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1. Introdução 
 
A RNP, mediante Contrato de Gestão estabelecido com o MCT, é constantemente avaliada através de 
um conjunto de indicadores. Dois desses indicadores são diretamente ligados à qualidade dos serviços 
ofertados pelo backbone nacional, rede Ipê. São eles: 
 

 Indicador 5: Índice de qualidade da rede; 

 Indicador 6: Disponibilidade média da rede. 
 
O presente relatório apresenta os resultados obtidos para os indicadores 5 e 6 no período de 1 a 31 de 
janeiro de 2009. 
 
 

2. Metodologia de medição e cálculo dos indicadores 

 

2.1. Indicador 5 

 
O indicador 5, que denominaremos PT, é dado pela seguinte fórmula: 
 
PT = (5500/RMédio) + 10*(6-PPerda) 
 
onde: RMédio é o retardo médio medido e PPerda é a perda média percentual medida no backbone. 
 
As medidas de RMédio e PPerda são realizadas através das 27 máquinas de serviço, uma em cada PoP da 
RNP. Cada máquina de serviços envia pacotes de teste ICMP para todas as demais, gerando uma 
grande matriz 27x27 de medições. Os pacotes de teste são enviados em intervalos randômicos de 
distribuição exponencial. Os valores de RMédio e PPerda são calculados como a média aritmética das 
medianas obtidas em todas as máquinas de serviço.  
 
O valor de PT também pode ser expresso através da grandeza dual à PPerda, denominada Porcentagem 
de Sucesso na Entrega de Pacotes (PSEP). O valor de PSEP é dado por PSEP = 100 - PPerda e, neste 
caso, podemos expressar o valor do indicador 5 como: 
 
PT = (5500/RMédio) + 10*(PSEP - 94) 
 
Os valores de PPerda ou PSEP serão usados no decorrer do texto conforme conveniência na 
apresentação dos resultados. 
 

2.2. Indicador 6 

 
Este indicador é medido através de uma ferramenta desenvolvida pelo próprio CEO, onde uma máquina 
central envia pacotes de teste para os roteadores de backbone nos PoPs. Caso haja resposta aos 
pacotes de teste, o PoP é considerado disponível. O total percentual de pacotes respondidos compõe o 
indicador no período de avaliação. 
 
 

3. Avaliação dos indicadores no período de 1 a 31/01/2009 

 

3.1. Quadro resumo 

 

Indicador Descrição Meta Valores no período 

5 Qualidade (Perda e 
Retardo) 

Igual ou superior a 
100 pontos 

116,05 pontos 

6 Disponibilidade da rede Igual ou superior a 
99,70% 

99,858% 

Tabela 1 - Quadro resumo de indicadores 
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3.2. Indicador 5 

 
No mês de janeiro, o indicador 5 obteve o valor de 116,05 pontos, um bom resultado, mesmo estando 
3,67 pontos abaixo do mês anterior. Para os próximos meses, é esperado que este valor continue a 
decrescer, visto que nos meses de dezembro e janeiro a utilização da rede é, normalmente, menor. A 
figura 1 mostra o comportamento histórico deste. 
 

 

Figura 1: Evolução do indicador 5 

 
O indicador 5, como mostrado anteriormente, é composto por PSEP e RTT. A figura 2 mostra valores 
dos últimos dois anos para estes dois componentes. Para este mês, obtivemos uma perda média muito 
semelhante à do mês anterior, com uma diferença de apenas 0,04%. Já o valor de RTT médio teve um 
aumento de 3,68 ms, subtraindo 3,27 pontos do indicador.  
 
 

  

Figura 2: Evolução de PSEP e RTT médio 

 
Na figura 3, é mostrado o histórico do PSEP e RTT para alguns PoPs do backbone. O PoP-AM, assim 
como no último mês, teve uma variação positiva no PSEP, com uma diminuição na perda média em 
1,59%. Mas, pelo histórico deste PoP, vemos que esse resultado é sazonal. Observa-se também que o 
RTT médio deste PoP encontra-se na faixa de valores dos meses anteriores. O PoP-AL, por sua vez, 
atingiu um excelente valor de PSEP, com um aumento de 0,44% em relação ao mês anterior e 
apresentou uma redução de 7,77 ms para RTT. O PoP-PA, ao mesmo tempo que obteve um valor de 
perda média muito baixo, alcançou o segundo pior valor de RTT médio já registrado para este PoP, 
188,31 ms, que corresponde a um aumento de 12,74 ms. 
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Figura 3: Valores de PSEP e RTT para alguns PoPs do backbone 

 
Para finalizar os comentários acerca deste indicador, temos, na figura 4, dados consolidados de todos os 
PoPs, separados por PSEP e RTT. Para PSEP, observa-se que, comparando com dezembro de 2008, o 
PoP-AL pulou do quarto pior valor para o segundo melhor. Foi percebido também uma diminuição da 
diferença do PSEP do PoP-AM para o PoP-AC, tendo os dois atingido valores superiores ao do último 
mês. Para o RTT, observamos que, com o aumento de 7,25% no RTT do PoP-PA, aumentou ainda mais 
a disparidade deste em relação aos demais PoPs do backbone. 
 
 

    

Figura 4: Valores de PSEP e RTT para o mês de janeiro de 2009 

 

3.3. Indicador 6 

 
No mês de janeiro de 2009, o indicador 6 voltou a ficar acima da meta, com um valor 99,858% de 
disponibilidade. Este foi o melhor resultado alcançado desde maio de 2008. A figura 5 mostra o histórico 
deste. Analisando os anos de 2007 e 2008, conseguimos valores entre 99,8% e 99,9% de 
disponibilidade em 54,17% dos meses.  
 

 

Figura 5: Valores históricos do indicador 6 

Neste mês, quatro PoPs apresentaram indisponibilidade inferior a meta 99,7% para este indicador, além 
do enlace commodity da GBLX no PoP-SP. Destes, apenas um teve parte do seu tempo computado para 
falha elétrica local. 
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Os eventos mais importantes neste mês dizem respeito ao enlace da GBLX no PoP-SP. Foram dois 
eventos distintos, mas somente um pôde ser computado para o indicador 6. O primeiro, ocorrido em 2 de 
janeiro e com duração de 4:32h, foi causado por rompimento duplo simultâneo nas duas fibras ópticas 
contratadas que vão do PoP-SP na  USP até o PoP da operadora em Cotia. De acordo com relatório da 
GBLX, a falha ocorreu no acesso do cliente, ou seja, nas dependências da USP. A segunda falha, que 
não deixou o enlace indisponível e por isso não foi computada para o indicador, ocorreu no sistema 
DWDM USP-Cotia que o CEO administra, mais precisamente em um único transponder do lado Cotia. O 
sistema é composto de equipamentos DWDM PADTEC com oito lambdas distribuídos em dois cabos de 
fibra distintos que são balanceados por um par de switches Extreme X450a configurados com link 
aggregation manual (não utiliza LACP). A resolução da falha ocorreu somente após 29:30h do seu início, 
depois de desconexão física de uma porta do switch na USP que faz par com a porta do switch em 
Cotia. Posteriormente, foi especulado, em reunião do CEO, que se os switches estivessem configurados 
com IEEE802.3ad o problema teria sido evitado, mas até o momento não foi possível realização de um 
teste para confirmação disto.  
 
O PoP-AC, o de maior indisponibilidade no mês (com 19 horas), teve dois terços do tempo causados por 
quatro falhas elétricas. O restante do tempo foi devido a problemas na operadora ocorridos em três 
eventos distintos. O primeiro por rompimento de fibra que também afetou o PoP-RO. O segundo foi 
devido a uma manutenção da operadora que não foi, previamente, comunicada ao CEO e novamente 
afetou o PoP-RO. O último evento teve a mesma causa do anterior, mas afetou o PoP-AC apenas. 
 
O PoP-AP, foi duramente prejudicado por um problema no backbone da Embratel em Macapá e que 
aparentemente afetou diversos clientes desta operadora. Segundo dados da própria Embratel, a falha foi 
corrigida com ajustes em seu equipamento na estação de Macapá. Esta falha deixou indisponível o PoP  
por 14:15h.  
 
Por fim, temos que o PoP-RN apresentou 3:20h de indisponibilidade causada por um travamento de uma 
placa de um mux SDH da Oi. O problema foi resolvido com um reset nessa placa. Para este evento, a 
gerência pró-ativa da Oi não detectou a queda do enlace. 
 
A figura 6 mostra a quantidade de horas indisponíveis por PoP. Tivemos apenas dois PoP com falhas 
elétricas locais, PoP-AC e PoP-TO. Para todos os demais PoP com alguma indisponibilidade, as falhas 
foram causadas por problemas na operadora de telecom. 
 
 

 

Figura 6: Horas indisponíveis dos PoPs em janeiro/2009 

 
As figuras 7a e 7b mostram o histórico de disponibilidade dos quatro PoPs que apresentaram menor 
disponibilidade para este mês. É possível observar que são poucos os meses onde o PoP-AC não 
contabiliza tempo para este indicador. O PoP-AP também tem um histórico de participação negativa 
neste indicador. Pelos valores que se tem registrado, a disponibilidade de 100% só foi atingida duas 
vezes. O PoP-RO, que nos últimos dois anos não atingiu 100% de disponibilidade em nenhum mês, ficou 
abaixo da meta em 48% dos meses. No caso do PoP-RN, observam-se maiores períodos de 
indisponibilidade após a migração do link E3 (Embratel) para o STM-1 (Oi).  
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(a)                                                                               (b) 

Figura 7: Histórico de horas indisponíveis para alguns PoPs do backbone 

 
A tabela 2 mostra os PoPs que não obtiveram um índice de disponibilidade de 100%, ou seja, os que de 
alguma forma contribuíram para que não fosse atingida a meta do indicador 6. Os PoPs que ficaram 
abaixo da meta de 99,7% estão destacados em vermelho. 
 
 

PoP

operadora elétrica prog-pop prog-ceo Total Total (%)

PoP-MA 0:03:31 0:00:00 0:00:00 0:17:02 0:03:31 99,99%

PoP-PR 0:08:12 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:08:12 99,98%

PoP-MS 0:11:34 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:11:34 99,97%

PoP-MT 0:11:45 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:11:45 99,97%

PoP-GO 0:11:54 0:00:00 0:00:00 0:13:16 0:11:54 99,97%

PoP-PI 0:12:52 0:00:00 0:00:00 0:04:46 0:12:52 99,97%

PoP-RR 0:26:30 0:00:00 6:30:26 0:00:00 0:26:30 99,94%

PoP-TO 0:26:42 1:44:17 0:00:00 0:12:10 2:10:59 99,71%

PoP-RN 3:19:50 0:00:00 0:00:00 0:00:00 3:19:50 99,55%

PoP-RO 3:26:20 0:00:00 0:00:00 0:00:00 3:26:20 99,54%

PoP-AP 14:40:52 0:00:00 0:00:00 0:00:00 14:40:52 98,03%

PoP-AC 6:20:57 12:38:57 0:00:00 0:00:00 18:59:54 97,45%

Horas indisponíveis - tipo de falha

 
Tabela 2: Quadro contendo os PoPs que apresentaram falhas em janeiro de 2009 
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Anexo A. Saída das ferramentas 

 

A.1 - Indicador 5 
 

 

=================================================================== 

RELATÓRIO DE SUCESSO DE ENTREGA E LATÊNCIA [INDICADOR 5] 

 

Período de 2009/01/01 a 2009/01/31 

=================================================================== 

 

------------------------------------------------------------------- 

Porcentagem de sucesso de entrega em média:                 98.75% 

Tempo médio de entrega entre 2 pontos (Rmedio):             80.25ms 

 

Desvio padrão da percentagem de perda:                       3.05% 

Desvio padrão da latência:                                  56.49ms 

------------------------------------------------------------------- 

 

=================================================================== 

Pontos de retardo PR = (5500/Rmedio) = (5500/80.25)= 68.53 

Pontos de perda   PP = (6-PERDA)*10 = (6-1.25)*10 = 47.52 

--- 

Pontos totais     PT = PR+PP = 116.05 pontos 

=================================================================== 

 
A.2 - Indicador 6 
 

 

=================================================================== 

RELATORIO DE DISPONIBILIDADE 

 

Periodo: Thu Jan  1 01:00:00 2009 - Sun Feb  1 00:59:59 2009 

=================================================================== 

PoPs Classe 3 - Fator de ponderacao "3" 

 

Localidade      Quedas  Duracao         Disp.(%)        Pond.(%) 

GBLX-ETH        1       04:39:22        99.374          298.123 

PoP-BA          0       00:00:00        100.000         300.000 

PoP-DF          0       00:00:00        100.000         300.000 

PoP-MG          0       00:00:00        100.000         300.000 

PoP-PE          0       00:00:00        100.000         300.000 

PoP-PR          1       00:08:12        99.982          299.945 

PoP-RJ          0       00:00:00        100.000         300.000 

PoP-RS          0       00:00:00        100.000         300.000 

PoP-SC          0       00:00:00        100.000         300.000 

PoP-SP          0       00:00:00        100.000         300.000 

 

 

Disponibilidade Media PoPs Classe 3: 99.936 

 

=================================================================== 

PoPs Classe 2 - Fator de ponderacao "2" 

 

Localidade      Quedas  Duracao         Disp.(%)        Pond.(%) 

PoP-AM          0       00:00:00        100.000         200.000 

PoP-CE          0       00:00:00        100.000         200.000 

PoP-ES          0       00:00:00        100.000         200.000 

PoP-GO          3       00:11:54        99.973          199.947 



 Indicadores 5 e 6 do contrato de gestão – Janeiro de 2009 

9 

PoP-MA          1       00:03:31        99.992          199.984 

PoP-MS          3       00:11:34        99.974          199.948 

PoP-MT          3       00:11:45        99.974          199.947 

PoP-PA          0       00:00:00        100.000         200.000 

PoP-PB          0       00:00:00        100.000         200.000 

PoP-PI          2       00:12:52        99.971          199.942 

PoP-RN          1       03:19:50        99.552          199.105 

 

 

Disponibilidade Media PoPs Classe 2: 99.949 

 

=================================================================== 

PoPs Classe 1 - Fator de ponderacao "1" 

 

Localidade      Quedas  Duracao         Disp.(%)        Pond.(%) 

PoP-AC          10      18:59:54        97.446          97.446 

PoP-AL          0       00:00:00        100.000         100.000 

PoP-AP          3       14:40:52        98.027          98.027 

PoP-RO          2       03:26:20        99.538          99.538 

PoP-RR          2       00:26:30        99.941          99.941 

PoP-SE          0       00:00:00        100.000         100.000 

PoP-TO          7       02:10:59        99.707          99.707 

 

 

Disponibilidade Media PoPs Classe 1: 99.237 

 

=================================================================== 

Disponibilidade Media do Backbone: 99.766 

Disponibilidade Media Ponderada  : 99.858 

=================================================================== 


