
Sobre o programa 
Deploy360

O programa Deploy360 tem o objetivo de ajudar na implantação de novos padrões e tecnologias 
da Internet. Oferecemos informações a partir de experiências na prática sobre tópicos como IPv6 e 
DNSSEC, análise do crescimento econômico e da inovação e aprimoramento da segurança. Embora a 
Internet Engineering Task Force (IETF) crie protocolos baseados em padrões abertos, alguns não são 
bem conhecidos ou não são empregados com a rapidez com que deveriam ser. O Deploy360 preenche 
essa lacuna entre os padrões recomendados e a sua implantação no dia a dia dos operadores.

Em www.internetsociety.org/deploy360, você encontrará recursos técnicos de “tutoriais”, escritos 
por especialistas do setor, incluindo artigos, estudos de casos e outras informações detalhadas em um 
formato gratuito e aberto.

Como você pode contribuir com o Deploy360
•	 Criar	novos	recursos	ou	editar	o	conteúdo	existente
•	 Desenvolver	novos	recursos	para	o	portal	web
•	 Participar	de		uma	Conferência	ION	e	acompanhar	nossos	canais	em	redes	sociais

Sobre o Internet Society
A	Internet	Society	é	uma	fonte	independente	e	confiável	para	prover	informações	sobre	a	Internet,	
sendo referência no mundo todo. Com princípios íntegros e sólidos conhecimentos tecnológicos, 
a Internet Society articula o diálogo aberto sobre política, tecnologia e evolução da Internet entre 
usuários, empresas, governos e outras organizações. Atuando com seus membros e capítulos no 
mundo todo, a Internet Society promove o desenvolvimento sustentável da Internet para todos.

www.internetsociety.org/deploy360  •  deploy360@isoc.org  •  +1.571.299.2507

Como você pode participar
O programa Deploy360 ajuda a comunidade Internet a implantar tecnologias com as 
seguintes ações:

1 2 PaleStraS

3 reDeS SociaiS 4 conferênciaS ion
Discuta, compartilhe e aprenda sobre 
tecnologias e tendências para a 
Internet:
•	 Diversos	eventos	por	ano	
•	 Em	locais	do	mundo	inteiro	
•	 Palestras	de	especialistas
•	 Públicos	variados

Encontre-nos com @Deploy360 nestes 
canais:
•	 Twitter
•	 Facebook
•	 Google+
•	 YouTube

Assista nossas palestras ou convide-
nos para falar em:
•	 Eventos	do	setor	
•	 Reuniões	regionais
•	 Grupos	de	Operadores	de	Rede	
•	 Encontros	de	tecnologia

Pesquise o nosso repositório de 
conhecimento online:
•	 Documentos	técnicos	
•	 Estudos	de	casos	
•	 Informações	específicas	para	o	

público-alvo	
•	 Publicações	em	blogs	
•	 Recursos	multimídia

Portal Web



Vocë	é	especialista	em	IPv6,	DNSSEC	ou	Resiliência/Segurança?	O	
programa Deploy360 precisa da sua ajuda para implantar a próxima geração 
da Internet!

O Deploy360 é um programa da Internet Society que fornece orientações práticas para a 
implementação	simples,	rápida	e	eficiente	de	novas	tecnologias.	Há	roteiros	disponíveis	em 
www.internetsociety.org/deploy360/roadmap que destacam as informações necessárias em cada 
tópico, incluindo módulos educacionais, estudos de caso e tutoriais.

Como você pode participar
Para elaborar um documento, você deve ser especialista em sua área, com conhecimento prático no 
assunto escolhido. Ao compartilhar sua experiência, você:

•	 Contribuirá	para	aumentar	a	implantação	de	tecnologias	fundamentais	da	Internet.	
•	 Garantirá	uma	infraestrutura	técnica	robusta	e	segura	disponível	para	todos.
•	 Preencherá	a	lacuna	entre	padrões	abertos	de	Internet	e	a	adoção	final	de	tais	padrões	pela	

comunidade global de operações.

Como funciona o processo

1.	Identifique	o(s)	documento(s)	que	você	gostaria	de	produzir.	

2. Crie um rascunho do(s) documento(s) proposto(s) e o(s) envie para nossa análise. 

3.	Redija	o(s)	documento(s).	

4. Obtenha aprovação por pares junto ao comitê de análise do Deploy360. 

5. Veja o seu trabalho publicado no nosso site e receba crédito como autor.

Envie-nos um email para deploy360@isoc.org e participe!

chamada para especialistas 

Ajude a construir uma Internet melhor

www.internetsociety.org/deploy360/experts
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