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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 
julho 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 31/07/2008 

 

3.1. Quadro resumo 

 

Indicador Descrição Meta Valores no período 

5 Qualidade (Perda e 
Retardo) 

Igual ou superior a 
100 pontos 

115,51 pontos 

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

99,782 % 

Tabela 1 - Quadro resumo de indicadores 
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3.2. Indicador 5 

 
No mês de julho, o indicador 5 obteve o valor de 115,51, um pouco abaixo do mês anterior (ver figura 1). 
Com o crescimento natural do tráfego, esse gráfico deve permanecer decrescente até meados de 
janeiro, onde a baixa utilização da rede trará uma falsa impressão de melhora do serviço. 
    

 

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 um aumento da perda média em 0,23%, 
o que representa 2,3 pontos a menos no indicador. Já o valor de RTT médio subiu 1,03 ms, subtraindo 
mais 1 ponto do indicador. Em linhas gerais, os PoPs tiveram valores de PSEP e RTT inferiores ao mês 
anterior, tendo sido a maioria influenciado pelos valores dos PoPs AC, PA e RO, cujos enlaces tendem à 
saturação. O PoP-AM foi o único PoP a apresentar uma melhora significativa que pode ser sazonal.  
 
 

  

Figura 2: Evolução de PSEP e RTT médio 

 
Na figura 3, é mostrado o histórico do PSEP e RTT para os PoPs AC, RO, AM e PA. Para o PoP-AC foi 
observado que houve um aumento do tráfego a partir do dia 15. Como os circuitos, que são de baixa 
capacidade, já estavam perto da saturação, aumentou a taxa de descartes de pacotes, e por 
conseqüência, a perda média, tendo o valor de PSEP diminuído em 1,83 % e aumentado o RTT em 
10,49 ms neste mês. No caso do PoP-RO, entre os dias 17, 23 e 31, também foi observado altas taxas 
de descartes de pacotes, o que pode justificar o desempenho inferior dos componentes deste indicador – 
queda do valor de PSEP em 1,13% e aumento do RTT em 2,95 ms.  
 
O PoP-PA, por sua vez, teve um evento de grande saturação de enlace entre os dias 5 e 7, atingindo o 
topo em um dos seus três enlaces com taxa média de descarte de 1,2 kpps, ao mesmo tempo em que 
outro enlace descartava pacotes a taxa média de 1 pps. Essa disparidade no tráfego entre as interfaces 
ocorreu porque o balanceamento de carga do OSPF limita um fluxo dentro de um único enlace. O 
MLPPP ainda não havia sido implantado, e apenas evitaria o problema caso o recurso de fragmentação 
e remontagem de pacotes estivesse configurado. Este PoP teve um aumento da perda média em 1,19% 
e diminuição do retardo médio em 9,29 ms.  
 
Por fim, o PoP-AM seguiu o resultado dos últimos dois meses e teve sua perda média diminuída em 
3,01%. Ainda não é possível determinar o que causou essa melhora, pois, por exemplo, em relação a 
quantidade de flaps, houve um aumento em mais de 200% em relação ao mês anterior. Pode-se, então, 
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arriscar que o aumento do valor de PSEP para este PoP tenha sido reflexo de menor utilização dos 
enlaces. A diminuição do valor do RTT médio em 4,58 ms reforça essa suposição.  
 

   

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. Em relação a PSEP, observa-se que o PoP-AM se aproximou um 
pouco dos outros PoPs do backbone, parte pelo aumento do seu PSEP e parte pela diminuição do PSEP 
de outros PoPs, com destaque para o do Acre. Para o RTT, tivemos uma inversão de posição entre os 
PoP com maior valor desse componente, passando o PoP-AC a deter o pior valor., Essa foi a segunda 
vez, desde janeiro de 2006, que o retardo médio do PoP-AC superou o do PoP-AM.  
 
 

    

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

 

3.3. Indicador 6 

 
No mês de julho de 2008, o indicador 6 continuou acima da meta, com um valor 99,782% de 
disponibilidade. A figura 5 mostra o histórico deste. Embora tenhamos ficado acima do valor mínimo para 
este indicador, tivemos diversas quedas de enlace bastante significativas que resultaram em oito PoPs 
abaixo dos 99,7% de disponibilidade, índice definido como meta para este indicador.  
 

 

Figura 5: Valores históricos do indicador 6 
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O indicador 6 foi duramente afetado por uma falha dupla da Embratel no Anel Nordeste da rede Ipê. 
Esse evento foi responsável por deixar cinco PoPs (BA, CE, PB, PE e RN) abaixo da meta deste 
indicador. A duração dessa falha foi de aproximadamente 3:55 h, ou seja, somente este único evento 
resultou em aproximadamente 0,107% dos 0,3% de indisponibilidade permitidos pelo indicador. Em 
relação ao mês corrente, isso significou 49% do tempo total das falhas ocorridas. A Embratel ainda 
realizou uma parada não autorizada pela RNP envolvendo os circuitos do PE-BA e PE-CE, o que 
adicionou mais 2:34 h de indisponibilidade aos PoP PE, PB e RN. Os outros 40 minutos de 
indisponibilidade dos PoPs PB e RN foram causados por pequenas interrupções no serviço pela 
operadora Oi entre os dias 24 e 28. 
 
Neste mês, tivemos duas falhas de hardware no backbone. A primeira foi no roteador do PoP-RR que 
apresentou problema no HD localizado em sua placa de controle e gerência (routing engine), causando 
uma indisponibilidade de 1:44 h. A segunda foi no roteador do PoP-RJ que conecta os PoPs AL, SE, PI, 
e PA. Este apresentou um problema na placa CFEB, responsável pelo encaminhamento de pacotes. A 
indisponibilidade causada por esse evento foi de 32 minutos. Nos dois casos, foram abertos RMA com 
fabricante e as peças foram substituídas.  
 
O PoP-AC, da mesma forma que nos meses anteriores, apresentou problema elétrico local, sendo este o 
responsável pelo PoP não ter atingido a disponibilidade mínima requerida. A diferença em relação aos 
outros meses é que a queda de energia foi programada pela fornecedora local, mas essa informação 
não chegou ao CEO em tempo hábil, sendo, então, contabilizada para o indicador.  
 
O PoP-RO teve uma única queda de enlace motivada por rompimento de fibra óptica com retorno do 
serviço após 4 horas.  
 
O maior tempo de indisponibilidade do mês foi do PoP-TO com 12:26 h. Desse total, apenas 01:38 h foi 
devido a falhas da operadora. Do restante do tempo, mais de 90% foram devidos a duas manutenções 
elétricas não comunicadas ao CEO. Este PoP também contou com uma falha do tipo “staff-pop” porque 
não cumpriu com o período de uma parada programada solicitada pelo próprio PoP, acarretando em 
uma hora a mais que a parada prevista.  
 
A figura 6 mostra a quantidade de horas indisponíveis por PoP. A maior parte das indisponibilidades 
foram causadas por problema da operadora, com exceção dos PoPs AC e TO que, conforme já 
mencionado, tiveram problemas elétricos locais. 
 
 

 

Figura 6: Horas indisponíveis dos PoPs em julho/2008 

 
A figura 7a mostra o histórico de indisponibilidade dos PoPs da Região Nordeste que não atingiram a 
meta do indicador. Basicamente, a Embratel foi responsável resultado ruim desses PoPs conforme já 
citado anteriormente. 
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A figura 7b mostra o histórico de indisponibilidade dos PoP da Região Norte que também não atingiram a 
meta do indicador. Como já mencionado, os PoPs AC e TO sofreram de problemas elétricos, enquanto 
que o PoP-RR teve problema no roteador e o PoP-RO sofreu com rompimento de fibra. 
  

   
(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. 
 
 

PoP

operadora elétrica prog-pop prog-operadora prog-ceo staff-pop roteador Total Total %

PoP-MA 0:04:12 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:13:53 0:00:00 0:00:00 0:04:12 99,98%

PoP-ES 0:11:58 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:11:58 99,95%

PoP-AM 0:30:51 0:00:00 2:04:44 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:30:51 99,86%

PoP-AL 0:00:00 0:00:00 2:19:12 0:00:00 0:38:28 0:00:00 0:31:38 1:03:16 99,72%

PoP-SE 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 1:00:08 0:00:00 0:31:42 1:03:24 99,72%

PoP-PI 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:37:57 0:00:00 0:31:46 1:03:32 99,72%

PoP-PA 0:26:28 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:32:04 1:30:36 99,59%

PoP-AC 0:00:00 3:08:53 0:00:00 0:00:00 0:51:54 0:00:00 0:00:00 3:08:53 99,15%

PoP-RR 0:08:39 0:00:00 2:05:10 0:00:00 0:47:41 0:00:00 1:44:05 3:36:49 99,03%

PoP-CE 3:54:37 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 3:54:37 98,95%

PoP-BA 3:54:41 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 3:54:41 98,95%

PoP-RO 4:10:18 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 4:10:18 98,88%

PoP-PE 6:28:25 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 6:28:25 98,26%

PoP-RN 7:09:17 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 7:09:17 98,08%

PoP-PB 7:09:29 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 7:09:29 98,08%

PoP-TO 1:38:27 9:47:27 6:13:09 2:33:13 1:47:42 1:00:34 0:00:00 12:26:28 96,66%

Horas indisponíveis - tipo de falha

 
Tabela 2: Quadro contendo os PoPs que apresentaram falhas em julho 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 97,67 116,67 118,82 115,51 105,140

Indicador 6 99,835 99,897 99,659 99,832 99,878 99,851 99,782 99,819  
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Anexo A. Saída das ferramentas 

 

A.1 - Indicador 5 
 

 

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

RELATÓRIO DE SUCESSO DE ENTREGA E LATÊNCIA [INDICADOR 5] 

 

Período de 2008/07/01 a 2008/07/31 

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

 

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

Porcentagem de sucesso de entrega em média:                 98.26% 

Tempo médio de entrega entre 2 pontos (Rmedio):             75.42ms 

 

Desvio padrão da percentagem de perda:                       3.57% 

Desvio padrão da latência:                                  45.53ms 

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

 

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

Pontos de retardo PR = (5500/Rmedio) = (5500/75.42)= 72.92 

Pontos de perda   PP = (6-PERDA)*10 = (6-1.74)*10 = 42.59 

--- 

Pontos totais     PT = PR+PP = 115.51 pontos 

 

 
A.2 - Indicador 6 
 

 

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

RELATORIO DE DISPONIBILIDADE 

 

Periodo: Tue Jul  1 00:00:00 2008 - Thu Jul 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          1       03:54:41        99.474          298.423 

PoP-DF          0       00:00:00        100.000         300.000 

PoP-MG          0       00:00:00        100.000         300.000 

PoP-PE          2       06:28:25        99.130          297.390 

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: 99.860 

 

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

PoPs Classe 2 - Fator de ponderacao "2" 

 

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

PoP-AM          7       00:30:51        99.931          199.862 

PoP-CE          1       03:54:37        99.474          198.949 

PoP-ES          3       00:11:58        99.973          199.946 

PoP-GO          0       00:00:00        100.000         200.000 
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PoP-MA          1       00:04:12        99.991          199.981 

PoP-MS          0       00:00:00        100.000         200.000 

PoP-MT          0       00:00:00        100.000         200.000 

PoP-PA          4       00:58:32        99.869          199.738 

PoP-PB          6       07:09:29        99.038          198.076 

PoP-PI          2       00:31:46        99.929          199.858 

PoP-RN          6       07:09:17        99.038          198.077 

 

 

Disponibilidade Media PoPs Classe 2: 99.749 

 

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

PoPs Classe 1 - Fator de ponderacao "1" 

 

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

PoP-AC          1       03:08:53        99.577          99.577 

PoP-AL          2       00:31:38        99.929          99.929 

PoP-AP          0       00:00:00        100.000         100.000 

PoP-RO          2       04:10:18        99.439          99.439 

PoP-RR          6       02:40:25        99.641          99.641 

PoP-SE          2       00:31:42        99.929          99.929 

PoP-TO          7       12:26:28        98.328          98.328 

 

 

Disponibilidade Media PoPs Classe 1: 99.549 

 

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

Disponibilidade Media do Backbone: 99.739 

Disponibilidade Media Ponderada  : 99.782 

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


