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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 30 de 
junho 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 30/06/2008 

 

3.1. Quadro resumo 

 

Indicador Descrição Meta Valores no período 

5 Qualidade (Perda e 
Retardo) 

Igual ou superior a 
100 pontos 

118,82 pontos 

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

99,851 % 

Tabela 1 - Quadro resumo de indicadores 
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3.2. Indicador 5 

 
No mês de junho, o indicador 5 teve uma pequena melhora em relação ao mês anterior, atingindo um 
valor muito bom, 118,82 pontos (ver figura 1). Particularmente, dois PoPs tiveram uma influência positiva 
neste indicador, o do ES e do AM. 
    
 

 

Figura 1: Evolução do indicador 5 

 
O indicador 5, como já mostrado anteriormente, é composto por PSEP e RTT. A figura 2 mostra valores 
históricos para estes dois componentes. Para este mês, tivemos uma diminuição da perda média em 
0,36%, o que representa 3,6 pontos no indicador. Já o valor de RTT médio subiu 1,44 ms, tendo 
influenciado em menor nível o indicador. Em junho foram concluídas todas as implantações de circuito 
de backbone planejadas para este ano. Comparando o indicador 5 de março pra junho, antes e depois 
das implantações, houve uma melhora substancial no índice de qualidade da rede Ipê, um ganho de 
36,35 pontos neste indicador. As três implantações de enlaces que tiveram maior influência neste ganho 
foram as dos PoPs TO, PB, e RN. 
 
 

  

Figura 2: Evolução de PSEP e RTT médio 

 
Na figura 3, é mostrado o histórico do PSEP para os PoPs AM e ES; e do RTT para os PoPs ES e PA. O 
PoP-AM teve sua perda média diminuída um pouco, seguindo a tendência de abril e maio, como 
influência direta da ativação dos seus novos enlaces. Nos meses anteriores, abril e maio, observou-se 
também uma diminuição da perda para este PoP. No entanto, esta veio como reflexo da implantação de 
novos circuitos para outros PoPs, visto que os cálculos para PSEP e RTT são realizados a partir de uma 
matriz 25x25 (excluem-se os PoPs com enlaces satelitais) montada a partir das máquinas de serviços. O 
PoP-ES, que contou com atualização do circuito na metade de maio, somente mostrou o verdadeiro 
impacto no indicador para este mês. O PoP-PA, por sua vez, teve um aumento no valor do RTT em 
15,68 ms, o pior valor em um ano, que provavelmente foi causado por uma falha da operadora onde dois 
dos três circuitos deste PoP ficaram indisponíveis por cerca de 23 horas, felizmente esse evento não 
chegou a atingir o PSEP deste PoP. 
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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. O PoP-AM, mesmo contando com mais 4 Mbps, detém o pior PSEP e 
RTT do backbone e as implantações de circuitos que aconteceram em outros PoPs nos meses 
anteriores fizeram acentuar essa diferença. Portanto, pode-se afirmar que o incremento de banda no 
PoP-AM não foi suficiente para atender à demanda reprimida. 
 
 

    

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

 

3.3. Indicador 6 

 
No mês de junho de 2008, o indicador 6 continuou acima da meta, com um valor 99,851% de 
disponibilidade. A figura 5 mostra o histórico deste. Em linhas gerias, pode-se afirmar que foi um mês 
estável no backbone, com apenas dois PoPs abaixo da meta deste indicador.  
 
 

 

Figura 5: Valores históricos do indicador 6 

 
O indicador 6 poderia ter atingido uma disponibilidade muito maior em junho, pois os problemas 
referentes a falhas de operadora tiveram um impacto bem menor neste mês, se comparado aos que 
aconteceram em dois PoPs do backbone por problema de infra local. Mesmo assim, é importante 
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destacar o evento de falha dupla no anel SDH da operadora Oi que atingiu os PoPs PB e RN, deixando-
os sem conectividade por quase 2 horas, e também um problema com a Embratel, num MUX em 
Brasília, que afetou três PoPs da Região Norte em cerca de 20 minutos.  
 
A figura 6 mostra a quantidade de horas indisponíveis por PoP. Apenas os PoPs AC e ES não atingiram 
a meta de disponibilidade e tiveram seus problemas de infra-estrutura elétrica como a principal causa 
disto. 
 
 

 

Figura 6: Horas indisponíveis dos PoPs em junho/2008 

 
A figura 7a mostra os três PoPs do Nordeste com maior índice de indisponibilidade neste mês. Os PoPs 
PB e RN sofreram apenas uma indisponibilidade que foi resultado da falha dupla na operadora já citado 
anteriormente. O PoP-MA voltou a ter problema na sua infra-estrutura elétrica, mas em menor proporção 
que nos meses anteriores. Espera-se que este PoP não continue a ter este tipo de problema com 
freqüência, pois, finalmente, neste mês, instalaram o grupo gerador comprado pela RNP em 2005. 
 
A figura 7b, por sua vez, mostra o histórico de indisponibilidade dos dois PoPs que não atingiram a meta 
de 99,7% para este mês. O PoP-AC possui um histórico bem ruim, tendo de janeiro de 2006 até o mês 
corrente, conseguido ficar 100% disponível em apenas um único mês.  Pelo quarto mês consecutivo, o 
PoP-AC tem uma proporção de indisponibilidade causada por falha elétrica bem superior à causada pela 
operadora. Talvez seja recomendável alguma intervenção neste PoP por parte da RNP como ocorrido no 
PoP-MA em março. No PoP-ES, aconteceram diversas quedas por problemas elétricos nos dias 1 e 2 de 
junho que totalizaram 16:40:12h. Este PoP conta com gerador, mas este não entrou em operação 
durante a falha. 
 

   
(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 meta do indicador 6. Os PoPs que ficaram 
abaixo da meta de 99,7 estão destacados em vermelho. 
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Neste mês, a indisponibilidade por falha elétrica superou a das operadoras em 18:18:41h, tendo uma 
participação no tempo total de indisponibilidade dos PoPs da ordem de 74,5%. 
 
O PoP-ES teve contabilizado também uma falha do tipo “staff-pop” porque não cumpriu com o período 
de uma parada programada solicitada pelo CEO, pois além de começarem os procedimentos com 40 
minutos de atraso, também não fizeram a leitura do documento enviado com o procedimentos para 
realização da atividade solicitada.  
 
 

PoP

operadora elétrica staff-pop Total Total %

PoP-AP 0:03:34 0:00:00 0:00:00 0:03:34 99,99%

PoP-RR 0:04:18 0:00:00 0:00:00 0:04:18 99,99%

PoP-AM 0:14:41 0:00:00 0:00:00 0:14:41 99,97%

PoP-MS 0:18:45 0:00:00 0:00:00 0:18:45 99,96%

PoP-MT 0:18:47 0:00:00 0:00:00 0:18:47 99,96%

PoP-TO 0:21:57 0:00:00 0:00:00 0:21:57 99,95%

PoP-PI 0:25:12 0:00:00 0:00:00 0:25:12 99,94%

PoP-RO 1:49:32 0:00:00 0:00:00 1:49:32 99,75%

PoP-RN 1:53:58 0:00:00 0:00:00 1:53:58 99,74%

PoP-PB 1:54:00 0:00:00 0:00:00 1:54:00 99,74%

PoP-MA 0:21:38 1:33:32 0:00:00 1:55:10 99,73%

PoP-AC 1:53:51 9:57:42 0:00:00 11:51:33 98,35%

PoP-ES 0:12:32 16:40:12 0:40:19 17:33:03 97,56%

Horas indisponíveis - tipo de falha

 
Tabela 2: Quadro contendo os PoPs que apresentaram falhas em junho de 2008 

 
 

3.4. Série histórica dos indicadores em 2008 
 

 

jan/08 fev/08 mar/08 abr/08 mai/08 jun/08 jul/08 ago/08 set/08 out/08 nov/08 dez/08 Média

Indicador 5 113,27 91,57 82,47 97,67 116,67 118,82 103,412

Indicador 6 99,835 99,897 99,659 99,832 99,878 99,851 99,825  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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

8 

Anexo A. Saída das ferramentas 

 

A.1 - Indicador 5 
 

 

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

RELATÓRIO DE SUCESSO DE ENTREGA E LATÊNCIA [INDICADOR 5] 

 

Período de 2008/06/01 a 2008/06/30 

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

 

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

Porcentagem de sucesso de entrega em média:                 98.49% 

Tempo médio de entrega entre 2 pontos (Rmedio):             74.37ms 

 

Desvio padrão da percentagem de perda:                       3.41% 

Desvio padrão da latência:                                  43.91ms 

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

 

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

Pontos de retardo PR = (5500/Rmedio) = (5500/74.37)= 73.95 

Pontos de perda   PP = (6-PERDA)*10 = (6-1.51)*10 = 44.87 

--- 

Pontos totais     PT = PR+PP = 118.82 pontos 

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

 

 
A.2 - Indicador 6 
 

 

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

RELATORIO DE DISPONIBILIDADE 

 

Periodo: Sun Jun  1 00:00:00 2008 - Mon Jun 30 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          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: 100.000 

 

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

PoPs Classe 2 - Fator de ponderacao "2" 

 

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

PoP-AM          3       00:14:41        99.966          199.932 

PoP-CE          0       00:00:00        100.000         200.000 

PoP-ES          15      17:33:03        97.562          195.125 

PoP-GO          0       00:00:00        100.000         200.000 
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PoP-MA          5       01:55:10        99.733          199.467 

PoP-MS          1       00:18:45        99.957          199.913 

PoP-MT          1       00:18:47        99.957          199.913 

PoP-PA          0       00:00:00        100.000         200.000 

PoP-PB          1       01:54:00        99.736          199.472 

PoP-PI          1       00:25:12        99.942          199.883 

PoP-RN          1       01:53:58        99.736          199.472 

 

 

Disponibilidade Media PoPs Classe 2: 99.690 

 

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

PoPs Classe 1 - Fator de ponderacao "1" 

 

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

PoP-AC          13      11:51:33        98.353          98.353 

PoP-AL          0       00:00:00        100.000         100.000 

PoP-AP          1       00:03:34        99.992          99.992 

PoP-RO          1       01:49:32        99.746          99.746 

PoP-RR          1       00:04:18        99.990          99.990 

PoP-SE          0       00:00:00        100.000         100.000 

PoP-TO          2       00:21:57        99.949          99.949 

 

 

Disponibilidade Media PoPs Classe 1: 99.719 

 

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

Disponibilidade Media do Backbone: 99.808 

Disponibilidade Media Ponderada  : 99.851 

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


