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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 
maio 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 31/05/2009 
 
3.1. Quadro resumo 
 

Indicador Descrição Meta Valores no período 
5 Qualidade (Perda e 

Retardo) 
Igual ou superior a 
100 pontos 

104,89 pontos 

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

99,838% 

Tabela 1 - Quadro resumo de indicadores 
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3.2. Indicador 5 
 
No mês de maio, o indicador 5 obteve o valor de 104,89 pontos, 14,03 pontos abaixo do mês anterior, 
resultado já esperado devido ao grande uso da rede Ipê verificado nesse mês. Mantém-se a previsão de 
melhora neste indicador para os meses de junho e julho, em especial o segundo, devido à baixa 
utilização da rede por conta do período de férias. A figura 1 mostra o comportamento histórico deste 
indicador. 
 

 

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 esse mês, obtivemos queda do percentual de 
sucesso de entrega dos pacotes de 3,17%. O valor de RTT médio, por sua vez, apresentou uma 
pequena melhora, uma vez que apresentou uma queda de 1,08 ms. 
 

    

Figura 2: Evolução de PSEP e RTT médio 

 
Na figura 3, é mostrado o histórico do PSEP e RTT para alguns PoPs do backbone. Em termos gerais, 
os PoPs mantiveram os seus valores médios tanto do PSEP quanto do RTT, exceção feita aos PoPs do 
AM e do PA, que apresentaram pequenas reduções nos seus percentuais de sucesso na entrega de 
pacotes. O primeiro apresentou uma redução de 1,8% enquanto o segundo, uma redução de 1,53%. 
 

    

Figura 3: Valores de PSEP e RTT para alguns PoPs do backbone 
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Para finalizar os comentários acerca deste indicador, temos, na figura 4, dados consolidados de todos os 
PoPs, separados por PSEP e RTT. Com relação ao PSEP, os PoPs da Região Norte mantém-se com os 
piores valores de toda a rede Ipê, sendo o PoP com pior desempenho o do Amazonas, com 84,58% de 
sucesso na entrega da informação. Da mesma forma, com relação ao RTT, o PoP amazonense 
apresentar o pior desempenho, com um retardo médio de aproximadamente 145 ms, seguido pelo PoP-
AC, com mais de 130 ms de RTT. 
 

    

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

 
3.3. Indicador 6 
 
No mês de maio de 2009, o indicador 6 manteve-se acima da meta, com um valor 99,838% de 
disponibilidade. Assim como no mês de abril, este resultado foi melhor do que o obtido no mês anterior, 
agora por 0,043%. A figura 5 mostra o histórico deste, no qual é possível observar, para o ano de 2009, 
a manutenção do indicador acima da meta, excetuando-se o mês de março. 
 

 

Figura 5: Valores históricos do indicador 6 

 
Nesse mês, cinco PoPs apresentaram indisponibilidade inferior a meta de 99,7% para este indicador: 
RS, SC, AL e MA. 
 
Os PoPs do RS e de SC apresentaram mais de três horas e vinte minutos de indisponibilidade devido a 
um rompimento de fibra óptica entre as cidades de Blumenau e Lages, ocorrido em 06/05. No entanto, 
isso não se justifica, uma vez que se trata de circuitos que deveriam ter configuradas rotas de proteção. 
No caso do PoP-SC, para fins de registro, houve uma parada programada de duas horas e dezoito 
minutos, ocorrida também em 06/05, devido a uma manutenção elétrica ocorrida no NPD da instituição 
abrigo do PoP, a UFSC. 
 
O PoP-AL apresentou um total de cinco horas e nove minutos de indisponibilidade no mês de maio. 
Deste tempo, três horas e quarenta e dois minutos foram resultado de quedas de energia ocorridas no 
PoP nos dias 24/05 e 31/05, enquanto uma hora e dezoito minutos foi resultado de uma aparente falha 
de hardware em equipamento da operadora Embratel em 31/05. Esta falha já ocorreu outras vezes, 
surgindo sempre após um reboot do roteador do PoP-AL. A Embratel está ciente do problema, tendo 
sido cobrada várias vezes acerca da sua solução, mas até o presente momento o mesmo persiste. A 
solução paliativa para estas falhas é o reboot da placa E3 do roteador do PoP-RJ com o qual o roteador  
de AL mantém os seus enlaces. 
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O PoP-MA, por sua vez, apresentou um total de seis horas e dois minutos de indisponibilidade, dos quais 
uma hora e cinqüenta e oito minutos foi resultado de queda de energia ocorrida no PoP em 09/05. Além 
de problemas elétricos, o PoP permaneceu duas horas e vinte e nove minutos isolado entre os dias 02 e 
03/05 devido a um rompimento de fibra óptica na área da estação da operadora Oi de Bacabal (MA). Por 
último, o PoP permaneceu mais de uma hora e trinta minutos isolado no dia 07/05 por conta de um 
rompimento de fibra óptica da operadora Oi no Rio de Janeiro. Em ambos os casos, no entanto, as 
indisponibilidades não se justificam uma vez que se trata de um circuito que deveria ter configuradas 
rotas de proteção. 
 
A figura 6 mostra a quantidade de horas indisponíveis por PoP. Vale observar que o PoP-RR, que 
aparece aqui como o PoP com maior tempo de indisponibilidade no mês de maio, ficou indisponível por 
mais de onze horas por conta de uma manutenção elétrica ocorrida em 02/05, na qual a energia do 
Campus Paricarana da UFRR, onde o PoP fica abrigado, foi desligada para a ligação da subestação do 
Centro de Ciências Humanas (CCH) da universidade. 
 

 

Figura 6: Horas indisponíveis dos PoPs em maio de 2009 

 
As figuras 7a e 7b mostram o histórico de disponibilidade dos quatro PoPs que apresentaram menor 
disponibilidade para este mês. 
 

    
 

(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. 
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operadora elétrica prog-pop horas percentual
PoP-CE 00:03:25 00:00:00 00:00:00 00:03:25 99,99%
PoP-TO 00:08:01 00:00:00 00:00:00 00:08:01 99,98%
PoP-AP 00:10:28 00:00:00 00:00:00 00:10:28 99,98%
PoP-RR 00:15:39 00:00:00 11:13:45 00:15:39 99,96%
PoP-AM 00:26:15 00:00:00 00:00:00 00:26:15 99,94%
PoP-RO 01:13:04 00:00:00 00:00:00 01:13:04 99,84%
PoP-AC 01:13:06 00:53:09 00:00:00 02:06:15 99,72%
PoP-RN 00:00:00 02:13:50 00:00:00 02:13:50 99,70%
PoP-RS 03:24:19 00:00:00 00:00:00 03:24:19 99,54%
PoP-SC 03:27:52 00:00:00 02:18:29 03:27:52 99,53%
PoP-AL 01:26:33 03:42:37 00:00:00 05:09:10 99,31%
PoP-MA 04:03:40 01:58:25 00:00:00 06:02:05 99,19%

Horas indisponíveis - tipo de falha
PoP

Totais

 
 

Tabela 2: Quadro contendo os PoPs que apresentaram falhas em maio de 2009 
 
 
3.4. Série histórica dos indicadores em 2009 
 

jan-09 fev-09 mar-09 abr-09 mai-09 jun-09 jul-09 ago-09 set-09 out-09 nov-09 dez-09 MÉDIA 2009
Indicador 5 116,05 106,98 109,87 118,92 104,89 111,34
Indicador 6 99,858 99,922 99,653 99,795 99,838 99,813  
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Anexo A. Saída das ferramentas 
 
A.1 - Indicador 5 
 
=================================================================== 
RELATÓRIO DE SUCESSO DE ENTREGA E LATÊNCIA [INDICADOR 5] 
 
Período de 2009/05/01 a 2009/05/31 
=================================================================== 
 
------------------------------------------------------------------- 
Porcentagem de sucesso de entrega em média:                 97.04% 
Tempo médio de entrega entre 2 pontos (Rmedio):             73.83ms 
 
Desvio padrão da percentagem de perda:                       6.36% 
Desvio padrão da latência:                                  44.89ms 
------------------------------------------------------------------- 
 
=================================================================== 
Pontos de retardo PR = (5500/Rmedio) = (5500/73.83)= 74.49 
Pontos de perda   PP = (6-PERDA)*10 = (6-2.96)*10 = 30.40 
--- 
Pontos totais     PT = PR+PP = 104.89 pontos 
=================================================================== 
 
A.2 - Indicador 6 
 
=================================================================== 
RELATORIO DE DISPONIBILIDADE 
 
Periodo: Fri May  1 00:00:00 2009 - Sun May 31 23:59:59 2009 
=================================================================== 
PoPs Classe 3 - Fator de ponderacao "3" 
 
Localidade      Quedas  Duracao         Disp.(%)        Pond.(%) 
GBLX-ETH        29      02:08:21        99.712          299.137 
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          0       00:00:00        100.000         300.000 
PoP-RJ          0       00:00:00        100.000         300.000 
PoP-RS          1       03:24:19        99.542          298.627 
PoP-SC          3       05:46:21        99.224          297.672 
PoP-SP          0       00:00:00        100.000         300.000 
 
 
Disponibilidade Media PoPs Classe 3: 99.848 
 
=================================================================== 
PoPs Classe 2 - Fator de ponderacao "2" 
 
Localidade      Quedas  Duracao         Disp.(%)        Pond.(%) 
PoP-AM          4       00:13:01        99.971          199.942 
PoP-CE          1       00:03:25        99.992          199.985 
PoP-ES          0       00:00:00        100.000         200.000 
PoP-GO          0       00:00:00        100.000         200.000 
PoP-MA          3       06:02:05        99.189          198.378 
PoP-MS          0       00:00:00        100.000         200.000 
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PoP-MT          0       00:00:00        100.000         200.000 
PoP-PA          0       00:00:00        100.000         200.000 
PoP-PB          0       00:00:00        100.000         200.000 
PoP-PI          0       00:00:00        100.000         200.000 
PoP-RN          1       02:13:50        99.700          199.400 
 
 
Disponibilidade Media PoPs Classe 2: 99.896 
 
=================================================================== 
PoPs Classe 1 - Fator de ponderacao "1" 
 
Localidade      Quedas  Duracao         Disp.(%)        Pond.(%) 
PoP-AC          2       02:06:15        99.717          99.717 
PoP-AL          3       05:00:48        99.326          99.326 
PoP-AP          3       00:10:28        99.977          99.977 
PoP-RO          1       01:13:04        99.836          99.836 
PoP-RR          5       11:29:24        98.456          98.456 
PoP-SE          0       00:00:00        100.000         100.000 
PoP-TO          1       00:08:01        99.982          99.982 
 
 
Disponibilidade Media PoPs Classe 1: 99.613 
 
=================================================================== 
Disponibilidade Media do Backbone: 99.808 
Disponibilidade Media Ponderada  : 99.838 
=================================================================== 
 


