafios.Esta apresentação tem como objetivos falar das ferramentas disponíveis, 
algumas delas novas e outras não tão novas, mas ainda não totalmente usadas ou compreendidas, como 
CPUMF, zBNA, zTPM e zPCR.  assim como explicar alguns dos novos fatores como o "efeito zIIP", 
transactional execution , criptografia, large pages,  aceleradores, SMT, Mobile Workload Pricing e seus efeitos  
sobre o desempenho e capacidade dos vários modelos da plataforma z System alem é claro das 
possibilidades e cuidados relativos ao custo de software. 

11:00 às 12:00 

Sala 2206

Plano de Capacidade e 
Desempenho com geração de 
indicadores. (Erlon Marcus dos 
Santos)

O objetivo da apresentação será continuar a  o tema apresentado no ano passado e adicionar a geração de 
indicadores para medir os resultados da gestão de Capacidade e Desempenho.
No ano passado objetivo da apresentação foi demonstrar uma metodologia simplificada de trabalho, para 
apoiar profissionais de capacidade a melhorar suas atividades do dia a dia, introduzindo modelos de gráficos, 
tabelas, resumos e apresentações. A intenção era “matar a cobra e mostrar o pau”, exemplo: Quando uma 
determinada linha de negócio poderá ser impactada por problemas de capacidade, O QUE precisar ser feito; 
QUANTO precisará ser capacitado; QUANDO precisará ser realizado; QUAIS serão os resultados esperados.

11:00 às 12:00 

Sala 2205

Uso de Qualidade de serviço em 
uma rede de dados em um 
sistema supervisório. (Luciano 
Santos de Lima)

Análise e uso de qualidade de serviço em uma rede de automação com uso de um sistema supervisório 
(SCADA) em um ambiente de transporte considerando a analise de  tráfego e rede de automação de um 
sistema supervisório (SCADA) assim como, propor o uso de qualidade de serviço em uma rede de automação 
adaptando a  RFC 4594. Características de volume de tráfego, latência da rede e das aplicações são avaliadas 
neste trabalho.

12:00 às 13:30 

Sala 2208
ALMOÇO (BRUNCH) ALMOÇO (BRUNCH)
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12:40 às 13:30 

Sala 2206

CSC BRASIL                                     

(Alex Batista)
Palestra de marketing

12:40 às 13:30 

Sala 2205
Eccox Technology Palestra de marketing

13:30 às 14:30 

Sala 2207

WLC & Cost Managenment 
Review. (Elder Rocha)

No ano 2000 a IBM introduziu o Workload License Charge (WLC) como uma nova modalidade de pagamento 
de Software baseada no consumo de MSU medido para seus produtos. Com isso, foram criados novos 
conceitos e uma disciplina responsável por gerenciar os custos relacionados ao consumo. Passados 15 anos, 
novas regras de cobrança e incentivos foram introduzidas. O objetivo desta apresentação é fazer uma revisão 
e atualização do tema focando em gerência de custos para o ambiente system z. 

13:30 às 14:30 

Sala 2206

SIMD no z13 - Conhecendo as 
novas funções Vetoriais do 
Mainframe. (Flavio Buccianti)

As novas funções Vetoriais disponíveis no mainframe z13 recém anunciado, conhecidas também como SIMD 
(Single Instruction Multiple Data) abrem uma nova perspectiva para que as aplicações do tipo Banco de 
Dados, Analytics, Fraud Detection e Big Data dentre outras, operem eficientemente com um consumo menor 
de MIPS quando usado este tipo de funções. A palestra abordará detalhes sobre essas novas funcionalidades 
e de sua implementação no z13.

13:30 às 14:30 

Sala 2205

Análise de Segurança e 
Desempenho na Detecção de 
Intrusão em Redes de 
Automação de Distribuição de 
Água. (Silvio Rocha da Silva)

A convergência para sistemas abertos Ethernet-TCP/IP possibilitou o acesso às redes de automação e aos 
sistemas SCADA, por meio das redes corporativas ou internet, expondo-as às novas ameaças de segurança. 
As infraestruturas críticas no setor de distribuição de água necessitam de métodos de proteção para minimizar 
os riscos à saúde pública e ao meio ambiente, causados por ataques ou vulnerabilidades na rede de 
automação, mas que não impactem no desempenho da rede e dos sistemas. O artigo propôs, desenvolveu e 
validou o desempenho de um mecanismo de segurança para detectar intrusão, em tempo real, considerando 
propriedades de disponibilidade e tempo de resposta.
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14:30 às 15:30 

Sala 2207

Z13 x zEC12: O que esperar? 
(Luiz Carlos Orsoni)

Em 14 de Janeiro a IBM anunciou a z13, sucessora da zEC12. Em termos de Performance, o que se poderá 
esperar de suas novas “features” e de seus novos “parâmetros”?
#1=Mais Processadores, Mais Memórias, Mais SubSistemas de Canal, muito Maior Aggregate Data Rate: Que 
significará tudo isso? #2=Menor GHz, porém Mais Instruções em Paralelo e SMT para zIIP e IFL (só mais tarde 
será anunciada para os Processadores Gerais=CPUs). #3=Afinal, o que é SMT = Simultaneous Multi Threading? O 
que se espera “ganhar” e o que se pode “perder”? (Experiências em outras Plataformas) #4=Variabilidade: Sempre 
foi perigoso ignorá-la, será inútil tentar esquecê-la, uma vez que reflete diretamente na Contabilização de 
Recursos!#5=Eterno Dilema: Melhor atender todo mundo com o mínimo de Recursos, demore o que demorar, ou 
atender a maioria, custe o que custar? Não se pode ter ambos! #6=Conclusões (se é que já se pode concluir algo, 
sem ter feito BenchMarks...): As Equações continuam as mesmas, só mudaram ligeiramente alguns Coeficientes...

14:30 às 15:30 

Sala 2206

7 opportunities to reduce WLC 
costs. (Danilo Gipponi)

Saving money on the mainframe is still one of the most important goals of companies running z/OS applications. 
There are many ways to achieve this: some require a deep technical analysis whilst others can involve complex 
organizational issues. However there is something simple and very important that you can do to keep the software 
products bill under control and hopefully reduce it.  You should check if the WLC monthly peak occur on business-
critical days and hours, is due to business-critical systems and workloads, is due to  workloads which could only run 
on standard CPUs. In addition WLC costs can be reduced by exploiting: possibility offered by new hardware and 
software technologies and pricing options; IBM licensing policies. We'll discuss these opportunities.

14:30 às 15:30 

Sala 2205

Comparação de desempenho 
entre máquinas virtuais e 
containers. (Bruno Domingues)

Controle de recursos e isolamento têm sido o mantra em aplicações em nuvem até então somente possível através 
do uso do conceito de máquinas virtuais. Entregar aplicações em máquinas virtuais resulta em última análise em 
desempenho reduzido, mesmo considerando todos os esforços da indústria em desenvolver extensões em 
hardware e algoritmos para minimizar os custos computacionais de camadas extras de abstração necessárias para 
virtualização. Virtualização baseada em containers simplifica a implementação de aplicações ao mesmo tempo que 
promove isolamento.Nesta sessão, apresentamos comparativos de desempenho entre virtualização tradicional 
contra o modelo de containers, comparando custos computacionais para abstrações de CPU, memória, 
armazenamento e rede.

15:30 às 16:00 

Sala 2208
COFFEE BREAK COFFEE BREAK
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16:00 às 17:00 

Sala 2207

Novidades interessantes e 
importantes do z/OS 2.2. (Alvaro 
Guimarães Salla)

A palestra abordará: As novidades desse novo release do z/Os que exploram as novas funções do z13 como 
Double Thread no zIIP e IFL, SIMD.
Além delas, as outras funções selecionadas serão aquelas que irão melhorar o desempenho, a disponibilidade 
e a segurança da plataforma Mainframe.    

16:00 às 17:00 

Sala 2206
Painel

"Painel: Picos de utilização de infra-estrutura que excedem os planejamentos de médio e longo prazo: Ex. 
BlackFriday.
Neste painel discutiremos a influência cada vez maior destes picos na desestruturação dos planejamentos, 
seja do varejo como também dos Bancos, Financeiras, Certificadoras de Crédito, Cartões, etc... . 
Discutiremos as soluções existentes no sentido de compartilhar as idéias dos presentes.
Contaremos com a presença de vários profissionais inseridos neste contexto."

17:00 às 17:30 

Sala 2207
Sorteio Brindes

17:30 às 18:00 

Sala 2207

Encerramento João Natalino de 

Oliveira/Prof.Antonio Del Priore 

Filho


