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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 
março de 2008. 
 
 

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 31/03/2008 

 

3.1. Quadro resumo 

 

Indicador Descrição Meta Valores no período 

5 Qualidade (Perda e 
Retardo) 

Igual ou superior a 
100 pontos 

82,47 pontos 

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

99,659 % 

Tabela 1 - Quadro resumo de indicadores 
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3.2. Indicador 5 

 
Neste mês, o indicador 5 manteve o ritmo de queda ocorrido em fevereiro o que comprova que, com o 
fim do período de férias da comunidade acadêmica e o conseqüente aumento do tráfego decorrente 
disso, o valor desse indicador só melhorará com a implantação de novos circuitos para os PoPs que 
sofrem de saturação do enlace. Uma destas implantações, um enlace de 155 Mbps para o PoP-RN, foi 
concluída em 28-03-08. Então, já se pode esperar uma melhora no PSEP para este PoP em abril. 
 
 

 

Figura 1: Evolução do indicador 5 

 
O indicador 5, como já mostrado anteriormente, é composto por PSEP e RTT. No mês corrente, o RTT 
médio do backbone praticamente não variou em relação ao mês de fevereiro, tendo o aumento em 
alguns PoPs sido compensado pela diminuição em outros. Portanto, o indicador piorou devido ao 
aumento da perda média de pacotes. A título de comparação, em fevereiro, obteve-se um valor de PSEP 
de 97,49%; enquanto que, em março, este foi de 96,62%, o que representa um aumento na perda no 
valor de 0,87%. Tem-se, portanto, que somente o PSEP contribuíu negativamente em 8,7 pontos deste 
indicador em relação ao mês anterior. A figura 2 apresenta gráficos com o histórico de PSEP e RTT 
medidos no backbone. 
 
 

  

Figura 2: Evolução de PSEP e RTT médio 

 
No mês de março, a única modificação na infra-estrutura do backbone ocorreu em apenas um PoP (RN) 
e aconteceu já no final do mês. Assim, não teve impacto significativo neste indicador. Entre outros 
fatores, pode-se dizer que este resultado ruim tem a ver com o calendário acadêmico das Universidades 
Federais, grandes consumidoras de banda, onde o início do período letivo é compreendido entre 
fevereiro e março, justificando o bom resultado de janeiro. 
 
Na figura 3, é mostrado o histórico de PSEP para alguns PoPs do Norte e Nordeste, com especial 
atenção aos de AM, TO, PB e RN que continuam tendo os piores índices de perda no backbone. Todos 
os citados, com exceção de RN, receberão novos links nos próximos meses, portanto é esperado uma 
melhora significativa do valor a ser medido.  
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Figura 3: Valores de PSEP para alguns PoPs do backbone 

 
Para finalizar os comentários a cerca deste indicador, tem-se, na figura 4, dados consolidados de todos 
os PoPs separados por PSEP e RTT. Observa-se o quanto são destoantes os níveis de perda em AM, 
TO, RN e PB em relação aos outros estados. Em relação ao RTT, o PoP-RN ainda detêm o maior valor 
médio, fato que deve mudar a partir do próximo mês (ver figura 5).  
 
 

    

Figura 4: Valores de PSEP e RTT para o mês de março de 2008 

 

 

 

Figura 5: Valor de RTT com origem PoP-RJ e destino PoP-RN no período de 01/03/08 a 10/04/08 

 

3.3. Indicador 6 

 
No mês de março de 2008, o indicador 6 ficou abaixo da meta, fato que não ocorria desde agosto de 
2007. A disponibilidade de 99,659% verificada para este mês, foi reflexo de eventos longos ocorridos em 
poucos PoPs.  
 
 



 Indicadores 5 e 6 do contrato de gestão – Março de 2008 

6 

 

Figura 6: Valores históricos do indicador 6 

 
Não é comportamento natural no backbone ficar abaixo da meta de disponibilidade, em linhas gerais os 
PoPs que tiveram grandes indisponibilidades neste mês não possuem um histórico ruim, exceção 
apenas ao PoP-MA que vem enfrentando problemas na sua  infra-estrutura. 
 
A figura 6 mostra a quantidade de horas indisponíveis por PoP. O PoP-MA foi, novamente, aquele que 
ficou por mais tempo indisponível, tendo quase metade de sua indisponibilidade sido causada por falha 
elétrica. Os PoPs PB e PI, segundo e terceiro mais indisponíveis, respectivamente, tiveram suas 
indisponibilidades causadas unicamente por falhas da operadora, no caso a Embratel. 
 
 
 
 

 

Figura 7: Horas indisponíveis dos PoPs em março/2008 

 
 
A figura 8a mostra os três PoPs do Nordeste com maior indisponibilidade neste mês. Numa tentativa de 
minimizar os efeitos das falhas elétricas do PoP-MA, a Diretoria de Operações da RNP enviou ao Reitor 
da Universidade Federal do Maranhão, instituição abrigo deste PoP, uma carta solicitando apoio na 
resolução deste problema, inclusive citando que, desde o ano de 2005, a RNP comprou e entregou um 
grupo gerador a este PoP, e a instalação que seria uma contrapartida da universidade ainda não foi 
realizada.  
 
O PoP-PI, historicamente dentro da meta de 99,7% de disponibilidade, teve envolvido em duas falhas da 
operadora, sendo a maior delas causada por vandalismo, especificamente roubo de cabo óptico. Já o 
PoP-PB, que desde setembro passado apresentava boa disponibilidade, enfrentou diversas quedas de 
enlace de causa não detectada pela operadora, ocorridos entre os dias 24 e 27. Isto é bastante ruim, 
principalmente por ter sido um evento longo, com muitas horas de indisponibilidade. Não tivesse o PoP-
MA problema de infra-estrutura elétrica, teria sido este o PoP mais indisponível no mês. 
 
Os dois eventos de falha dupla no Anel Sul da rede Ipê (ver figura 8b), onde um isolou toda a região, e o 
outro, os PoPs SC e PR, tiveram uma participação considerável na contabilização da disponibilidade do 
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backbone, por serem de classe 3,  tendo assim uma ponderação maior no cálculo deste indicador, 
mesmo tendo ficado próximos à meta. 
 
 
 

   
(a)                                                                            (b) 

Figura 8: Histórico de horas indisponíveis para alguns PoPs do backbone 

 
A tabela 2 mostra quais os PoPs que não obtiveram um índice de disponibilidade de 100%, ou seja, os 
que de alguma forma contribuíram para que não fosse atingida meta do indicador 6. Os PoPs que 
ficaram abaixo da meta de 99,7 estão destacados em vermelho. 
 
Outros PoPs também apresentaram problemas elétricos neste mês, o RR, e o AC. Vale ressaltar que o 
PoP-AC teve 81,5% de sua indisponibilidade causado por este tipo de problema.  
 
 
 

  Operadora Elétrica TOTAL TOTAL (%) 

PoP-MS 0:04:19 0:00:00 0:04:19 99,99 

PoP-RO 0:04:25 0:00:00 0:04:25 99,99 

PoP-MT 0:05:56 0:00:00 0:05:56 99,99 

PoP-TO 0:18:00 0:00:00 0:18:00 99,96 

PoP-RR 0:36:19 0:24:25 1:00:44 99,86 

PoP-AM 1:31:15 0:00:00 1:31:15 99,8 

PoP-RS 2:13:58 0:00:00 2:13:58 99,7 

PoP-ES 2:19:10 0:00:00 2:19:10 99,69 

PoP-AL 2:23:37 0:00:00 2:23:37 99,68 

PoP-SC 3:07:50 0:00:00 3:07:50 99,58 

PoP-PR 3:08:04 0:00:00 3:08:04 99,58 

PoP-AC 0:39:22 2:53:38 3:33:00 99,52 

PoP-AP 6:16:50 0:00:00 6:16:50 99,16 

PoP-PI 10:38:48 0:00:00 10:38:48 98,57 

PoP-PB 14:50:17 0:00:00 14:50:17 98,01 

PoP-MA 13:54:49 11:52:59 25:47:48 96,53 

 
Tabela 2: Quadro contendo os PoPs que apresentaram falhas em março de 2008 
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Anexo A. Saída das ferramentas 

 

A.1 - Indicador 5 
 

 

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

RELATÓRIO DE SUCESSO DE ENTREGA E LATÊNCIA [INDICADOR 5] 

 

Período de 2008/03/01 a 2008/03/31 

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

 

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

Porcentagem de sucesso de entrega em média:                 96.62% 

Tempo médio de entrega entre 2 pontos (Rmedio):             97.74ms 

 

Desvio padrão da percentagem de perda:                       5.85% 

Desvio padrão da latência:                                  57.82ms 

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

 

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

Pontos de retardo PR = (5500/Rmedio) = (5500/97.74)= 56.27 

Pontos de perda   PP = (6-PERDA)*10 = (6-3.38)*10 = 26.20 

--- 

Pontos totais     PT = PR+PP = 82.47 pontos 

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

 

 
A.2 - Indicador 6 
 

 

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

RELATORIO DE DISPONIBILIDADE 

 

Periodo: Sat Mar  1 00:00:00 2008 - Mon Mar 31 23:59:59 2008 

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

PoPs Classe 3 - Fator de ponderacao "3" 

 

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

GBLX-ETH        0       00:00:00        100.000         300.000 

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          3       03:08:04        99.579          298.736 

PoP-RJ          0       00:00:00        100.000         300.000 

PoP-RS          1       02:13:58        99.700          299.100 

PoP-SC          3       03:07:50        99.579          298.738 

PoP-SP          0       00:00:00        100.000         300.000 

 

 

Disponibilidade Media PoPs Classe 3: 99.886 

 

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

PoPs Classe 2 - Fator de ponderacao "2" 

 

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

PoP-AM          20      01:31:15        99.796          199.591 

PoP-CE          0       00:00:00        100.000         200.000 

PoP-ES          1       02:19:10        99.688          199.376 

PoP-GO          0       00:00:00        100.000         200.000 
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PoP-MA          6       25:47:48        96.533          193.065 

PoP-MS          1       00:04:19        99.990          199.981 

PoP-MT          1       00:05:56        99.987          199.973 

PoP-PA          0       00:00:00        100.000         200.000 

PoP-PB          8       14:50:17        98.006          196.011 

PoP-PI          2       10:38:48        98.569          197.138 

PoP-RN          0       00:00:00        100.000         200.000 

 

 

Disponibilidade Media PoPs Classe 2: 99.324 

 

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

PoPs Classe 1 - Fator de ponderacao "1" 

 

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

PoP-AC          3       03:33:00        99.523          99.523 

PoP-AL          2       02:23:37        99.678          99.678 

PoP-AP          5       06:16:50        99.156          99.156 

PoP-RO          1       00:04:25        99.990          99.990 

PoP-RR          7       01:00:44        99.864          99.864 

PoP-SE          0       00:00:00        100.000         100.000 

PoP-TO          4       00:18:00        99.960          99.960 

 

 

Disponibilidade Media PoPs Classe 1: 99.739 

 

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

Disponibilidade Media do Backbone: 99.628 

Disponibilidade Media Ponderada  : 99.659 

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


