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Introdução

• Há mais de 40 anos as redes vem sendo desenvolvidas
• A Internet e a World Wide Web são grandes exemplos do sucesso dessas 

tecnologias
• As redes e a Internet, de modo geral, não oferecem garantias de 

funcionamento em 100% do tempo com 100% de eficiência
• As redes são grandes recursos diariamente compartilhados por bilhões de 

pessoas e por sistemas computacionais em todo o mundo
• Às vezes algo dá errado...



Maior  quantidade  de  acessos  banda  larga



O  que  acontece  na  Internet  a  cada  segundo...



O  que  acontece  na  Internet  a  cada  segundo...

Fonte: The Internet in Real-Time



O  que  acontece  em  um  "segundo  digital"

Fonte: In “One Digital Second” | Mark Skilton



Infraestrutura  da  Internet  fornece  grandes  capacidades

Fonte: Submarine Cable Map



Velocidade  é  importante,  mas  não  é  tudo...  

1. Fonte: Department of Energy’s ESnet and NERSC Blaze 400G Production Network Path

Em 10/11/2015, foi anunciado o primeiro 
trecho de uma rede de pesquisa a 400Gbps1



Dilúvio  de  dados  nas  redes



Evolução  das  tecnologias  de  redes

Fonte: The 2015 Ethernet Roadmap | Ethernet Alliance



Conexões  Ethernet  e  suas  velocidades

Fibra Óptica 
Duplex e 
Paralela Fonte: The 2015 Ethernet Roadmap | Ethernet Alliance



Tendências  no  crescimento  do  tráfego  na  Internet

● Globalmente, o tráfego da Internet vai aumentar 3,2 vezes de 2014 a 2019 (taxa de 
aumento anual de 26%)

● Globalmente, a "hora do rush"  do tráfego na Internet vai aumentar 3.9 vezes de 2014 
a 2019 (taxa de aumento de 31%)

● Globalmente, o tráfego Internet alcançará 136,1 Exabytes por mês em 2019, 
(aumento de 42.4 Exabytes por mês em 2014)

● O tráfego global da Internet será de 4,5 Exabytes por dia em 2019, (aumento de 1,4 
Exabytes por dia em 2014)

● O tráfego global da Internet em 2019 será equivalente a 82x do volume da Internet 
global em 2005.

● Globalmente, o tráfego Internet alcançará 18 Gigabytes per capita em 2019, aumento 
de 6 Gigabytes per capita de 2014.

● Globalmente, a média do tráfego Internet alcançará 414 Tbps em 2019.
● Globalmente, a "hora do rush" do tráfego Internet alcançará 1.4 Pbps em 2019.

Fonte: Cisco VNI Global IP Traffic Forecast, 2014–2019



Previsão  do  crescimento  no  tráfego  global  da  Internet

Previsão de 168 Exabytes por mês de tráfego IP em 2019

Fonte: Cisco VNI Global IP Traffic Forecast, 2014–2019

Ano Tráego  Global  da  Internet
100 GB por dia
100 GB por hora
100 GBps
200 GBps
16,144 GBps
51,794GBps

Exabytes
por  mês



• Hora de Pico: são os 60min. do dia onde acontece a maior utilização da rede
• A Hora de Pico continua a aumentar mais rapidamente que a média
• Provedores planejam as redes de acordo com o pico, ao invés da média

"Hora  de  Pico"  x  Média  do  Tráfego  por  Hora

Taxa de tráfego
(Tbps)

Fonte: Cisco VNI Global IP Traffic Forecast, 2014–2019

Média das horas 
Hora de Pico



Desafio:  transferir  cada  vez  mais  dados



• As redes, a Internet, e a Web nasceram como 
soluções para transferir arquivos de dados

• Incessantemente especialistas buscam 
formas de melhorar e acelerar o desempenho

Velocidade  de  transferências  de  dados  em  redes

Fonte: Sync Speed Test: Over 16 Times Faster Than The Cloud | The Official BitTorrent Blog

A Ethernet, inventada pela Xerox em 1972, é a 
norma mais comum de cabeamento físico de 
redes. Desde 1983, o Institute of Electrical and 
Electronics Engineers (IEEE) tem a 
responsabilidade de definir novas especificações 
para Ethernet, que são publicadas sob o código 
802.3 e uma ou duas letras, que vão avançando 
com cada nova publicação. As taxas de 
transferência de dados são medidas em bits por 
segundo (bps), megabits por segundo (Mbps) e 
gigabits por segundo (Gbps). 
A norma Ethernet original da Xerox possuía 
uma taxa de transferência de 3 Mbps.

Fonte: Taxas de transferências de dados em Ethernet



O  que  é  desempenho?



Desempenho  de  rede

• A velocidade máxima de uma conexão de rede é definida pela tecnologia 
utilizada

• O desempenho efetivo das transferências de dados variam ao longo do 
tempo, e é afetado por: 
• Altas latências
• Pacotes de dados perdidos 
• Retransmissões de dados 
• Caminhos congestionados

• Consequências: redução da taxa efetiva (vazão) na transmissão de dados



Qual  é  o  problema?

• Ao usar a internet, você já deve ter percebido algum "comportamento" 
diferente do "normal" como, por exemplo,  maior demora na navegação 
web. (p.ex.: "o acesso internet está mais lento que o habitual")?

• Suas transferências (downloads) estão demorando mais que o usual?
• A conexão de rede do

seu computador é veloz,
(ex.: 1 Gigabit Ethernet)
mas durante uso, não se 
obtém o desempenho 
esperado?



Tráfego  na  Internet  Global

• O tráfego da Internet explodiu nas últimas 2 décadas
• Em 1992, o tráfego diário era da ordem de 100 GB
• 10 anos depois, em 2002, alcançou 100GBps
• Em 2014, alcançou 16 GBps
• A tabela apresenta uma visão do histórico do tráfego total da Internet

Fonte: Cisco VNI, 2015



• As velocidades contratadas para acesso internet são velocidades 
nominais (máximas) implementadas por diferentes tecnologias (cabo, 
fibra, rádio, celular etc.)
• A velocidade nominal máxima teórica, é a largura de banda que 

as tecnologias de comunicação suportam
• um usuário navegando na internet, poderá atingir até uma 

determinada velocidade limite, mas sem garantias de que esta 
velocidade será sempre mantida

• O desempenho dos acessos estão sujeitos a variações 
• As variações decorrem de diversos fatores: 

• A diversidade de tecnologias utilizadas nas redes que participam (e fazem 
parte) da Internet; 

• Outros fatores técnicos podem interferir na velocidade do acesso, ou podem 
dar ao usuário a impressão de "lentidão”

O  problema  (cont.)



• Quantidade de usuários e sistemas simultâneos da mesma conexão para 
a internet;

• "Congestionamentos" no acesso internet 
• Quando atingido o limite da transmissão de dados (saturação);

• Distância geográfica para a comunicação fim a fim entre o computador do 
usuário (origem) e o(s) sistema(s) de destino;

• Qualidade da infraestrutura de conexão física
• Capacidade de processamento -- ou problemas -- nos computadores 

envolvidos nas comunicações (origem e destino)
• Interferências e atenuações através da Internet

Causas  dos  problemas



Causas  dos  problemas

• Nem  sempre  as  causas  dos  problemas  estão  no  meio  da  rede;;
• Podem  estar  nas  pontas,  ou  seja,  nos  sistemas  conectados

• Os  computadores,   seus  sistemas  podem  ter  seu  desempenho  
afetado  por  diversos  problemas  não  relacionados  com  a  rede.  
• Ex.:  Um  mesmo  PC  com  a  mesma  conexão  de  rede,  podem  
ser  obtidos  resultados  diferentes  de  desempenho  usando  
diferentes  sistemas  operacionais1

1. Fonte: Windows 7 - Extremely slow internet speed after reinstall - Superuser.com



Largura  de  Banda

• Largura  de  banda é  um  dos  elementos  que  um  usuário  de  
redes  percebe  como  a  "velocidade" de  uma  rede.

Capacidade  de  informação  e  freqüência

5  hertz  ou  2,5  bits

10  hertz  ou  5  bits

100  hertz  ou  50  bits

1  segundo
Mais  informações  podem  ser  transmitidas  em  freqüências  
mais  altas

Qual a velocidade da sua Internet?



• Nas redes, latência é sinônimo de atraso, e significa o tempo que dura o percurso de um pacote 
de dados para ir da origem ao destino.

• Causas
• Propagação
• Transmissão
• Processamento

Latência

Latência em uma rede com fios (cabos)

Latência em uma rede sem fios (Wi-Fi)Caminho (via redes) entre origem e destino



Latência fim a fim (end-to-end delay) significa o tempo total necessário para transmitir um pacote 
de dados por todo o caminho, da origem ao destino.

Dados armazenados em um disco precisam ser: 
lidos da mídia de armazenamento; 
transmitidos pela interface de rede; 
codificados para transmissão por algum meio (físico ou sem fio); 
recebidos por dispositivos intermediários (roteadores, switches etc.);
retransmitidos;
decodificados da transmissão;
recebidos pela interface de rede do sistema final (computador, dispositivo móvel etc.);
processados;
armazenados

Latência  fim  a  fim



27

TCP:  quanto  mais  distantes  os  pontos,  pior  desempenho.  
Falhas  parciais  causam  perdas  de  pacotes,  que  o  afetam

Com  perdas,  atingir  alto  desempenho  
além  de  distâncias  metropolitanas,  é  
essencialmente  impossível

Latência  Bidirecional  (RTT  - Round  Trip  Time)  em  milissegundos

Va
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Vazão  com  latência  crescente e  com  perdas  de  pacotes de  0,0046%

Fonte: ESnet



Se a velocidade do acesso internet está abaixo do esperado, ou não está 
atendendo sua aplicação, pode-se avaliar alguns pontos:

O tipo de conexão utilizado atende sua aplicação?
Sua conexão de acesso internet é sem fio - Wi-Fi - ou com fio, (usa cabos)?

Redes sem fio
Podem ser mais lentas que conexões de rede com cabos
São mais vulneráveis a interferências por obstruções ou outros dispositivos (p.ex.: 

fornos de microondas e telefones sem fio)

Os computadores e equipamentos de rede estão em ordem? 
Virus (worms e malwares) podem interferir no desempenho dos computadores 

e nas comunicações através das redes
Roteadores sem fio podem ser infectados por virus*

Como  avaliar  o  acesso  internet?

Figura: CenturyLink | How to troubleshoot a slow Internet connection* Fonte: Vírus do roteador: o que é, como se instala e quais são os 'sintomas'



Testes  de  velocidade

Fonte: Speedtest.net



SIMET

Fonte: SIMET



MonIPÊ

Fonte: RNP MonIPÊ



perfSONAR

Fonte: perfSONAR Lookup Service Directory



Fonte: Olhar Digital: Saiba o que afeta a qualidade da sua internet

Revisão  sobre  desempenho  de  redes



Otimizando  a  rede

• Prefira usar a rede cabeada
para aplicações multimídia 
que geram maior tráfego 
(p.ex.: vídeo)

• Verifique se o antivirus
está atualizado e verifique
se o computador está
infectado

• Se tiver dificuldade para
acessar serviços online
verifique com ferramentas
como:

• Caiu Tudo
• Verificador
• Is Down Right Now?



Desafio para  os provedores (de  redes e  de  conteúdo)

Fonte: Aspera



Para  saber  mais

Livro

Tubos: O Mundo Físico da Internet
Andrew Blum

Capa comum: 272 páginas
Editora: Rocco (3 de junho de 2013)
Idioma: Português
ISBN-10: 8532528406
ISBN-13: 978-8532528407
Dimensões: 21,1 x 13,5 x 1,5 cm
Peso: 340 g
Avaliação: 4.0 de 5 estrelas

Fonte: Amazon



1. Olhar Digital: Saiba o que afeta a qualidade da sua internet (vídeo)

2. The 2015 Ethernet Roadmap | Ethernet Alliance (site)

3. Video Set: More Changes coming to Ethernet Standards

4. MonIPÊ: Monitoramento de Desempenho da RNP - GT-ER 39 (vídeo)

5. The web could reach its limit in just eight years | Mail Online (artigo)

6. Olhar Digital: Saiba o que influencia a velocidade da internet (vídeo)

7. Department of Energy’s ESnet and NERSC Blaze 400G Production Network Path

Referências



OBRIGADO!

Alex Soares de Moura
alex.moura@rnp.br

Este material está disponível em: https://goo.gl/V5xcML


