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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 28 de 
fevereiro de 2010. 
 
 

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 ICMP de teste para todas as demais, gerando uma 
grande matriz 27x27 de medições. Os pacotes de teste são enviados em intervalos aleatórios 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 01/02/2010 a 28/02/2010 

 

3.1. Quadro resumo 

 

Indicador Descrição Meta Valores no período 

5 Qualidade (Perda e Retardo) Igual ou superior a 100 pontos 105,85 

6 Disponibilidade da rede Igual ou superior a 99,70% 99,552% 

Tabela 1: Quadro resumo de indicadores, para o mês de fevereiro de 2010 
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3.2. Indicador 5 

 
No mês de janeiro, o indicador 5 obteve o valor de 105,85 pontos, resultado este acima da meta 
estabelecida e 6,16 pontos abaixo do mês anterior. Para os próximos meses, é esperado que este valor 
decresça, visto que nos meses de dezembro e janeiro a utilização da rede é comumente menor. A Figura 
1 mostra o comportamento histórico deste indicador. 

 
                                     Figura 1: Evolução do Indicador 5 

 
Podem ser vistos, na Figura 2, os valores dos últimos dois anos para os dois componentes do indicador 
5, PSEP e RTT. No mês de fevereiro, o PSEP ficou 0,29% abaixo do valor do mês anterior. O RTT 
médio, por sua vez, aumentou 4,71%. 
 

  
                 (a)  PSEP                                                                       (b) RTT 

 
Figura 2: Evolução do PSEP e RTT, componentes do indicador 5 

 
 
Na Figura 3, é mostrado o histórico do PSEP e RTT para alguns PoPs da Região Norte. O PoP-AM, 
similar ao último mês, teve uma variação negativa no PSEP, com aumento de perda média 0,54%. Isto 
foi causado pelo aumento do RTT, resultado da maior utilização da rede, com a volta as aulas. Os PoPs 
RO e AC apresentaram piora no PSEP, com decréscimos de 0,9% e 1,3%, respectivamente; estas pioras 
foram devidas à maior utilização da rede no mês em relação ao mês anterior, com aumento do RTT.  
 
Com relação ao RTT médio, o PoP-AM mostrou-se ligeiramente acima dos valores dos meses 
anteriores, com um acréscimo de 0,19 ms; observa-se um aumento expressivo nesta métrica para o 
PoP-RO, na ordem de 20,2 ms. Para o PoP-AM, isto se deveu ao aumento na utilização de seus 
enlaces, assim como para o PoP-RO, que com menor banda apresentou o resultado de forma mais 
evidente. Por fim, o RTT médio para o PoP-AC também superou o mês anterior, neste caso em 3,73ms.  
   
 
 

http://jovemnerd.ig.com.br/jovem-nerd-news/colecionaveis/planeta-deagostini-traz-colecao-oficial-de-naves-star-wars-para-o-brasil/
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(a) PSEP                                                                                    (b) RTT 

 
 
Figura 3: Evolução de PSEP e RTT médio – Grupo 1: Região Norte 

 
O histórico do PSEP e RTT, para alguns PoPs da Região Nordeste, pode ser visto na Figura 4. Os PoPs 
BA e SE tiveram redução de valores em relação ao mês de janeiro para o percentual de sucesso na 
entrega de pacotes de 0,42% e 0,23% respectivamente; o PoP-AL apresentou uma redução de 0,28% 
nesta figura de mérito. 
 
Com relação ao RTT, o PoP-AL apresentou uma queda de 3,59 ms, possivelmente por intervenção da 
operadora Embratel no meio de transmissão ou utilização do circuito, mesmo considerando que em 
média a utilização de fevereiro é maior do que em janeiro, os valores máximos de utilização de download 
e upload de janeiro foram superiores aos de fevereiro . Assim como o PoP-AL, os PoPs SE e BA tiveram 
uma redução de 11,54ms e 4,81ms, respectivamente nesta figura de mérito. Para o PoP-BA, embora a 
utilização máxima seja similar nos meses de janeiro e fevereiro, a média de utilização de janeiro foi 
superior, assim como no PoP-SE, o que justifica a redução do RTT. 
 
 

  
(a) PSEP                                                                            (b) RTT 

 
 
Figura 4: Evolução de PSEP e RTT médio – Grupo 2: Região Nordeste 
 
Por fim, temos, na Figura 5, dados consolidados de todos os PoPs, separados por PSEP e RTT. Com 
relação ao PSEP, os PoPs da Região Norte mantêm-se com os piores valores de toda a rede Ipê, com o 
PoP-AM mantendo o posto de PoP com pior desempenho, com 89,74% de sucesso na entrega de 
pacotes. Com relação ao RTT, o PoP-RO apresenta o pior desempenho, com um retardo médio de 
aproximadamente 148 ms, seguido pelo PoP-AM, com valor em torno de 148 ms de RTT. 
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                                     (a) PSEP                                                                                (b) RTT 
 
Figura 5: Valores de PSEP e RTT para o mês de fevereiro de 2010 

 

 

3.3. Indicador 6 

 
No mês de fevereiro de 2010, o indicador 6 ficou abaixo da meta, assim como em janeiro, porém 
superior em 0,07%, com um valor de 99,552% de disponibilidade. O seu histórico pode ser visto na 
Figura 6.  
 
 

 
            Figura 6: Valores históricos do indicador 6 

 

Neste mês, 9 PoPs apresentaram indisponibilidade inferior à meta de 99,7% para este indicador. Foram 
estes: AC, AL, AP, GO, MA, PB, PE, RN e RO. Os eventos mais importantes dizem respeito aos enlaces 
dos PoPs de PE, PB e RN, além de falhas de energia no PoPs AL. 
 
A Figura 7 apresenta o histórico de indisponibilidade dos PoPs que sofreram com quedas no mês de 
fevereiro. O PoP-PE apresentou, 3 quedas no mês de fevereiro, nos dias 09/02, 18/02 e 20/2, totalizando 
2h36 min de indisponibilidade. As paralisações se deram por falhas no gerador. Na primeira paralisação , 
do dia 09/02, foi detectado problema na partida do gerador, por conta de defeito na bateria. Na segunda 
paralisação o gerador não partiu por conta de entrada de ar.  Na terceira paralisação técnicos apontaram 
que, para quedas rápidas de energia elétrica, o gerador não partia por falhas em seu módulo. Em 
mensagem enviada em 22/02/2010 para a equipe da Gerência de Operações da RNP, Zuleika Tenório, 
coordenadora técnica do PoP-PE, descreve as ações disparadas para efetuar manutenção corretiva no 
gerador a fim de evitar falhas desse porte.  Dentre elas destacam-se manutenção semanal no gerador e 
troca do módulo defeituoso. Para cada evento de falha do PoP-PE, os PoPs RN e PB foram igualmente 
prejudicados, tento o mesmo tempo de indisponibilidade. 
O PoP-RN em 23/02/2010 apresentou falha na partida do gerador, ficando indisponível por cerca de 50 
minutos. A causa não foi detectada. 
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O PoP-AL, por não ter gerador instalado,  sofreu com duas paralisações elétricas, que duraram cerca de 
9 horas, agravadas por falha na negociação do roteador juniper com equipamentos SDH da operadora 
Embratel. Vários testes foram efetuados pela RNP em conjunto com a operadora, porém sem solução 
até o momento.  
 
 
 

 

            Figura 7: Horas indisponíveis em PoPs com quedas de energia 

 
 
A Figura 8 apresenta o histórico de indisponibilidade dos PoPs que mais sofreram com quedas de 
circuitos por operadora no mês de fevereiro, em especial para os PoPs MA e RO. 
 
 

 
            Figura 8: Horas indisponíveis nos PoPs com maiores quedas por operadora 

 

 

O enlace do PoP-MA sofreu 4 interrupções no mês de fevereiro, totalizando 7h30min. As quedas 
ocorreram em 18, 22, 23 e 25/02. A queda de maior duração foi a dia 18/02, tendo como causa 
rompimento de fibra ótica.  
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No mês de fevereiro o acesso commodity com a AMPATH ficou indisponível por mais de 29 horas, em 
geral com eventos de rompimento de fibra. 
 
A Figura 9 ilustra a quantidade de horas indisponíveis por PoP. 

 
 
            Figura 9: Horas indisponíveis por PoP, em fevereiro de 2010 
 
 
 
A disponibilidade percentual no mês de fevereiro de 2010, para cada PoP, está ilustrada na Figura 10. 

 
Figura 10: Disponibilidade, por PoP, em fevereiro de 2010 

 
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. 
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       Tabela 2: Quadro que lista os PoPs que apresentaram falhas em fevereiro de 2010 
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Anexo A. Saída das ferramentas 

 

A.1 - Indicador 5 
 

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

RELATÓRIO DE SUCESSO DE ENTREGA E LATÊNCIA [INDICADOR 5] 

 

Período de 2010/02/01 a 2010/02/28 

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

 

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

Porcentagem de sucesso de entrega em média:                 98.12% 

Tempo médio de entrega entre 2 pontos (Rmedio):             85.04ms 

 

Desvio padrão da percentagem de perda:                       3.79% 

Desvio padrão da latência:                                  47.61ms 

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

 

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

Pontos de retardo PR = (5500/Rmedio) = (5500/85.04)= 64.67 

Pontos de perda   PP = (6-PERDA)*10 = (6-1.88)*10 = 41.17 

--- 

Pontos totais     PT = PR+PP = 105.85 pontos 

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

 
 
A.2 - Indicador 6 
 

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

RELATORIO DE DISPONIBILIDADE 

 

Periodo: Mon Feb  1 01:00:00 2010 - Sun Feb 28 23:59:59 2010 

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

PoPs Classe 3 - Fator de ponderacao "3" 

 

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

AMPATH          21      30:02:55        95.528          286.585 

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          3       02:36:10        99.613          298.838 

PoP-PR          0       00:00:00        100.000         300.000 

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: 99.514 

 

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

PoPs Classe 2 - Fator de ponderacao "2" 

 

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

PoP-AM          2       00:07:03        99.983          199.965 

PoP-CE          0       00:00:00        100.000         200.000 

PoP-ES          2       00:11:49        99.971          199.941 

PoP-GO          1       07:54:05        98.824          197.648 

PoP-MA          6       07:30:31        98.883          197.765 

PoP-MS          0       00:00:00        100.000         200.000 
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PoP-MT          1       01:03:15        99.843          199.686 

PoP-PA          0       00:00:00        100.000         200.000 

PoP-PB          3       02:36:13        99.613          199.225 

PoP-PI          0       00:00:00        100.000         200.000 

PoP-RN          4       03:34:57        99.467          198.934 

 

 

Disponibilidade Media PoPs Classe 2: 99.689 

 

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

PoPs Classe 1 - Fator de ponderacao "1" 

 

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

PoP-AC          3       07:28:18        98.888          98.888 

PoP-AL          2       09:23:17        98.603          98.603 

PoP-AP          3       07:53:02        98.827          98.827 

PoP-RO          6       08:21:59        98.755          98.755 

PoP-RR          1       00:38:05        99.906          99.906 

PoP-SE          0       00:00:00        100.000         100.000 

PoP-TO          0       00:00:00        100.000         100.000 

 

 

Disponibilidade Media PoPs Classe 1: 99.283 

 

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

Disponibilidade Media do Backbone: 99.525 

Disponibilidade Media Ponderada  : 99.552 

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


