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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 
setembro 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 30/09/2008 

 

3.1. Quadro resumo 

 

Indicador Descrição Meta Valores no período 

5 Qualidade (Perda e 
Retardo) 

Igual ou superior a 
100 pontos 

101,90 pontos 

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

99,817% 

Tabela 1 - Quadro resumo de indicadores 
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3.2. Indicador 5 

 
No mês de setembro, o indicador 5 obteve o valor de 101,90, muito próximo da meta de 100 pontos. 
Observa-se que desde junho este indicador está decrescente e que para este mesmo período nos anos 
anteriores é mostrado um comportamento semelhante. Isso acontece porque novas demandas estão 
sempre surgindo, seja por crescimento do enlace das instituições até o PoP, através de iniciativas 
individuais, redes metropolitanas ou custeio pelo PIMM, seja por novos serviços que estão sendo 
disponibilizados na RNP, ou mesmo pelo parque computacional das universidades que são renovados 
ou ampliados. Por essas razões, o CEO está sempre analisando a rede e buscando melhorias nos 
pontos necessários. 
    

 

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 um 
fator de 0,29%, o que representa 2,9 pontos a menos no indicador. Já o valor de RTT médio subiu 3,27 
ms, subtraindo mais 2,76 pontos do indicador. Em linhas gerais, os PoPs tiveram valores de PSEP e 
RTT piores que o mês anterior, a exceção dos PoPs AL, AM, RO e RN em relação PSEP, e PB e RN ao 
valor de RTT.  
 
 

  

Figura 2: Evolução de PSEP e RTT médio 

 
Na figura 3, é mostrado o histórico do PSEP para os PoPs de RO, AM e AL e também o do RTT para os 
PoPs do PA, PB e RN. O PoP-AM, que nos últimos meses vinha diminuindo sua perda média, parece 
estar atingindo um ponto de estabilização. Ainda sobre PSEP, vimos no mês anterior que os PoPs de AL 
e RO tiveram um aumento expressivo na perda média; já neste mês, estes valores encontram-se um 
pouco melhores. Como nestes dois PoPs, o RTT também diminuiu, é um indicativo de que os períodos 
de saturação foram menores ou menos intensos. Continuando o raciocínio em cima de RTT, tivemos a 
maioria dos PoPs com valores maiores deste componente em relação a agosto, destacando-se o PoP-
PA que atingiu o pior valor, 192,18 ms,  que temos registrado para este PoP, e o oitavo maior já 
registrado em todo o backbone (excluindo enlaces satelitais), apenas sido superado pelo PoP-RN em 
abril/2007 e pelo PoP-TO entre set/2006 e fev/2007. Em termos percentuais, houve um aumento de 
33,55% para o mês anterior e de 91,93% para julho. Os únicos resultados positivos foram dos PoPs RN 
com 84,63 ms e PB com 86,65 ms, que tiveram uma redução do RTT em 14,52% e 18,25%, 
respectivamente, sendo os melhores resultados alcançados para estes PoPs para este componente.  
Visto que, para os PoPs RN e PB, o tráfego médio vem aumentando gradativamente e não existe 
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saturação nos enlaces, a única explicação que temos seria uma otimização no percurso do enlace pela 
operadora Oi, reduzindo a sua distância.  
 
 
 

   

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-SP, que conta com três 
enlaces multigigabit está com o quinto pior valor neste mês. Infelizmente, não foi encontrado um motivo 
para este resultado. Foram verificados erros nos enlaces, mas, pelos gráficos do Cacti, as taxas são 
desconsideráveis. No gráfico do RTT, observa-se a distância entre o valor medido para o PoP-PA em 
relação aos outros. Em relação ao PoP-AM a diferença ficou em 43,77 ms. Como já explicado no 
relatório anterior, a partir da instalação do MLPPP para os três enlaces E3 do PoP-PA, é possível 
visualizar através da ferramenta Smokeping uma grande variação no retardo para este PoP. Sendo 
notado também através de uma outra ferramenta gráfica, o Cacti, que os descartes de pacotes cessaram 
no final de julho e que o tráfego médio continua aumentando. Um estudo sobre os parâmetros de 
configuração desta funcionalidade no Junos é necessário, com o objetivo de balancear entre menor 
buffer (e conseqüente retardo) e os possíveis descartes de pacotes.     
 
 

    

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

 

3.3. Indicador 6 

 
No mês de setembro de 2008, o indicador 6 voltou a atingir a meta, com um valor 99,817% de 
disponibilidade. A figura 5 mostra o histórico deste. O resultado alcançado neste mês pode ser 
considerado bom, estando inclusive acima da média de 2008. De fato, na maioria das vezes, temos 
conseguido valores entre 99,8% e 99,9% de disponibilidade.  
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Figura 5: Valores históricos do indicador 6 

Foram cinco os PoPs que apresentaram indisponibilidade inferior a 99,7%, e, deste total, quatro 
estiveram envolvidos com problemas elétricos locais, fato bastante preocupante. O caso mais crítico foi 
do PoP-PI que apresentou duas longas falhas deixando-o sem comunicação com o restante do 
backbone por 09h29 min, ou 100% de sua indisponibilidade. Outro PoP que teve sua indisponibilidade 
apenas causada por falha elétrica foi o de Goiás, com duas quedas no enlace onde faltou energia em 
uma das fases que alimentam os nobreaks. Aparentemente, estes equipamentos devem ser do tipo 
trimono, o que facilita a instalação por não exigir balanceamento entre as fases, mas se fosse utilizado 
um modelo trifásico/trifásico e cada uma das fontes de alimentação do roteador de backbone e 
equipamentos da rede distribuição estivessem em fases diferentes, não aconteceria descontinuidade 
temporária dos serviços aos clientes. Em relação aos PoPs AP e RO, os tempos de indisponibilidade por 
este tipo de falha já foram suficientemente grandes para deixá-los abaixo da meta deste indicador, 
independente da existência de outros tipos de eventos. 
 
Dos problemas envolvendo operadoras de telecom, destacam-se eventos de rompimento de fibra. O 
PoP-MA teve seu enlace indisponível em 12h38 min em um único evento deste tipo, assim como o PoP-
AP teve 6h21 min para o mesmo tipo de problema. Além do rompimento de fibra, o PoP-MA, que 
apresentou maior interrupção do serviço aos clientes, teve contabilizado em sua indisponibilidade uma 
falha em equipamento da Oi e alguns flaps no enlace. Os PoPs do RS e SC também foram afetados num 
evento de duplo rompimento no Anel Sul da rede Ipê, ficando 1h50 min indisponíveis. 
 
A figura 6 mostra a quantidade de horas indisponíveis por PoP. A maior parte das indisponibilidades 
foram causadas por problema da operadora, mas os problemas elétricos locais tiveram uma parcela 
significativa. 
 
 

 

Figura 6: Horas indisponíveis dos PoPs em setembro/2008 

 
A figura 7a mostra o histórico de indisponibilidade dos PoPs da Região Norte que não atingiram a meta 
do indicador. Como já citado anteriormente, os PoPs AP e RO tiveram suas indisponibilidades causadas 
tanto por falha elétrica quanto por operadora.  
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A figura 7b, por sua vez, mostra o histórico de indisponibilidade dos PoPs MA, PI e GO. Os PoPs PI e 
GO, também já citados anteriormente tiveram todo tempo de indisponibilidade por problemas elétricos 
locais. No entanto, o PoP-MA, que apresenta em seu histórico muitos eventos de falha elétrica, tem, 
desde maio deste ano (após instalação de grupo gerador), alcançado bons índices de disponibilidade, 
mas nesse mês foi o PoP mais indisponível por razões outras e já informadas anteriormente.  
 

   
(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-ceo Total Ind Total Ind %

PoP-AL 0:04:03 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:04:03 99,99%

PoP-SE 0:04:05 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:04:05 99,99%

PoP-PA 0:09:09 0:00:00 0:00:00 0:13:59 0:09:09 99,98%

PoP-RR 0:12:38 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:12:38 99,97%

PoP-ES 0:14:12 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:14:12 99,97%

PoP-AM 0:32:58 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:32:58 99,92%

PoP-AC 0:18:26 0:15:12 0:00:00 0:00:00 0:33:38 99,92%

PoP-RS 1:50:05 0:00:00 0:00:00 0:00:00 1:50:05 99,75%

PoP-SC 1:50:07 0:00:00 0:00:00 0:00:00 1:50:07 99,75%

PoP-GO 0:00:00 2:44:34 1:48:11 0:00:00 2:44:34 99,62%

PoP-RO 0:03:59 2:43:24 0:00:00 0:23:01 2:47:23 99,61%

PoP-AP 6:21:04 2:32:53 1:44:15 0:09:14 8:53:57 98,76%

PoP-PI 0:00:00 9:29:15 0:00:00 0:00:00 9:29:15 98,68%

PoP-MA 13:51:00 0:00:00 0:50:12 0:00:00 13:51:00 98,08%

Horas indisponíveis - tipo de falha

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

Indicador 5 113,27 91,57 82,47 97,67 116,67 118,82 115,51 107,56 101,9 105,05

Indicador 6 99,835 99,897 99,659 99,832 99,878 99,851 99,782 99,578 99,817 99,792  
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Anexo A. Saída das ferramentas 

 

A.1 - Indicador 5 
 

 

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

RELATÓRIO DE SUCESSO DE ENTREGA E LATÊNCIA [INDICADOR 5] 

 

Período de 2008/09/01 a 2008/09/30 

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

 

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

Porcentagem de sucesso de entrega em média:                 97.54% 

Tempo médio de entrega entre 2 pontos (Rmedio):             82.73ms 

 

Desvio padrão da percentagem de perda:                       4.51% 

Desvio padrão da latência:                                  57.77ms 

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

 

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

Pontos de retardo PR = (5500/Rmedio) = (5500/82.73)= 66.48 

Pontos de perda   PP = (6-PERDA)*10 = (6-2.46)*10 = 35.42 

--- 

Pontos totais     PT = PR+PP = 101.90 pontos 

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

 
A.2 - Indicador 6 
 

 

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

RELATORIO DE DISPONIBILIDADE 

 

Periodo: Sun Aug 31 23:00:00 2008 - Tue Sep 30 22:59:59 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          1       01:50:05        99.745          299.236 

PoP-SC          1       01:50:07        99.745          299.235 

PoP-SP          0       00:00:00        100.000         300.000 

 

 

Disponibilidade Media PoPs Classe 3: 99.949 

 

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

PoPs Classe 2 - Fator de ponderacao "2" 

 

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

PoP-AM          4       00:32:58        99.924          199.847 

PoP-CE          0       00:00:00        100.000         200.000 

PoP-ES          1       00:14:12        99.967          199.934 
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PoP-GO          3       02:44:34        99.619          199.238 

PoP-MA          11      13:51:00        98.076          196.153 

PoP-MS          0       00:00:00        100.000         200.000 

PoP-MT          0       00:00:00        100.000         200.000 

PoP-PA          1       00:09:09        99.979          199.958 

PoP-PB          0       00:00:00        100.000         200.000 

PoP-PI          2       09:29:15        98.682          197.365 

PoP-RN          0       00:00:00        100.000         200.000 

 

 

Disponibilidade Media PoPs Classe 2: 99.659 

 

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

PoPs Classe 1 - Fator de ponderacao "1" 

 

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

PoP-AC          3       00:33:38        99.922          99.922 

PoP-AL          1       00:04:03        99.991          99.991 

PoP-AP          8       08:53:57        98.764          98.764 

PoP-RO          3       02:47:23        99.613          99.613 

PoP-RR          3       00:12:38        99.971          99.971 

PoP-SE          1       00:04:05        99.991          99.991 

PoP-TO          0       00:00:00        100.000         100.000 

 

 

Disponibilidade Media PoPs Classe 1: 99.750 

 

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

Disponibilidade Media do Backbone: 99.785 

Disponibilidade Media Ponderada  : 99.817 

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


