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RESUMO 
 

 

O objetivo deste trabalho é construir um modelo do tráfego de redes de 

computadores e aplicar a este modelo o conjunto de técnicas de Controle 

Estatístico de Processo (CEP) de forma a viabilizar ações preventivas sobre 

a rede. Trabalhou-se com a hipótese de que é possível determinar 

estatisticamente o comportamento da rede em um dado número de variáveis de 

interesse. O modelo, representado em sua forma final por um conjunto de 

variáveis que descrevem o tráfego modelado, foi construído a partir da 

observação da rede local do Instituto de Física de São Carlos (IFSC). 

Recolheram-se aproximadamente 10 milhões de registros, pelo software 

NeTraMet, classificados em fluxos e posteriormente processados por 

aplicativos criados especificamente para esta finalidade. Dado que o CEP 

pressupõe a normalidade dos dados, cuidou-se de verificar formalmente esta 

propriedade nas amostras colhidas, pela aplicação do teste qui-quadrado aos 

valores individuais. Em conformidade a referências da literatura, fez-se o 

mesmo em relação aos valores médios das amostras. Em ambas as situações, 

comprovou-se a não-normalidade das distribuições. Investigaram-se os 

efeitos desta constatação no CEP e desenvolveu-se uma nova metodologia de 

cálculo dos limites de controle, fundamentada nos trabalhos do matemático 

russo Pafnuty Lvovich Chebyshev (1821 – 1894), sobre teoria das 

probabilidades. Adaptou-se, pois, o CEP às condições reais observadas, 

expandindo-se a possibilidade de seu uso em distribuições não-normais. 

Aplicou-se o CEP devidamente adaptado aos dados da rede do IFSC, gerando-se 

um estudo de caso. Verificou-se que o modelo capta adeqüadamente a 

realidade da rede. Sua utilidade foi ilustrada pela efetiva detecção de 

situações anômalas. As cartas CEP geradas sugeriram a inserção de um ajuste 

de sensibilidade nos controles, deixado para futuros trabalhos. Os 

objetivos da pesquisa foram atingidos pela criação de um modelo original e 

comprovação da hipótese inicialmente apresentada. Foram excedidas as 

expectativas pela obtenção de resultados importantes e inesperados e pelo 

desenvolvimento de uma nova metodologia de cálculo para um ferramental já 

consagrado. 

 

 

 

 

 

Palavras-chave: Redes de Computadores. Modelos. Controle Estatístico de 

Processo. Tráfego. IP. 



 

ABSTRACT 
 

 

This work aims the development of a computer network traffic model, and 

subject it to the set of Statistical Process Control (SPC) techniques, in 

order to allow preventive actions to the network. The hypothesis of a 

possible statistical determination of the network behavior, at a certain 

number of specific parameters, was analysed. The model was developed based 

on local observations of the Instituto de Física de São Carlos (IFSC) 

network, and the final version of the model was represented by a set of 

parameters that describes its traffic. The NeTraMet software collected 

around 10 million reports, classified as flows and later on processed by 

specific applications. Since the SPC assumes the normality of the data, a 

chi-square test was applied to individual values, to confirm this 

characteristic in the samples collected. The same was done to the average 

values of the samples, as recommended by the literature. Both tests showed 

the no-normality of the distributions. This effect on SPC was studied, and 

then a new methodology to calculate the control limits was developed, based 

on the work of the Russian mathematician Pafnuty Lvovich Chebyshev (1821-

1894), about the probability theory. SPC was adapted to real conditions 

making its use in no-normal distributions possible. A well-adapted SPC was 

applied to the IFSC network data, resulting in a study case, and it could 

be verified that the model properly captured the reality of the network. 

Its use was demonstrated by the effective detection of anomalous 

situations. The SPC charts generated suggested an adjustment of the control 

sensibility, what was left for future research. The development of an 

original model and the confirmation of the hypothesis above, make clear 

that the goals of this work were achieved. In fact, important and 

unexpected results surpassed the expectations of this study, as much as the 

development of a new calculation methodology for a well-stated tool.  
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GLOSSÁRIO 

 

ATM Asynchronous Transfer Mode 

CEP Controle Estatístico de Processos 

Controle Estatístico 
de Processos 

Um método de monitoramento, controle e melhoria de 
processos mediante análise estatística. É feito com 
a finalidade de identificar e eliminar as causas 
especiais de variação e outras condições 
operacionais anormais, colocando o processo sob 
controle estatístico. Seus quatro passos básicos 
incluem a medição do processo, a eliminação das 
suas variações para torná-lo consistente, o seu 
monitoramento e a melhoria do desempenho em relação 
aos seus padrões [17] 

Distribuição normal, 
curva normal ou 

gaussiana 

 

A distribuição gaussiana é a que ocorre com maior 
freqüência na natureza, e por este motivo recebeu a 
denominação de normal. A função que define a 
distribuição normal foi determinada pelo 
estatístico e matemático Carl F. Gauss no início do 
século XIX.1 

 
 

onde  é a média e  é o desvio padrão 

Características: 1. Simétrica em relação à média; 
2. A média, moda e mediana são iguais; 3. A área 
total sob a curva é igual a 1 com 50% à esquerda e 
50% à direita da média. 2 

A equação da curva normal de Gauss, que é uma curva 
matemática teórica, baseia-se em dois parâmetros — 
a média e o desvio-padrão — que são os elementos 
que definem uma determinada população, em relação a 
uma característica qualquer, estudada e medida em 
integrantes dessa população.3 

Fluxo Conjunto de pacotes trocados entre dois 
computadores e considerados como uma comunicação 
completa 

ICMP Internet Control Message Protocol 

Internet Rede mundial de computadores 

IP Internet Protocol 

                                                 
1 Distribuição e probabilidade. Em: http://members.tripod.com/alkimia/estatistica/distribuicao_probabilidade.htm 
2 Disciplina de Métodos Quantitativos em Medicina. Evolução darwiniana em medicina. Massad E, Silveira PSP, eds. Faculdade de 
Medicina da Universidade de São Paulo. <URL:http://www.usp.br/fm/dim/darwin/index.htm> 
3 Estatística Prática para Docentes e Pós-Graduandos de Geraldo Maia Campos, em http://www.forp.usp.br/restauradora/gmc /gmc_livro 
/gmc_livro_cap08.html 



 

Não-normal Que não apresenta-se aderente à distribuição normal 

Normal Que apresenta-se aderente à distribuição normal 

Normalidade Que tem a propriedade de ser normal 

Processo Maneira pela qual se realiza uma operação, segundo 
determinadas normas; método; técnica 

Redes de Computadores Rede de telecomunicações que envolve a interconexão 
entre dois ou mais computadores permitindo a troca 
de dados entre estas unidades e otimizando recursos 
de hardware e software 

SGBD Sistema Gerenciador de Banco de Dados 

SQL Structured Query Language 

TCP Transmission Control Protocol 

UDP User Datagram Protocol 
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1 INTRODUÇÃO 
 

 

 As redes de computadores são ferramentas importantes e sua presença 

é, atualmente, fundamental para operação de várias entidades, tais como 

empresas, universidades e outras. Redes interligadas e conectadas à 

Internet permitem acesso a serviços e dados residentes em servidores e 

bases remotas, oferecem facilidades de comunicação e, de várias formas, 

ampliam o uso da tecnologia de informação. 

 Manter a rede operando em condições satisfatórias é, portanto, uma 

atividade cuja execução é essencial para atendimento das necessidades dos 

respectivos usuários. 

Assim como em outras atividades humanas, é preferível evitar que haja 

problemas na rede a enfrentar a necessidade de solucioná-los depois de sua 

ocorrência. 

Esta pesquisa busca melhorar a capacidade de gerencialmento de redes, 

ofercer ferramentas úteis e aplicadas à questão, com forte embasamento 

teórico e estatístico, numa abordagem inédita e multidisciplinar. A 

possibilidade de predizer a ocorrência de problemas e de evitá-los com 

intervenções pro-ativas é a motivação deste trabalho, que pode ser aplicado 

a redes em geral. Maior destaque foi dado a situações em que o protoloco 

predominante é o IP. 

O Controle Estatístico de Processos (CEP) é uma ferramenta que 

permite a detecção antecipada de situações que podem se tornar 

indesejáveis. Pressupõe que um processo seja colocado “sob controle 

estatístico”, isto é, que as causas identificáveis da variabilidade do 

processo sejam eliminadas e que permaneçam apenas e tão somente as causas 

aleatórias, cuja supressão é impossível ou inviável. Uma vez sob controle, 

o processo é monitorado continuamente e o surgimento de problemas pode ser 

detectado, via alteração da variabilidade do processo, antes que sejam 

consumados prejuízos. 

Por esta razão, optou-se pelo emprego desta técnica a redes, para que 

os respectivos prognósticos fossem suportados por sólidos conhecimentos e 

experiência acumulada pelas comunidades científica e industrial no controle 

estatístico. 

Neste trabalho, parte-se da hipótese de que é possível construir um 

modelo do tráfego das redes de computadores e determinar estatisticamente o 

seu comportamento para um determinado número de variáveis de interesse. 
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Este modelo torna-se, então, a base para o desenvolvimento de ações, 

procedimentos e ferramentas de caráter preventivo em relação a problemas 

próprios das redes.  

Dentro deste contexto, aplica-se o CEP às variáveis do modelo 

desenvolvido, de forma a demonstrar concreta e efetivamente a sua 

utilidade, com a junção das áreas de rede e controle estatístico num único 

trabalho. 

A rede do Instituto de Física de São Carlos (IFSC) é usada para a 

determinação dos valores experimentais de cada variável considerada pelo 

modelo aqui desenvolvido, tendo-se em conta que trata-se de uma rede local 

representativa em termos de porte, necessidades, aplicações, interconexão e 

protocolos. 

Em linhas gerais, recolhe-se o tráfego da rede analisada através de 

ferramentas de monitoramento, classificando-se este tráfego em fluxos e 

armazenando as informações de interesse, correspondentes às variáveis 

adotadas no modelo, em um banco de dados. Obtém-se, assim, uma instância 

concreta do modelo, com dados de tráfego real carregados. Processa-se esta 

base com a aplicação das técnicas de CEP e gera-se o conjunto de cartas 

(gráficos de controle) para as variáveis sob estudo. As cartas, produto 

final do CEP, são usadas pela administração da rede para planejamento e 

intervenções pró-ativas, enfatizado o aspecto de prevenção de problemas. 

Nesta pesquisa, cuida-se da criteriosa verificação das condições de 

uso das técnicas estatísticas antes do seu emprego. Com efeito, demonstra-

se que o tráfego coletado nas amostras apresenta-se com distribuição de 

freqüência diferente da normal, o que invalida os pressupostos de CEP da 

forma que comumente é referenciado.  

Estuda-se a questão em profundidade e determina-se exatamente em que 

ponto a aplicação do CEP fica prejudicada em função da distribuição 

observada, demonstrando-se que os limites inferior e superior de controle 

das cartas CEP são os únicos elementos afetados. Com suporte em um 

ferramental estatístico rigoroso, propõe-se uma nova forma de cálculo dos 

limites citados, de forma que o CEP possa ser utilizado na distribuição de 

freqüência verificada ou em outras distribições cuja característica 

principal seja a não-normalidade. 

Comprova-se a hipótese inicial, pois constroe-se o modelo do tráfego 

e determina-se estatisticamente o seu comportamento com a aplicação do CEP 

devidamente adaptado às condições deste estudo. Demonstra-se a 

aplicabilidade de CEP a redes. 



17 

O modelo comprova capturar adeqüadamente o comportamento real da 

rede, em diversas circunstâncias durante a realização deste trabalho.  

Falhas de controle e de equipamentos que passariam despercebidas no 

gerenciamento usual puderam ser detectadas. 

A nova metodologia de cálculo aplicada aos dados coletados gera 

cartas CEP interessantes, que sugerem a possibilidade da inserção de um 

ajuste de sensibilidade no modelo, o que pode ser a base de um novo 

trabalho na área. 

O texto desta tese está organizado, além desta introdução, em mais 

nove capítulos principais, a saber: Revisão Bibliográfica, Rede do IFSC, 

Metodologia, Modelo da Rede, Resultados, Discussão, Aplicação do Modelo, 

Conclusões e Trabalhos Futuros. Ao final, são acrescidas as Referências 

Bibliográficas e os Apêndices. 

A Revisão Bibliográfica é composta de duas partes. Na primeira delas, 

é feito um levantamento pormenorizado de aspectos de monitoramento de 

redes, tráfego e ferramentas, com base na literatura. Procura-se dar ao 

leitor uma visão geral da problemática envolvida, dos padrões e do estado 

das pesquisas na área, informes comerciais dos fabricantes de equipamentos 

e programas neste segmento são usados para mostrar quais os recursos 

atualmente disponíveis à administração da rede e reforçar o aspecto 

original desta pesquisa, visto que a abordagem aqui adotada não pôde ser 

encontrada nas fontes disponíveis. Na segunda porção do capítulo, 

apresenta-se e conceitua-se o CEP, discorrendo-se sobre seu interesse,  

atualidade e sua relação com o controle de qualidade da indústria. Ilustra-

se a sua aplicação em áreas diversas e fazem-se os devidos alertas em 

relação ao uso inadeqüado do mesmo. Estabelece-se o vínculo entre a área de 

redes e o controle estatístico. 

O capítulo dedicado à rede do IFSC, subdividido em duas seções, 

apresenta os aspectos históricos e a topologia da rede do Instituto em 

diversos momentos, dentro do período considerado para este trabalho. 

Pretende-se que o leitor tenha uma boa noção da rede, incluindo-se as 

tecnologias adotadas, as questões levantadas pelas decisões de projeto e as 

dificuldades de monitoramento introduzidas pela segmentação das sub-redes. 

Em seguida, na Metodologia, são descritos os métodos, procedimentos, 

materiais, equipamentos e ferramentas utilizados para o trabalho, em quatro 

seções: Procedimentos de Coleta, Amostras, Processamento e Seleção de 

Variáveis. Na primeira seção, detalha-se o processo de coleta e apresenta-

se o conceito de fluxo, são discutidas as ferramentas utilizadas na coleta, 

seu modo de funcionamento, seu relacionamento com padrões recomendados por 
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organismos internacionais e, em linhas gerais, são descritos os produtos 

finais do software adotado. Na seção de Amostras, caracteriza-se cada 

amostra coletada, detalhando-se o período de observação, o volume dos dados 

recolhidos, etc., demonstra-se a validade destas, já que são coletadas em 

períodos de duração distinta, confrontando-se a metodologia adotada neste 

trabalho com referências da literatura; as dificuldades advindas de 

decisões de projeto, segmentação de rede e falha de documentação são 

expostas, de maneira que o leitor fique completamente a par das condições e 

detalhes de cada uma das coletas feitas. Em Processamento, mostra-se como 

foram contornadas as questões surgidas do grande volume de dados obtido, 

explicitando-se as alternativas buscadas e a solução adotada, via servidor 

de banco de dados. Exemplificam-se as consultas feitas em linguagem SQL 

sobre a base que representa uma instância do modelo aqui desenvolvido. Na 

última seção, descreve-se a construção do modelo, desde os valores 

disponibilizados pela ferramenta de coleta até o modelo finalizado. As 

decisões tomadas são documentadas de sorte que o leitor possa acompanhar 

efetivamente os detalhes da elaboração do modelo, a sua fundamentação e os 

pressupostos adotados. Enfim, apresenta-se o modelo acabado, em forma de 

uma tabela contendo as variáveis selecionadas. 

O capítulo Modelo da Rede é dividido em duas seções. Na parte que 

trata dos atributos do modelo, detalha-se a forma de cálculo de cada uma 

das variáveis e o seu significado. Na outra parte, uma discussão minuciosa 

aponta os pormenores das variáveis e as implicações de cada um delas. Esta 

seção fornece ao leitor um aprofundamento nas questões suscitadas pelo 

trabalho, tais como as análises dos protocolos de rede, limitações do 

modelo, efetividade e validação do uso, etc., e enumera alguns casos em que 

o modelo foi empregado com êxito na detecção de situações anormais na rede 

do IFSC, desde as etapas iniciais até a conclusão das investigações. 

Explicita-se que este trabalho não pretende ser exaustivo na questão da 

administração de redes e que, portanto, sua contribuição complementa outros 

recursos existentes, sem a intenção se substituí-los. 

Em Resultados, são apresentados gráficos e tabelas com os dados 

obtidos neste trabalho, agrupados e resumidos, dadas a impossibilidade e a 

inconveniência de apresentá-los em sua forma bruta. Uma das seções 

apresenta os valores conseguidos por observação direta, com processamento 

de agrupamento de fluxos ou de totalização simples. Na outra seção, são 

mostrados dados derivados de processamento mais complexo, inclusive as 

planilhas de totais consolidados dos testes de normalidade. O leitor poderá 

aprofundar-se, portanto, na análise numérica da rede do IFSC, objeto das 

coletas experimentais e base para formulação do modelo proposto. 
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No capítulo de Discussão, mostra-se a construção do modelo a partir 

dos resultados, evidenciando-se a questão da distribuição de freqüência 

observada não atender à propriedade de normalidade. Destaca-se que este 

resultado não era previsto, sendo, porém, de grande importância. No 

decorrer do texto, menciona-se a estranheza em relação à falta de rigor na 

verificação das condições de aplicação do CEP na literatura consultada. 

Referência é feita ao Teorema do Limite Central e sua aplicabilidade a este 

trabalho. O leitor poderá acompanhar a evolução da pesquisa a partir da 

constatação de não-normalidade até o desenvolvimento de uma nova 

metodologia de cálculo para limites de controle, necessária para a 

adaptação rigorosa das técnicas CEP às condições verificadas na rede. 

Discorre-se sobre a possibilidade de uma futura inclusão de um ajuste de 

sensibilidade no emprego do modelo. 

Em Aplicação do Modelo, faz-se o uso deste na própria rede do IFSC, 

invertendo-se o processo: a rede que era fonte de dados experimentais passa 

a ser analisada pela aplicação do modelo e das técnicas CEP ao seu tráfego. 

Trata-se, pois, de um estudo de caso, cujo intento é ilustrar algumas das 

possibilidades de uso do modelo em conjunto com técnicas CEP. Não se 

pretende um tutorial ou um roteiro de aplicação, visto que os usos 

possíveis são significativamente mais amplos. 

No capítulo seguinte, são apresentadas, objetivamente, as conclusões 

desta pesquisa. A contribuição deste trabalho é evidenciada, assim como a 

sua originalidade em termos de proposta e desenvolvimento. Destaca-se a 

inovação na metodologia de cálculo dos limites de controle CEP. Ao final, 

analisa-se a consecução dos objetivos desta tese. 

Em Trabalhos Futuros, sugerem-se linhas de ação que possam ser 

tomadas a partir deste trabalho, nas áreas de teoria, pesquisa e 

desenvolvimento. 

Na seqüência, são listadas as referências bibliográficas, indexadas 

pelo sistema numérico4. 

No Apêndice A – Registros Estatísticos, apresenta-se a composição 

detalhada dos chamados registros estatísticos do software coletor de dados 

utilizado. 

No Apêndice B – Testes Qui-Quadrado, são colocados todos os testes 

qui-quadrado realizados neste trabalho, cujos resultados demonstraram a não 

                                                 
4 Esta tese foi formatada com base nas normas ABNT NBR 6023:2000, 10520:2001 e 14724:2001. Informações 

complementares foram extraídas de CERVO, A.L. e BERVIAN, P.A. Metodologia Científica. 5ª. ed. Prentice-Hall: São 
Paulo, 2002. 242p. 
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normalidade da distribuição de freqüência das variáveis da rede do IFSC 

consideradas pelo modelo aqui desenvolvido. 
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2 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 
 

 

 2.1 Tráfego de rede 

 

 A caracterização de uma rede via medição do seu tráfego é prática 

usual na pesquisa e no gerenciamento de redes. Segundo Palazzo [1], uma 

questão fundamental na pesquisa na área de análise e projeto de redes de 

telecomunicações é a caracterização das fontes de tráfegos que se espera 

serem usuárias dos serviços da rede. Em geral, a preocupação dos trabalhos 

da área se fixa no desempenho da rede ou na engenharia de tráfego.  

Assim, verifica-se um esforço no sentido de padronizar ou, ao menos, 

estabelecer uma linguagem comum para a medição de tráfego, como se vê em 

Lai et al. [2], onde o Internet Engineering Task Force (IETF) publica um 

Internet-Draft voltado ao tema, com princípios para o desenvolvimento de um 

conjunto de sistemas de medida para suporte à engenharia de tráfego em 

redes Internet Protocol (IP). Definem-se, aí, 3 escalas de tempo para 

medições, a saber: meses; dias ou horas; minutos ou intervalos menores. 

Manifesta-se, também, a necessidade de que os processos de monitoramento da 

rede não causem a sua degradação e que evitem a geração de um volume 

exagerado de dados. Neste último aspecto, o IETF considera essencial o 

processo de agrupamento de dados e totalizações de medidas. No mesmo texto, 

estabelece-se que a coleta de dados de uma rede pode ser usada para os 

seguintes propósitos: caracterização e controle de tráfego e monitoramento 

de rede. Com efeito, o objetivo e a metodologia do presente trabalho estão 

plenamente em conformidade com o supracitado documento.  

Em Murray; Claffy [3], encontra-se uma discussão sobre o problema de 

se ter uma infra-estrutura global para medir a Internet, o que os autores 

trataram de “Measuring the Immeasurable” (traduzido livremente: medindo o 

imensurável). Mostram-se aspectos que dificultam ou impossibilitam a 

realização de medições de maior âmbito na Internet, como, por exemplo, a 

concorrência comercial entre provedores, que mantêm dados relativos ao 

desempenho de suas redes, mas que restringem ou proíbem o acesso externo a 

tais dados. No artigo, são analisados e comparados diversos sistemas de 

medição implementados e cujos resultados são publicamente disponíveis. 

O uso de fluxos como base para medições, como adotado neste trabalho, 

é previsto em [2], para determinação das distribuições de tráfego na rede. 

Sugere-se, naquele documento, que as informações sobre fluxos incluam 
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endereços IP e número das portas da fonte e do destino, protocolos, tipos 

de serviço, marcação de tempo de início e fim do fluxo, contadores de 

pacotes, octetos, etc. Estas especificações são excedidas na coleta de 

dados realizada nesta pesquisa. 

Em Brownlee et al. [4], um artigo produzido com apoio, entre outras 

instituições, da Cooperative Association for Internet Data Analysis 

(CAIDA), encontra-se descrita uma metodologia consistente para análise 

passiva de uma conexão de Internet para uma Universidade. Os autores 

utilizam os softwares CoralReef e NeTraMet para estudos de caso, com 

medição passiva em dois pontos de interesse nas redes da Universidade da 

Califórnia em San Diego e do Centro de Supercomputadores de San Diego: uma 

conexão inter-redes e uma saída para Internet. Os estudos utilizaram 

intervalos de 10 segundos como base de análise e leitura de dados a cada 5 

minutos. Os resultados obtidos foram apresentados em forma de gráficos, com 

indicação da média e dos limites mínimo e máximo. Os dados processados 

naquele trabalho trazem informações sobre consumo de largura de banda, 

duração e tamanho dos fluxos, etc., que permitiram conclusões a respeito do 

comportamento da rede em exame, especialmente com a separação dos 

protocolos Transmission Control (TCP) e User Datagram (UDP).  

O software CoralReef, criado pela CAIDA, é descrito em termos de 

fundamentos, justificativa e operação em Moore et al. [5], artigo no qual 

encontram-se exemplos de uso e resultados obtidos. Dentre os gráficos 

apresentados, destaca-se aquele que indica o uso da rede pelos diversos 

serviços sobre IP. 

Dentro das questões levantadas em CAIDA [6], são colocadas como 

medidas comuns na avaliação de redes a latência, a perda de pacotes, a 

utilização (da largura de banda) e a disponibilidade, ainda que esta não 

seja uma lista completa. Alerta é feito no sentido de que nenhuma análise 

faça uso de apenas um parâmetro na avaliação da rede, pois o que deve ser 

levado em conta é o conjunto das variáveis e seus efeitos. Como exemplo, é 

citado o caso das medições de atraso e perda de pacotes. A redução do 

atraso numa rede pode ser obtida pela diminuição do tamanho das filas dos 

roteadores (redução dos buffers). Porém, tal medida tende a elevar o número 

de pacotes descartados. Assim, há um compromisso a ser mantido entre as 

duas grandezas para uma boa operação da rede. No mesmo documento, encontra-

se um roteiro para medições via Realtime Traffic Flow Measurements (RTFM), 

cumprido fielmente neste trabalho. 

Ainda em [6], manifesta-se a preocupação com dados totalizados e 

indicadores estatísticos. Recomendações são feitas para que se verifique a 

representatividade de médias, por exemplo. Em alguns casos, pode ser 
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preferível o uso de medianas, menos sujeitas a variações resultantes de 

dados atípicos.  

 A maior parte das fontes consultadas considera como medidas 

estatísticas dados cumulativos, geralmente em função do tempo, médias e, 

algumas vezes, variância. Para efeitos deste trabalho, considerou-se 

insuficiente este tipo de informação. Foram encontrados exemplos em que 

outros indicadores são objetos de exame, como em [4], onde são utilizados 

percentis de 5%, 50% e 95%. 

Em Ye; Chen [7], tem-se um trabalho estatístico de maior peso, 

voltado à detecção de intrusões em sistemas de informação, com a proposta 

de uso de teste qui-quadrado em substituição a técnicas estatísticas 

multivariadas. A complexidade dos cálculos com análise multivariada implica 

num tempo de processamento que torna inviável o seu uso em ambientes de 

produção. Assim, o principal resultado obtido foi a redução do tempo de 

processamento para detecção de intrusões, mantida aproximadamente a mesma 

eficiência de operação. 

Na linha de detecção de atividades anormais na rede, Marchette [8] 

apresenta dois métodos estatísticos para destacar tentativas de ataque a 

uma rede com aproximadamente 1.000 nós. Ambos os métodos cuidam do 

agrupamento de nós em clusters para redução nas dimensões do espaço 

amostral. A caracterização de cada grupo de nós é feita com base no tráfego 

histórico para cada máquina, já descartado o que o autor classifica como 

tráfego sem interesse, notadamente aquele gerado e terminado dentro da 

própria rede. As variáveis consideradas para os métodos são: data e hora do 

pacote, protocolo de transporte (TCP ou UDP), porta e endereço IP da fonte 

e do destino. Os métodos estatísticos aplicados permitiram a redução de 

2.050 dimensões para um conjunto unidimensional, viável para processamento 

de dados. O resultado do trabalho foi a detecção de todos os ataques à rede 

com a análise de um volume de dados próximo a 10% dos pacotes sob exame. Na 

lista de trabalhos futuros do artigo, encontram-se a preocupação de 

refinamento dos métodos, a sugestão de inspeção de outros fundamentos 

matemáticos para aperfeiçoamento das medidas e o cuidado acerca da escolha 

dos dados de calibração do processo. Neste último tópico, evidencia-se a 

possibilidade de uso de dados de calibração (ou “treinamento”) que incluam 

alguns ataques não detectados sem que haja prejuízo para o desempenho do 

processo de análise da rede. 

A problemática de desempenho para agentes web é motivação para 

Schroeder; Boro [9], onde se encontra uma revisão de ferramental 

estatístico, com ênfase na distribuição log-normal e uma revisão da 

característica self-similar (“auto-similar”) do tráfego da Internet. Entre 



24 

os resultados obtidos, um de particular interesse é o que conclui por 

diferenças estatísticas no comportamento de conexões TCP e UDP. Com efeito, 

neste trabalho, quando possível, serão analisados em separado ambos os 

protocolos. 

Em busca de ferramentas para modelagem e simulação de tráfego 

Asynchronous Transfer Mode (ATM), Pearson et al. [10] apresentam estudos 

sobre o comportamento das redes. De particular interesse é o fato de que há 

demonstrações de que o tráfego Ethernet não segue uma distribuição de 

Poisson para o processo de chegada de pacotes. Como citado, esta premissa 

foi utilizada em algumas modelagens de rede, levando a discrepâncias entre 

o modelo e o ambiente observado. Assim, uma hipótese aparentemente mais bem 

fundamentada é a que o tráfego de redes locais Ethernet segue um modelo 

fractal com auto-similaridade, o mesmo se aplicando ao tráfego entre tais 

redes e a Internet. No mesmo documento são analisadas especificidades da 

comunicação de vídeo e serviços World Wide Web (WWW) em redes, com enfoque 

nos seus efeitos sobre a infra-estrutura ATM. Para este último serviço, as 

variáveis consideradas são bytes por conexão TCP para requisições e para 

respostas, duração da conexão TCP, tempo entre chegadas de conexões e 

duração das pausas entre conexões (thinking time). Os modelos formulados e 

validados pelo autor têm um enfoque em desempenho e simulação da rede e, 

desta forma, são inadequados aos objetivos do presente trabalho. 

 Uma busca por ferramentas comerciais de gerência de rede localizou 

produtos que contam com variáveis estatísticos cumulativas, considerando, 

no mais das vezes, totais de tráfego, largura de banda usada, etc. Há uma 

série de sofisticados softwares de administração e controle de redes, mas 

não se pôde encontrar qualquer um que implementasse a abordagem proposta 

neste trabalho. A seguir, são exemplificados alguns destes produtos, 

retornados de buscas efetuadas no site www.google.com [11], em 09/02/2002, 

sem a pretensão de uma listagem exaustiva. Quando apropriado, comentários 

sobre a adequação das técnicas escolhidas são feitos. 

 Em Dyband [12], apresenta-se um software para administração de 

tráfego IP, com recursos de monitoramento, gerenciamento de uso de banda e 

análise estatística para até 50.000 objetos, com período de amostragem de 

1/100 de segundo. Os relatórios previstos pelo programa são referentes aos 

10 maiores usuários, segundo critérios definidos pelo operador, 

visibilidade de que usuários estão consumindo largura de banda, etc. Tais 

dados podem ser apresentados em tempo-real. Um aspecto interessante é a 

decisão de armazenar os dados estatísticos em bases ODBC para posterior 

consulta. Uma solução similar, usando bases de dados relacionais, foi 

adotada na presente pesquisa, como descrito no capítulo de metodologia. 
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O Solaris Bandwidth Manager, apresentado pela Sun Microsystems [13], 

é um produto para administração de largura de banda e controle de redes IP. 

Os dados de análise que gera podem ser utilizados para monitoramento da 

rede ou cobrança. Nenhuma menção é feita sobre análise estatística dos 

dados. 

 Encontra-se, em Acterna [14], um descritivo breve de software e 

hardware para análise de rede, com destaque para interface gráfica de fácil 

utilização e para a capacidade de decodificar 450 protocolos de rede. O 

conjunto de ferramentas tem capacidade, inclusive, de analisar e gerar 

tráfego de prova com erros até o nível físico. Os relatórios oferecidos ao 

usuário listam as maiores estatísticas de interesse, em base de variáveis 

cumulativas. Não se identifica neste produto a possibilidade de usar o 

enfoque aqui adotado. 

 O software Tivoli [41], da IBM, tem por objetivo um gerenciamento 

completo da tecnologia de informação no ambiente de negócios. Para isto, 

inclui questões ligadas à rede. Trata-se, porém, de um sistema de 

integração e automação, estruturado a partir de múltiplos tipos de 

servidores, coleta de dados de diversos agentes, etc., com propósitos e 

escopo completamente distintos dos previstos para o presente trabalho. 

 Na mesma linha, também com objetivo diferente do desta pesquisa, o 

OpenView [42] é um produto da HP que oferece amplas possibilidades para o 

gerenciamento centralizado de redes, capaz de indicar pontos de falha e 

reduzir o tempo necessário para reparo e retomada das operações. 

 Outras ferramentas para redes podem ser encontradas com relativa 

facilidade, pelos mais diversos mecanismos, incluindo-se neste conjunto as 

soluções baseadas no Simple Network Management Protocol (SNMP). Não se 

localizou qualquer uma que estivesse próxima à proposta aqui desenvolvida. 

 

 

 2.2 Controle Estatístico de Processos (CEP) 

 

 Controle Estatístico de Processos (CEP) é, segundo a Fundação para o 

Desenvolvimento Gerencial [15], “expressão utilizada para significar o uso 

de técnicas estatísticas para auxiliar no controle da qualidade de 

processos”. Conceito similar pode ser obtido em [16], que define CEP como 

“a aplicação de métodos e procedimentos estatísticos em relação a um 

processo e a um certo conjunto de padrões”. No Instituto Brasileiro da 

Qualidade Nuclear [17], encontra-se uma significação mais ampla para CEP, 



26 

que é dito “um método de monitoramento, controle e melhoria de processos 

mediante análise estatística. É feito com a finalidade de identificar e 

eliminar as causas especiais de variação e outras condições operacionais 

anormais, colocando o processo sob controle estatístico. Seus quatro passos 

básicos incluem a medição do processo, a eliminação das suas variações para 

torná-lo consistente, o seu monitoramento e a melhoria do desempenho em 

relação aos seus padrões.” 

 As necessidades industriais e militares das últimas décadas levaram 

ao emprego do CEP como técnica universalmente aceita para acompanhamento de 

processos e inspeção de materiais. 

 Neste trabalho, aplica-se CEP à problemática de monitoramento de 

redes de computadores. Cuidou-se, pois, de conferir a atualidade da 

técnica, de modo a evitar que um ferramental já obsoleto fosse utilizado na 

pesquisa. Artigos recentes, em várias áreas do conhecimento, tratam do CEP. 

Optou-se por citar os exemplos seguintes, de modo a comprovar que o 

controle estatístico é uma técnica atual e representa, em si, uma área de 

pesquisa em evolução ainda nos dias de hoje. 

Conforme Singh; Gilbreath [18], em trabalho publicado em 2002, o uso 

do CEP é intenso e difundido na monitoração de variações de atributos em 

processos industriais. Descreve-se, naquele artigo, o projeto e a 

implementação de um sistema de controle de processos multivariável em 

tempo-real, caracterizado por uma interface gráfica com o usuário capaz de 

fornecer informações úteis tanto para os operadores de linha de produção 

quanto para outras instâncias administrativas da empresa. 

Segundo Galbinski [19], a norma ISO 11462-1:2001, de 18/05/2001 (com 

status FDIS – Final Draft International Standard), trata da aplicação de 

CEP à qualidade. Considerou-se, como premissa para esta normatização, que 

não havia, até então, um bom guia para implementação e uso deste. 

 A amplitude do uso do CEP pode ser exemplificada por Albert; Kinley 

[20], um estudo de caso publicado na área de biotecnologia, onde técnicas 

de CEP multivariável são utilizadas para supervisão de processos 

industriais de fermentação.  

 Outras referências podem ser encontradas, por exemplo, na Fundação 

Carlos Alberto Vanzolini [21] e Fundação Centros de Referência em 

Tecnologias Inovadoras (Fundação CERTI) [22]. 

 Existem ferramentas para implementação do CEP em várias áreas, 

especialmente na automação industrial. A seguir, são mencionadas duas 

delas, a título de ilustração de um conjunto muito mais extenso. Em APPLIED 

Stats [23], apresenta-se o software Applied Stats, um módulo para CEP que 
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complementa o SAP, um dos mais importantes sistemas de gerência empresarial 

da atualidade. Outro exemplo é o CEP-DA (Controle Estatístico de Processos 

da Directa Automação), integrado ao banco de dados Oracle [24].  

 Demonstrados o interesse e a atualidade do CEP, este trabalho fez uso 

de suas técnicas, aplicando-as à análise de redes. As observações a seguir 

caminham no sentido de estabelecer limites e precauções na utilização do 

CEP e foram consideradas pertinentes à esta pesquisa. 

 Encontra-se em Ribeiro; Cabral [25] um alerta sobre a uso 

indiscriminado ou forçado dos pressupostos do controle estatístico em 

situações em que tais não são adequados à natureza do processo sob exame. 

Em particular, a assertiva de que a variabilidade do processo deve ser 

eliminada é demonstrada prejudicial quando aplicada a uma indústria em que 

uma variabilidade significativa nas variáveis de operação, relacionada ao 

agrupamento de lotes, é essencial para a melhoria do produto final. Com 

efeito, neste trabalho, cuida-se para evitar o mal uso das ferramentas de 

CEP, de modo a tornar as conclusões aqui apresentadas úteis dentro do 

escopo proposto. 

 Em Keller [26], numa discussão a respeito da capabilidade de 

processos, tem-se que o controle estatístico somente pode ser estabelecido 

sobre processos estáveis, já que “as estimativas estatísticas do desvio-

padrão de um processo não têm sentido a não ser que o processo seja 

estável”. Adverte-se o leitor de que as cartas de controle com limites pré-

determinados são criadas com a premissa de que tais limites tenham sido 

calculados em função de dados anteriores, obtidos de um processo 

sabidamente sob controle estatístico. Da mesma forma, alerta-se para que 

amostras pequenas ou relativas a um período curto de tempo sejam evitadas 

nos cálculos de limites de controle. 

 Ressalta-se a afinidade entre o objetivo do presente trabalho e o da 

aplicação de CEP na indústria. O CEP estabelece um estado de “normalidade” 

no sistema em estudo, em que todas as causas identificáveis de 

variabilidade sejam eliminadas. Nesta condição, resta somente a 

variabilidade inerente ao sistema, que não pode ser evitada, visto que é 

parte de sua própria natureza. Um processo neste estado é dito “sob 

controle estatístico”. A partir daí, cuida-se para que tal estado seja 

indefinidamente mantido com ações pró-ativas. Para efeitos deste trabalho, 

a rede é o processo que deve ser mantido no estado controlado e o modelo 

deve indicar, antecipadamente, causas identificáveis – e que, portanto, 

podem ser eliminadas - de variações no mesmo. 
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3 REDE DO IFSC 
 

 

 3.1 Histórico 

 

 Para este trabalho, tem interesse a evolução da rede do IFSC entre 

novembro/2000 e outubro/2001, período no qual foram coletadas as amostras 

aqui estudadas. 

 Foram consideradas duas situações bem definidas ao longo deste 

histórico, separadas pela mudança de prédio do IFSC, conforme segue.  

 Até o primeiro semestre de 2001, o Instituto estava instalado em um 

edifício, aqui denominado “prédio antigo”, dentro do campus de São Carlos – 

SP, da Universidade de São Paulo. Em meados de 2001, passou a ocupar, 

também, o chamado “prédio novo”, construído para abrigar parte de suas 

instalações e a biblioteca. A esta ampliação do número de edifícios usados 

denominou-se de “mudança de prédio”. 

 Este processo causou uma significativa alteração na rede do 

Instituto, agora distribuído em duas localidades, ainda que próximas. 

Ressalta-se que a alteração da rede foi maior que o simples transporte dos 

equipamentos e necessários lançamentos de cabos, como é visto a seguir. 

 O IFSC, na mudança de prédio, adicionou dispositivos que causaram 

grande impacto na rede, como um roteador NSX-9500, que liberou o Fore ASX 

1000 das tarefas de roteamento, e diversos switches Intel série T520, cuja 

função é a de melhorar a segmentação da rede no nível 2 (em relação ao 

modelo ISO/OSI). Os switches passaram a ser o principal componente no 

backbone do IFSC. Uma ligação óptica ATM de 155 Mpbs foi construída entre 

os dois prédios e dois switches Fore ASX 1000, um em cada localidade, 

passaram a comunicar-se por estas fibras, distribuindo tráfego e mantendo 

reserva de equipamento para o caso de falhas. Os lances de cabo coaxial do 

prédio antigo foram eliminados e, no prédio novo, foi adotado cabeamento 

estruturado com UTP categoria 5 e fibras ópticas. A ligação óptica com a 

Universidade Federal de São Carlos (UFSCar), também a 155 Mpbs, foi 

realocada para o prédio novo, terminando no laboratório do grupo de ATM. A 

saída de rede para USP São Paulo (USPnet) e Internet, via Fundação de 

Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo (FAPESP), passou a usar 155 Mbps 

(limitado a 10Mbps por razões administrativas) e a antiga ligação de 2 

Mbps, via roteador CISCO AGS+, foi mantida para fins de reserva. O anel 
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FDDI 100 Mbps, que conectava máquinas centrais de processamento científico, 

foi desativado. Os hubs passaram a executar a distribuição de tráfego nos 

pontos finais, junto aos usuários, e só raramente integram o backbone. 

 Com efeito, a rede do IFSC, neste segundo momento, pode ser 

considerada completamente nova em relação à situação antiga. Quase todos os 

seus parâmetros foram modificados. Permaneceram razoavelmente inalterados 

os equipamentos centrais, computadores de usuários, aplicativos, 

endereçamento IP e número de hosts. 

 A seguir serão detalhadas as topologias da rede nos dois momentos 

considerados. 

 

 

 3.2 Topologia 

 

 A topologia da rede do IFSC, enquanto este ocupava somente o prédio 

antigo, era baseada em um roteador Fore Power Hub, dois switches Fore ASX 

1000 ATM, quatro switches Fore ES 3810, com portas Ethernet e uma porta ATM 

em fibra óptica, um switch Fore LE 155 com portas ópticas e UTP, um 

roteador CISCO AGS+ com portas Ethernet ópticas, um anel FDDI 100 Mbps 

ligando máquinas centrais ao restante da rede e uma conexão FDDI ao Centro 

de Informática de São Carlos (CISC).  

Configurava-se, pois, na infra-estrutura física, um misto de 

barramentos, estrela e anel. Nesta condição, os usuários dos laboratórios 

de pesquisa e ensino e os da administração eram servidos por segmentos 

Ethernet, em cabeamento UTP e coaxial 50 ohms, a partir de cada ES 3810 e 

de uma série de hubs distribuídos pelo prédio, com o balanceamento de carga 

efetuado através da distribuição física das conexões às portas dos quatro 

switches.  

A velocidade dominante era de 10 Mbps teóricos, com alguns usuários 

de pesquisa conectados a equipamentos 155 Mbps. Máquinas centrais eram 

servidas por 100 Mbps em FDDI. Alguns laboratórios possuiam hubs 10/100 

Mbps que permitiam a conexão interna de suas máquinas em FastEthernet. Um 

switch Fore ASX 200 conectava computadores do laboratório de ATM entre si, 

com finalidade única de pesquisa, sem ligação com o restante da rede. 

A saída para USPnet e Internet, em 2 Mbps, representava um gargalo 

para todos os usuários, enquanto que as conexões internas serviam 
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razoavelmente bem às necessidades de então. A Figura 1 apresenta um esquema 

com os principais componentes físicos da rede do IFSC no prédio antigo. 

$
7

0

 

Figura 1: Esquema da topologia da rede do IFSC no prédio antigo. 

 

Na parte lógica, a rede era formada por um conjunto de emulated local 

área networks (ELANs) gerenciadas pelos equipamentos ATM, com as sub-redes 

criadas por mascaramento sobre endereços IP. Esta configuração ficava a 

cargo do roteador Power Hub e dos equipamentos ASX 1000. O Quadro 1 mostra 

esta segmentação. 

 

Quadro 1: Configuração das ELANS nos ASX-1000 e no Power Hub 7000 

Nome da ELAN Switch responsável Interface IP no switch 
180-192 ASX 1000 143.107.180.193 
228-0 ASX 1001 143.107.228.002 
228-128 ASX 1001 143.107.228.129 
228-192 ASX 1001 143.107.228.193 
228-64 ASX 1001 143.107.228.065 
229-0 ASX 1000 143.107.229.001 
229-128 ASX 1001 143.107.229.129 
229-192 ASX 1001 143.107.229.193 
229-64 ASX 1000 143.107.229.065 
adm ASX 1000 143.107.180.065 
scinfor ASX 1000 143.107.180.129 

Fonte: Setor de Informática do IFSC, 2000. 

 

Após a mudança de prédio, a rede do IFSC foi montada em base de um 

maior número de switches, cabeamento UTP estruturado e ligações de fibra 
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óptica, em ambos os prédios. A responsabilidade dos hubs, salvo casos 

específicos, ficou limitada à distribuição de tráfego para usuários finais, 

geralmente poucas estações nas salas de professores, laboratórios e 

administração. Chega a estes pontos rede em 100 Mbps, a ser distribuída 

conforme critérios e equipamentos dos usuários. A conexão dos switches 

centrais é feita em FastEthernet ou ATM e, algumas vezes, em cabeamento 

óptico. O anel FDDI das máquinas centrais foi desativado, ficando em seu 

lugar uma conexão ATM para cada um daqueles computadores. A ligação entre 

prédios é feita em ATM, 155 Mbps, em fibra óptica. 
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Figura 2: Esquema da topologia da rede do IFSC no prédio novo. 

Fonte: setor de Informática do IFSC, 06.mai.2002. 
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 A saída para USPnet foi elevada para 155 Mbps (limitado a 10Mbps por 

razões administrativas), permanecendo o antigo link de 2 Mbps como reserva. 

Esta alteração foi possível em função do projeto de interligação das 

Universidades à Internet 2, patrocinado pela FAPESP. 

 A Figura 2, fornecida pelo Setor de Informática do IFSC, ilustra a 

nova topologia da rede, em seus aspectos essenciais. 

 A configuração lógica da rede foi reformulada, com a adição de mais 

sub-redes configuradas a partir de mascaramento IP.  
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4 METODOLOGIA 
 

 

 4.1 Procedimentos de Coleta 

 

 O processo de coleta de dados consistiu em capturar todo o tráfego da 

rede em exame, agrupando-o em fluxos. Neste trabalho, fluxos são conjuntos 

de pacotes trocados entre dois computadores e considerados como uma 

comunicação completa. Os dados assim agrupados foram armazenados em 

arquivos tipo texto. 

Após uma etapa de seleção de ferramentas para investigação da rede, a 

obtenção dos dados foi feita com o uso do software NeTraMet5, numa estação 

Ultra 1, da Sun Microsystems, rodando o sistema operacional Solaris. O 

software escolhido atua como um “sniffer”, lendo todo o tráfego da rede. A 

capacidade desta ferramenta, de classificar os fluxos de dados, foi 

decisiva para sua escolha. O NeTraMet implementa, em código aberto, a 

arquitetura RTFM definida nas Request for Comment6 (RFC) 2720 a 2724, em 

1995, pelo IETF, como explicado por Brownlee [27], e a Internet Accounting 

Architecture, RFC 2063 e 2064 [28]. Trata-se de um programa em uso intenso 

em atividades de pesquisa, como exemplificado em [27], [5] e [4], sendo 

recomendado pela CAIDA [29]. Em virtude da sua complexa configuração, 

vários experimentos foram feitos até que se tivesse uma forma ideal de 

captura e classificação dos dados, representada por um script de 

configuração. Esta série de experimentos permitiu a evolução do conjunto de 

regras do software, em acordo com o previsto em [4], até que uma forma 

estável fosse atingida. 

O produto de cada coleta é um arquivo texto com dois tipos de 

registros: os dados do fluxo em si (endereço fonte, endereço destino, 

pacotes trocados em cada sentido, etc.) e os dados estatísticos da coleta 

(hora de início, endereço da máquina coletora, máscara de formatação, etc). 

Estes últimos, gerados automaticamente pelo NeTraMet, não foram 

aproveitados neste trabalho e permanecem armazenados para eventual uso 

futuro. É importante observar que os dados que o pacote transporta são 

descartados sem exame, preservando o sigilo dos usuários. 

                                                 
5 NeTraMet - Network Traffic Meter – Ver. 4.2. Nevil Brownlee. Information Technology Systems & Services. The 

University of Auckland. Auckland. New Zealand. 1998. 
6 As RFCs podem ser encontradas em http://www.rfc-editor.org/rfc/, através de busca em diretório ou diretamente pelo nome 

do arquivo, como, por exemplo, http://www.rfc-editor.org/rfc/rfc1060.txt. 
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 A estação de trabalho foi conectada à rede com endereço IP privado, 

sem geração de tráfego de saída, para eliminar quaisquer influências suas 

sobre o tráfego medido. Um hub Ethernet não-gerenciável foi utilizado para 

a conexão física da estação, ligando-a ao barramento coaxial ou a portas de 

switch ou roteadores, conforme a situação. Este hub não gera tráfego de 

controle e não altera as características dos pacotes que por ele passam. 

 A Figura 3 mostra a conexão da estação coletora de dados à rede, nas 

situações consideradas para este trabalho. 
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Figura 3: Configurações utilizadas para conexão da estação coletora à rede. 

 

 4.2 Amostras 

 

 Foram tomadas três amostras do tráfego da rede do IFSC, em pontos e 

datas diferentes, conforme descrito nesta seção. A Tabela 1 indica as 

características de cada uma das coletas. 

 

Tabela 1: Caracterização das coletas de dados 

Registros Número Local Início Final 

Fluxos Estatísticas 

01 Segmento de rede do 
laboratório de ATM, 
prédio antigo do 
IFSC 

13.11.2000 

16:06:45h 

19.11.2000 

10:28:00h 

1.595.708 4.152 

02 Porta de saída do 
switch para roteador 
do IFSC 

22.08.2001 

12:00:15h 

05.09.2001 

17:18:00h 

9.131.023 10.240 

03 Segmento de rede do 
laboratório de ATM, 
prédio novo do IFSC 

15.10.2001 

09:59:59h 

22.10.2001 

11:32:00h 

54.736 4.864 
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 Verificam-se diferenças nas durações das coletas de dados, em função 

das condições de realização dos experimentos ou da oportunidade de obtenção 

de dados, caso da amostra 02 discutido adiante. Sem a possibilidade ou 

conveniência de uma padronização rígida da duração das coletas, cogitou-se 

a extrapolação dos dados para efeitos de normalização. Este artifício foi 

descartado, visto que não se pôde descrever claramente os benefícios que 

seu uso traria para este trabalho. Adicionalmente, as análises de rede 

encontradas na literatura são fundamentadas em conjunto de coletas de dados 

com durações significativamente diversas, como se constata nos exemplos 

seguintes. Em Lin; McKeown [30], os 10 traços de rede examinados têm 

duração entre 12 minutos (aproximadamente) e 1 hora, com horários e locais 

distintos. Em Newman; Minshall; Lyon [31], a duração dos 3 conjuntos de 

dados varia entre 5 e 10 minutos de inspeção do tráfego, em redes e datas 

diferentes. 

 A coleta 01 foi realizada no segmento de rede do laboratório de ATM, 

do prédio antigo do IFSC, em barramento Ethernet coaxial e UTP. A rede do 

IFSC era estruturada com base em quatro switches Fore ES3810 e diversos 

hubs Ethernet e FastEthernet. A infraestrutura física misturava cabeamento 

óptico, par trançado não-blindado (UTP) e coaxial. Foi necessário 

configurar o switch Fore ES3810 que mantinha o segmento de rede para que 

transferisse para a porta de amostragem todo o tráfego que chegava ao 

equipamento no período de exame. Assim, o ES3810 passou a se comportar como 

um hub na porta de saída selecionada, o que permitiu a realização do 

experimento. Esta amostra corresponde a aproximadamente um quarto de todo o 

tráfego da rede do IFSC, assumindo-se uma carga balanceada entre os 

switches. Assume-se razoável supor este balanceamento de carga, visto que a 

gerência da rede trabalha continuamente no sentido de equilibrar o volume 

de tráfego entre os dispositivos. Dado o grande número de dados coletados e 

o tipo de informação extraída, eventuais diferenças de carga não influem 

significativamente nos resultados. 

 O IFSC passou, em 2001, a ocupar também o prédio novo. Em 

conseqüência disto, a arquitetura da rede sofreu grandes alterações, 

passando a ser estruturada sobre um maior número de switches (Fore e Intel) 

e alguns hubs para distribuição nas salas e laboratórios. A coleta 02, 

neste novo contexto, foi feita interceptando-se a rede entre o switch Intel 

T520 e o roteador de saída do IFSC. A princípio, acreditava-se ser 

impossível, com os recursos disponíveis, realizar esta amostragem, dado que 

os documentos do setor de informática indicavam uma conexão óptica direta 

entre os dispositivos. Várias tentativas de redirecionamento do tráfego 

foram feitas, buscando-se um ponto para centralização da coleta, contando-
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se, até mesmo, com o suporte técnico da Intel. Estas tentativas não tiveram 

êxito. No entanto, durante a relocação dos equipamentos para adequação à 

nova ocupação do prédio antigo, verificou-se que, na verdade, a saída do 

switch é feita por uma porta UTP, ligada a um transceiver óptico de 10Mbps 

acoplado ao roteador de saída CISCO AGS+. Nestas condições, foi possível a 

inserção de um hub entre os dois pontos, com portas UTP, para replicação do 

tráfego em uma porta de amostragem.  

 

Figura 4: Coleta de dados entre o switch Intel T520 e o roteador de saída 

CISCO AGS+; vista do roteador e da estação 

 

Esta coleta capturou a totalidade do tráfego de entrada e saída do 

IFSC em relação às redes externas, no período observado. A Figura 4 

apresenta a montagem da estação para coleta de dados junto ao roteador, 

mostrando o rack do roteador, as chegadas de fibras ópticas, o hub 

utilizado (disposto sobre o conjunto) e o segmento de cabo UTP ligado à 

estação. A Figura 5 ilustra a mesma montagem, porém com uma visão mais 

geral do ambiente e da disposição dos racks e cabos. A coleta 02 tem como 

característica própria a sua extensão por aproximadamente duas semanas, 

contra 1 semana das demais. Esta diferença foi resultado de uma decisão que 

levou em conta a oportunidade da amostragem, já que, com a nova 

infraestrutura do IFSC, o roteador seria desativado e a saída passaria a 

ser feita por equipamentos ATM, nos quais não há possibilidade de 

amostragem total do tráfego. O pessoal do setor de informática concordou em 

atrasar a desativação do roteador até o final desta coleta de dados. Com 

efeito, estendeu-se ao máximo a sua duração, pois não mais se pode obter 

este tipo de informação na rede do IFSC. Como descrito em [3], todas as 
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técnicas de medição passiva dependem de forma crítica do posicionamento – 

e, por extensão, das condições de coleta – do dispositivo coletor e da 

cooperação dos operadores da rede. 

 

 

Figura 5: Coleta de dados entre o switch Intel T520 e o roteador de saída 

CISCO AGS+; vista do conjunto 

 

 A coleta 03 deu-se no segmento de rede do laboratório de ATM, prédio 

novo do IFSC, na atual configuração da rede, estruturada por vários 

switches (Intel e Fore) e hubs para distribuição nas salas e laboratórios. 

Houve um atraso de aproximadamente 2 meses na conclusão desta tarefa, em 

função da instabilidade da rede elétrica do Instituto, causada por uma 

conjunção de fatores, incluindo os problemas resultantes do racionamento de 

energia elétrica pelo qual passou o país nesta época. Houve uma série de 

quedas na alimentação, que interrompeu a rede e, conseqüentemente, a 

aquisição de dados pela estação coletora. Um equipamento tipo no-break foi 

usado para proteger a estação, porém sem efeito sobre as demais máquinas e 

equipamentos de rede do IFSC. O tráfego amostrado corresponde àquele 

presente em uma porta de um dos switches da atual configuração da rede. 

Assume-se que as demais portas terão, respeitadas algumas particularidades, 

comportamento semelhante. É razoável supor esta semelhança tendo em vista a 

alta segmentação da rede, a ocupação dos prédios e a natureza das 

atividades desenvolvidas. 

Para efeitos de privacidade, todos os endereços IP foram omitidos dos 

resultados. 
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 4.3 Processamento 

 

O volume de informação recolhido superou a expectativa inicial e 

trouxe dificuldades para o processamento dos dados.  

É necessário que se observe que um mesmo fluxo pode necessitar de 

vários registros, em função do intervalo de gravação dos arquivos de coleta 

(aproximadamente 2 minutos). Assim, os fluxos longos tomam maior número de 

registros na base e os curtos podem corresponder a uma única entrada na 

tabela. Vem daí a necessidade de um processamento que consolide as 

informações de cada fluxo.  

O primeiro programa com esta finalidade, escrito para a plataforma 

Solaris, deveria consolidar os registros dos fluxos e iniciar o trabalho de 

caracterização da rede.  No entanto, o volume de dados fez com que o tempo 

de execução excedesse a limites de viabilidade, pois, mesmo em 3 semanas de 

trabalho, não se concluía a tarefa. Uma otimização nas estruturas de dados 

reduziu o tempo esperado para processamento, mas ainda fora de intervalos 

viáveis (computadores dedicados à tarefa rodavam por mais de uma semana sem 

concluir totalizações de dados).  

Assim, decidiu-se por transferir os dados para um Sistema Gerenciador 

de Banco de Dados (SGBD), de forma a baixar os tempos de processamento e a 

flexibilizar as pesquisas à base de dados, via linguagem de consulta 

Structured Query Language (SQL). Foi adotado o SGBD “SQL Server 7”, com a 

conseqüente transferência da base do sistema operacional Solaris para o 

Windows NT 4.  

Desenvolveu-se, então, o programa (“USP_consolidacao”) que separou os 

dados em dois conjuntos, correspondentes aos fluxos em si e às estatísticas 

de coleta, cujas telas mais significativas podem ser vistas nas Figuras 6 e 

7. A partir da saída desta rotina, iniciou-se o carregamento de dados no 

SGBD, no banco de dados primário, de uma forma bruta, sem agrupamento de 

registros. 

 

 

Figura 6: Tela de abertura do programa “usp_consolidacao”. 
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Figura 7: Tela de importação de dados do programa “usp_consolidacao”. 

 

O processo utilizado, desde a coleta dos dados até a geração das 

cartas CEP e das consultas, pode ser visto na Figura 8, com a indicação dos 

softwares utilizados, desenvolvidos durante esta pesquisa ou de terceiros. 

Os resultados de cada fase são entrada para as etapas seguintes. O 

NeTraMet, parte essencial do procedimento, consta identificado como uma 

etapa do mesmo. As telas dos programas aqui desenvolvidos são vistas a 

seguir, acompanhadas de um breve comentário.  

 

 

Figura 8: Da coleta dos dados ao Controle Estatístico. 

 

Após vencidas as dificuldades de carga do banco primário, foi 

desenvolvido um programa (“extrator”) para facilitar consultas interativas 
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aos dados, cuja tela de operação é mostrada na Figura 9. Este programa tem 

capacidade de salvar o resultado das consultas em arquivos padronizados e 

de gerenciar as declarações de consulta, dentre outras de menor 

importância. O tempo de processamento das consultas passou a ser da ordem 

de minutos, tornando factível a realização das análises aqui descritas. 

 

 

Figura 9: Tela de operação do software “extrator” de consulta interativa à 

base de dados SQL Server. 

 

 As consultas à base de dados foram feitas em linguagem SQL padrão e 

os valores retornados pelo SGBD foram direcionados para uma grade na tela. 

Os resultados de interesse foram gravados em arquivos tipo texto, com o 

caractere ponto-e-vírgula (“;”) como separador de colunas. O agrupamento 

dos dados de um mesmo fluxo exigiu a criação de visões (views) sobre o 

banco de dados. Abaixo são mostradas, nos Quadros 2 e 3, a título de 

ilustração, declarações SQL utilizadas. 

 

Quadro 2: Exemplo – criação de visão. 

-- Declaração SQL para criação de uma visão sobre o banco de dados  
-- com o agrupamento dos dados dispersos de cada fluxo em um único registro 
 
CREATE view view_1a_fluxos as 
select 
fluxo_regra, 
fluxo_indice, 
fluxo_classe, 
fluxo_tempoinic, 
max(fluxo_tempoult)     as max_tempoult, 
max(fluxo_ftds_pacotes) as max_ftds_pacotes, 
max(fluxo_ftds_octetos) as max_ftds_octetos, 
max(fluxo_dsft_pacotes) as max_dsft_pacotes, 
max(fluxo_dsft_octetos) as max_dsft_octetos, 
fonte_ende_rede, 
fonte_tipo_transp, 
fonte_ende_transp, 
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desti_ende_rede, 
desti_tipo_transp, 
desti_ende_transp 
from  
Tab_1a_fluxos 
where fluxo_classe = 1 
group by  
fluxo_regra, 
fluxo_indice, 
fluxo_classe, 
fonte_tipo_transp, 
fonte_ende_transp, 
fonte_ende_rede, 
desti_tipo_transp, 
desti_ende_transp, 
desti_ende_rede, 
fluxo_tempoinic 
 

Quadro 3: Exemplo - consulta SQL sobre dados. 

-- Declaração SQL para consulta das principais portas usadas  
-- pelos fluxos TCP e UDP, ordenadas decrescentemente pela freqüência  
-- de uso, tipo de protocolo e número da porta, incluindo no resultado  
-- a descrição do protocolo e do serviço, a partir de bases de 
-- dados auxiliares 
 
select  
count(*) as freq, 
fonte_tipo_transp, 
b.chave, 
fonte_ende_transp, 
c.chave as descr, 
sum(max_ftds_pacotes)  as soma_ftds_pacotes, 
sum(max_ftds_octetos)  as soma_ftds_octetos, 
sum(max_dsft_pacotes)  as soma_dsft_pacotes, 
sum(max_dsft_octetos)  as soma_dsft_octetos 
from  
view_3a_fluxos a 
   left join num_protocolo b on  a.fonte_tipo_transp = b.numero  
   left join num_portas    c on (a.fonte_ende_transp = c.numero     and 
                                 a.fonte_tipo_transp = c.protocolo) 
group by 
   fonte_tipo_transp, 
   b.chave, 
   fonte_ende_transp, 
   c.chave 
order by 
   freq desc, 
   fonte_tipo_transp, 
   fonte_ende_transp 
 

A RFC 1060 - Assigned Numbers [43] foi utilizada na criação de tabelas 

auxiliares para identificação dos protocolos e serviços verificados nas 

coletas. 

Uma vez que os dados dos fluxos foram carregados no banco de dados 

primário, fez-se necessário desenvolver uma rotina que os moldasse de 

acordo com o modelo aqui desenvolvido e os inserissem em novas tabelas. A 

este software chamou-se de “totalizador” e este foi o programa responsável 

por efetivamente carregar o banco de dados com o modelo da rede. Sua tela 
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de operação é apresentada na Figura 10 e a sua princial função está listada 

na íntegra no Quadro 4. 

 

 

Figura 10: Tela de operação do software “totalizador” para carregamento do 

modelo no banco de dados. 

 

Quadro 4: Programa totalizador – função de carga do modelo. 
//--------------------------------------------------------------------------- 
void __fastcall TForm1::BProcessaClick(TObject *Sender) 
   { 
   long double       vlv_auxiliar[NUMPARAM]; 
   long double       vlv_anterior[NUMPARAM]; 
   long int          vlv_lim_partic[NUMPARTIC] = { 0, 1000, 2000, 3000, 4000, 5000, 6000, 7000, 8500 }; 
   long int          ilv_cont = 0L; 
   long int          ilv_lin; 
   long int          ilv_col; 
   long int          ilv_indice; 
   long int          ilv_tempoinic; 
   long int          ilv_tempoult; 
   long int          ilv_slot; 
   long int          ilv_slot2; 
   long int          ilv_slottopo; 
   long int          ilv_slotmax; 
   long int          ilv_slotmin; 
   long int          ilv_slotvarre; 
   long int          ilv_classe; 
   long int          ilv_contafluxo; 
 
   int               ilv_partic; 
   String            slv_defpartic; 
   String            slv_coleta; 
 
   if(CBColeta->ItemIndex < 0) 
      { 
      ShowMessage("Escolha a coleta."); 
      CBColeta->SetFocus(); 
      return; 
      }; 
 
   BFecha->Enabled = false; 
   slv_coleta      = CBColeta->Items->Strings[CBColeta->ItemIndex]; 
 
   // Inicialização da matriz 
 
   for(ilv_lin = 0; ilv_lin < NUMSLOTS; ilv_lin++) 
      { 
      for(ilv_col = 0; ilv_col < NUMPARAM; ilv_col++) 
         { 
         vpv_matriz[ilv_lin][ilv_col]     = (long double) 0.00; 
         }; 
      vpv_matriz[ilv_lin][coleta]         = StrToFloat(slv_coleta); 
      vpv_matriz[ilv_lin][tempo_absoluto] = (long double) 0.00; 
      vpv_matriz[ilv_lin][tempo_relativo] = (((long double) ilv_lin) * ((long double) DELTATEMPO)); 
      }; 
 
   // laço de particionameno 
 
   ilv_contafluxo = 0L; 
   for(ilv_partic = 1; ilv_partic <= NUMPARTIC; ilv_partic++) 
      { 
      if(ilv_partic < (NUMPARTIC)) 
         { 
         slv_defpartic = " where fluxo_indice >= " + IntToStr(vlv_lim_partic[ilv_partic -1]) + 
                         "   and fluxo_indice <  " + IntToStr(vlv_lim_partic[ilv_partic]) + " "; 
         } 
      else 
         { 
         slv_defpartic = " where fluxo_indice >= " + IntToStr(vlv_lim_partic[ilv_partic-1]) + " "; 
         }; 
      Arq->QFonte->SQL->Clear(); 
      Arq->QFonte->SQL->Add("select " 
                                "fluxo_indice, " 
                                "fluxo_classe, " 
                                "fluxo_tempoinic, " 



43 

                                "fluxo_tempoult, " 
                                "fluxo_ftds_pacotes, " 
                                "fluxo_ftds_octetos, " 
                                "fluxo_dsft_pacotes, " 
                                "fluxo_dsft_octetos, " 
                                "fonte_ende_rede, " 
                                "fonte_tipo_transp, " 
                                "fonte_ende_transp, " 
                                "fonte_masc_transp, " 
                                "desti_ende_rede, " 
                                "desti_tipo_transp, " 
                                "desti_ende_transp  " 
                            "from tab_"+slv_coleta+"a_fluxos " 
                            + slv_defpartic + 
                            "order by fluxo_indice,fluxo_tempoinic,fluxo_tempoult"); 
 
      Arq->QFonte->Open(); 
      Arq->QFonte->First(); 
 
      LParticao->Caption      = IntToStr(ilv_partic); 
      LFonteRegs->Caption     = Arq->QFonte->RecordCount; 
      ProgressBar1->Min       = 0; 
      ProgressBar1->Max       = Arq->QFonte->RecordCount; 
      ProgressBar1->Position  = 0; 
      Refresh(); 
 
      // processamento para totalização 
      // varredura do segmento todo 
 
      while(!Arq->QFonte->Eof) 
         { 
         // zera vlv_auxiliar e controladores antes de cada novo fluxo 
         for(ilv_lin = 0; ilv_lin < NUMPARAM; ilv_lin++) 
            { 
            vlv_auxiliar[ilv_lin] = (long double) 0.00; 
            vlv_anterior[ilv_lin] = (long double) 0.00; 
            }; 
         ilv_slottopo    = -1; 
         ilv_slotmax     = -1; 
         ilv_slotmin     = NUMSLOTS + 1; 
         ilv_indice      = Arq->QFonte->FieldByName("fluxo_indice")->AsInteger; 
         ilv_tempoinic   = Arq->QFonte->FieldByName("fluxo_tempoinic")->AsInteger; 
         ilv_contafluxo++; 
 
         // laço para cada fluxo 
         while((!Arq->QFonte->Eof)                                                     && 
               ( Arq->QFonte->FieldByName("fluxo_indice")->AsInteger    == ilv_indice) && 
               ( Arq->QFonte->FieldByName("fluxo_tempoinic")->AsInteger == ilv_tempoinic)) 
            { 
            // dados invariantes num mesmo fluxo 
            ilv_classe   = Arq->QFonte->FieldByName("fluxo_classe")->AsInteger; 
 
            // valor de tempoult em cada registro processado é usado para determinar o slot 
            ilv_tempoult = Arq->QFonte->FieldByName("fluxo_tempoult")->AsInteger; 
            ilv_slot     = ilv_tempoult / DELTATEMPO; 
            ilv_slot2    = ilv_tempoult / DELTATEMPO; 
 
            // controladores invariantes num mesmo slot 
            if(ilv_slot     >= NUMSLOTS) { ShowMessage("Estouro de contador de slots."); ilv_slot = 0; }; 
            if(ilv_slotmin  >  ilv_slot) { ilv_slotmin  = ilv_slot; }; 
            if(ilv_slotmax  <  ilv_slot) { ilv_slotmax  = ilv_slot; }; 
            if(ilv_slottopo <  ilv_slot) { ilv_slottopo = ilv_slot; }; 
 
            // laço para cada slot dentro de um fluxo 
            while((!Arq->QFonte->Eof)                                                       && 
                  ( Arq->QFonte->FieldByName("fluxo_indice")->AsInteger    == ilv_indice)   && 
                  ( Arq->QFonte->FieldByName("fluxo_tempoinic")->AsInteger == ilv_tempoinic)&& 
                  ( ilv_slot                                               == ilv_slot2    )) 
               { 
               // num mesmo slot de um dado fluxo, o valor da contribuição daquele 
               // fluxo é o último lido 
 
               // dados gerais - qualquer classe de fluxo 
 
               vlv_auxiliar[numero_fluxos]                = 1; 
               vlv_auxiliar[numero_bytes]                 = Arq->QFonte->FieldByName("fluxo_ftds_octetos")->AsFloat + 
                                                            Arq->QFonte->FieldByName("fluxo_dsft_octetos")->AsFloat; 
               vlv_auxiliar[numero_pacotes]               = Arq->QFonte->FieldByName("fluxo_ftds_pacotes")->AsFloat + 
                                                            Arq->QFonte->FieldByName("fluxo_dsft_pacotes")->AsFloat; 
 
               // dados dos fluxos classe 1, isto é, fluxos IP 
               if(ilv_classe == 1) 
                  { 
                  vlv_auxiliar[numero_fluxos_IP]          = 1; 
                  vlv_auxiliar[numero_bytes_IP_fd]        = Arq->QFonte->FieldByName("fluxo_ftds_octetos")->AsFloat; 
                  vlv_auxiliar[numero_bytes_IP_df]        = Arq->QFonte->FieldByName("fluxo_dsft_octetos")->AsFloat; 
                  vlv_auxiliar[numero_pacotes_IP_fd]      = Arq->QFonte->FieldByName("fluxo_ftds_pacotes")->AsFloat; 
                  vlv_auxiliar[numero_pacotes_IP_df]      = Arq->QFonte->FieldByName("fluxo_dsft_pacotes")->AsFloat; 
 
                  if(((Arq->QFonte->FieldByName("fonte_ende_rede")->AsString).SubString(1,8) == "143.107.") && 
                     ((Arq->QFonte->FieldByName("desti_ende_rede")->AsString).SubString(1,8) == "143.107.")) 
                     { 
                     vlv_auxiliar[numero_fluxos_II]       = 1; 
                     vlv_auxiliar[numero_bytes_II]        = Arq->QFonte->FieldByName("fluxo_ftds_octetos")->AsFloat + 
                                                            Arq->QFonte->FieldByName("fluxo_dsft_octetos")->AsFloat; 
                     vlv_auxiliar[numero_pacotes_II]      = Arq->QFonte->FieldByName("fluxo_ftds_pacotes")->AsFloat + 
                                                            Arq->QFonte->FieldByName("fluxo_dsft_pacotes")->AsFloat; 
                     }; 
                  if(((Arq->QFonte->FieldByName("fonte_ende_rede")->AsString).SubString(1,8) == "143.107.") && 
                     ((Arq->QFonte->FieldByName("desti_ende_rede")->AsString).SubString(1,8) != "143.107.")) 
                     { 
                     vlv_auxiliar[numero_fluxos_IE]       = 1; 
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                     vlv_auxiliar[numero_bytes_IE]        = Arq->QFonte->FieldByName("fluxo_ftds_octetos")->AsFloat + 
                                                            Arq->QFonte->FieldByName("fluxo_dsft_octetos")->AsFloat; 
                     vlv_auxiliar[numero_pacotes_IE]      = Arq->QFonte->FieldByName("fluxo_ftds_pacotes")->AsFloat + 
                                                            Arq->QFonte->FieldByName("fluxo_dsft_pacotes")->AsFloat; 
                     }; 
                  if(((Arq->QFonte->FieldByName("fonte_ende_rede")->AsString).SubString(1,8) != "143.107.") && 
                     ((Arq->QFonte->FieldByName("desti_ende_rede")->AsString).SubString(1,8) == "143.107.")) 
                     { 
                     vlv_auxiliar[numero_fluxos_EI]       = 1; 
                     vlv_auxiliar[numero_bytes_EI]        = Arq->QFonte->FieldByName("fluxo_ftds_octetos")->AsFloat + 
                                                            Arq->QFonte->FieldByName("fluxo_dsft_octetos")->AsFloat; 
                     vlv_auxiliar[numero_pacotes_EI]      = Arq->QFonte->FieldByName("fluxo_ftds_pacotes")->AsFloat + 
                                                            Arq->QFonte->FieldByName("fluxo_dsft_pacotes")->AsFloat; 
                     }; 
                  if(((Arq->QFonte->FieldByName("fonte_ende_rede")->AsString).SubString(1,8) != "143.107.") && 
                     ((Arq->QFonte->FieldByName("desti_ende_rede")->AsString).SubString(1,8) != "143.107.")) 
                     { 
                     vlv_auxiliar[numero_fluxos_EE]       = 1; 
                     vlv_auxiliar[numero_bytes_EE]        = Arq->QFonte->FieldByName("fluxo_ftds_octetos")->AsFloat + 
                                                            Arq->QFonte->FieldByName("fluxo_dsft_octetos")->AsFloat; 
                     vlv_auxiliar[numero_pacotes_EE]      = Arq->QFonte->FieldByName("fluxo_ftds_pacotes")->AsFloat + 
                                                            Arq->QFonte->FieldByName("fluxo_dsft_pacotes")->AsFloat; 
                     }; 
                  switch(Arq->QFonte->FieldByName("fonte_tipo_transp")->AsInteger) 
                     { 
                     case  6:  { vlv_auxiliar[numero_fluxos_TCP]      = 1;     }; break; 
                     case 17:  { vlv_auxiliar[numero_fluxos_UDP]      = 1;     }; break; 
                     case  1:  { vlv_auxiliar[numero_fluxos_ICMP]     = 1;     }; break; 
                     case  2:  { vlv_auxiliar[numero_fluxos_IGMP]     = 1;     }; break; 
                     default:  { vlv_auxiliar[numero_fluxos_toutros]  = 1;     }; break; 
                     }; 
                  } 
               else 
                  { 
                  vlv_auxiliar[numero_fluxos_NIP]         = 1; 
                  }; 
               Arq->QFonte->Next(); 
 
               // determina permanência no slot (isto é, no laço mais interno) 
               ilv_slot2    = ((long int) Arq->QFonte->FieldByName("fluxo_tempoult")->AsInteger) / DELTATEMPO; 
 
               ilv_cont++; 
               ProgressBar1->Position = ProgressBar1->Position + 1; 
               }; 
 
            // acabou o processamento de um dos slots do fluxo 
            // soma-se os máximos obtidos dentro do slot aos valores da matriz global de resultados, 
            // descontadas as contribuições anteriores deste fluxo 
 
            vpv_matriz[ilv_slot][numero_bytes]          += vlv_auxiliar[numero_bytes]         -  
                                                           vlv_anterior[numero_bytes]; 
            vpv_matriz[ilv_slot][numero_pacotes]        += vlv_auxiliar[numero_pacotes]       -  
                                                           vlv_anterior[numero_pacotes]; 
            vpv_matriz[ilv_slot][numero_bytes_IP_fd]    += vlv_auxiliar[numero_bytes_IP_fd]   - 
                                                           vlv_anterior[numero_bytes_IP_fd]; 
            vpv_matriz[ilv_slot][numero_bytes_IP_df]    += vlv_auxiliar[numero_bytes_IP_df]   - 
                                                           vlv_anterior[numero_bytes_IP_df]; 
            vpv_matriz[ilv_slot][numero_pacotes_IP_fd]  += vlv_auxiliar[numero_pacotes_IP_fd] – 
                                                           vlv_anterior[numero_pacotes_IP_fd]; 
            vpv_matriz[ilv_slot][numero_pacotes_IP_df]  += vlv_auxiliar[numero_pacotes_IP_df] – 
                                                           vlv_anterior[numero_pacotes_IP_df]; 
            vpv_matriz[ilv_slot][numero_bytes_II]       += vlv_auxiliar[numero_bytes_II]      - 
                                                           vlv_anterior[numero_bytes_II]; 
            vpv_matriz[ilv_slot][numero_pacotes_II]     += vlv_auxiliar[numero_pacotes_II]    - 
                                                           vlv_anterior[numero_pacotes_II]; 
            vpv_matriz[ilv_slot][numero_bytes_IE]       += vlv_auxiliar[numero_bytes_IE]      - 
                                                           vlv_anterior[numero_bytes_IE]; 
            vpv_matriz[ilv_slot][numero_pacotes_IE]     += vlv_auxiliar[numero_pacotes_IE]    - 
                                                           vlv_anterior[numero_pacotes_IE]; 
            vpv_matriz[ilv_slot][numero_bytes_EI]       += vlv_auxiliar[numero_bytes_EI]      - 
                                                           vlv_anterior[numero_bytes_EI]; 
            vpv_matriz[ilv_slot][numero_pacotes_EI]     += vlv_auxiliar[numero_pacotes_EI]    - 
                                                           vlv_anterior[numero_pacotes_EI]; 
            vpv_matriz[ilv_slot][numero_bytes_EE]       += vlv_auxiliar[numero_bytes_EE]      - 
                                                           vlv_anterior[numero_bytes_EE]; 
            vpv_matriz[ilv_slot][numero_pacotes_EE]     += vlv_auxiliar[numero_pacotes_EE]    - 
                                                           vlv_anterior[numero_pacotes_EE]; 
 
            // contabiliza a contribuição já registrada para o fluxo 
            for(ilv_lin = 0; ilv_lin < NUMPARAM; ilv_lin++) 
               { 
               vlv_anterior[ilv_lin] = vlv_auxiliar[ilv_lin]; 
               }; 
            }; 
 
         // acumulação de número de fluxos é realizada por varredura entre os primeiro 
         // e o último slots de tempo, já que um fluxo pode se estender por vários slots 
         // e não há um contadr específico - é necessário determinar o início e o final 
         // do fluxo e registrar sua presença em todos os slots intermediários 
         // os cálculos de número de bytes e pacotes são diferentes pq. há registro nos 
         // contadores e o maior valor dentro de um fluxo é sua totalização. 
 
         for(ilv_slotvarre = ilv_slotmin; ilv_slotvarre <= ilv_slotmax; ilv_slotvarre++) 
            { 
            vpv_matriz[ilv_slotvarre][numero_fluxos]         += vlv_auxiliar[numero_fluxos]; 
            vpv_matriz[ilv_slotvarre][numero_fluxos_IP]      += vlv_auxiliar[numero_fluxos_IP]; 
            vpv_matriz[ilv_slotvarre][numero_fluxos_NIP]     += vlv_auxiliar[numero_fluxos_NIP]; 
            vpv_matriz[ilv_slotvarre][numero_fluxos_II]      += vlv_auxiliar[numero_fluxos_II]; 
            vpv_matriz[ilv_slotvarre][numero_fluxos_IE]      += vlv_auxiliar[numero_fluxos_IE]; 
            vpv_matriz[ilv_slotvarre][numero_fluxos_EI]      += vlv_auxiliar[numero_fluxos_EI]; 
            vpv_matriz[ilv_slotvarre][numero_fluxos_EE]      += vlv_auxiliar[numero_fluxos_EE]; 
            vpv_matriz[ilv_slotvarre][numero_fluxos_TCP]     += vlv_auxiliar[numero_fluxos_TCP]; 
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            vpv_matriz[ilv_slotvarre][numero_fluxos_UDP]     += vlv_auxiliar[numero_fluxos_UDP]; 
            vpv_matriz[ilv_slotvarre][numero_fluxos_ICMP]    += vlv_auxiliar[numero_fluxos_ICMP]; 
            vpv_matriz[ilv_slotvarre][numero_fluxos_IGMP]    += vlv_auxiliar[numero_fluxos_IGMP]; 
            vpv_matriz[ilv_slotvarre][numero_fluxos_toutros] += vlv_auxiliar[numero_fluxos_toutros]; 
            }; 
         }; 
      Arq->QFonte->First(); 
      Arq->QFonte->Close(); 
      Arq->QFonte->SQL->Clear(); 
      }; 
   LNumSlots->Caption   = IntToStr(ilv_slottopo); 
   LRegProc->Caption    = IntToStr(ilv_cont); 
   LFluxosTot->Caption  = IntToStr(ilv_contafluxo); 
   Refresh(); 
 
   ProgressBar1->Min       = 0; 
   ProgressBar1->Max       = NUMSLOTS; 
   ProgressBar1->Position  = NUMSLOTS; 
 
   if(CBLimpa->Checked) 
      { 
      Arq->QDestino->SQL->Clear(); 
      Arq->QDestino->SQL->Add("delete from modelo01"); 
      Arq->QDestino->ExecSQL(); 
 
      Arq->QDestino->Close(); 
      Arq->QDestino->SQL->Clear(); 
      }; 
 
   Arq->QDestino->SQL->Clear(); 
   Arq->QDestino->SQL->Add("select * from modelo01"); 
   Arq->QDestino->Open(); 
   Arq->QDestino->First(); 
 
   for(ilv_lin = 0; ilv_lin < ilv_slottopo; ilv_lin++) 
      { 
      Arq->QDestino->Append(); 
      Arq->QDestino->FieldByName("coleta")->AsFloat                = vpv_matriz[ilv_lin][coleta]; 
      Arq->QDestino->FieldByName("tempo_relativo")->AsFloat        = vpv_matriz[ilv_lin][tempo_relativo]; 
      Arq->QDestino->FieldByName("numero_fluxos")->AsFloat         = vpv_matriz[ilv_lin][numero_fluxos]; 
      Arq->QDestino->FieldByName("numero_bytes")->AsFloat            = vpv_matriz[ilv_lin][numero_bytes]; 
      Arq->QDestino->FieldByName("numero_pacotes")->AsFloat        = vpv_matriz[ilv_lin][numero_pacotes]; 
      Arq->QDestino->FieldByName("numero_fluxos_IP")->AsFloat      = vpv_matriz[ilv_lin][numero_fluxos_IP]; 
      Arq->QDestino->FieldByName("numero_bytes_IP_fd")->AsFloat      = vpv_matriz[ilv_lin][numero_bytes_IP_fd]; 
      Arq->QDestino->FieldByName("numero_bytes_IP_df")->AsFloat      = vpv_matriz[ilv_lin][numero_bytes_IP_df]; 
      Arq->QDestino->FieldByName("numero_pacotes_IP_fd")->AsFloat  = vpv_matriz[ilv_lin][numero_pacotes_IP_fd]; 
      Arq->QDestino->FieldByName("numero_pacotes_IP_df")->AsFloat  = vpv_matriz[ilv_lin][numero_pacotes_IP_df]; 
      Arq->QDestino->FieldByName("numero_fluxos_NIP")->AsFloat     = vpv_matriz[ilv_lin][numero_fluxos_NIP]; 
      Arq->QDestino->FieldByName("numero_fluxos_II")->AsFloat      = vpv_matriz[ilv_lin][numero_fluxos_II]; 
      Arq->QDestino->FieldByName("numero_fluxos_IE")->AsFloat      = vpv_matriz[ilv_lin][numero_fluxos_IE]; 
      Arq->QDestino->FieldByName("numero_fluxos_EI")->AsFloat      = vpv_matriz[ilv_lin][numero_fluxos_EI]; 
      Arq->QDestino->FieldByName("numero_fluxos_EE")->AsFloat      = vpv_matriz[ilv_lin][numero_fluxos_EE]; 
      Arq->QDestino->FieldByName("numero_bytes_II")->AsFloat         = vpv_matriz[ilv_lin][numero_bytes_II]; 
      Arq->QDestino->FieldByName("numero_bytes_IE")->AsFloat         = vpv_matriz[ilv_lin][numero_bytes_IE]; 
      Arq->QDestino->FieldByName("numero_bytes_EI")->AsFloat         = vpv_matriz[ilv_lin][numero_bytes_EI]; 
      Arq->QDestino->FieldByName("numero_bytes_EE")->AsFloat         = vpv_matriz[ilv_lin][numero_bytes_EE]; 
      Arq->QDestino->FieldByName("numero_pacotes_II")->AsFloat     = vpv_matriz[ilv_lin][numero_pacotes_II]; 
      Arq->QDestino->FieldByName("numero_pacotes_IE")->AsFloat     = vpv_matriz[ilv_lin][numero_pacotes_IE]; 
      Arq->QDestino->FieldByName("numero_pacotes_EI")->AsFloat     = vpv_matriz[ilv_lin][numero_pacotes_EI]; 
      Arq->QDestino->FieldByName("numero_pacotes_EE")->AsFloat     = vpv_matriz[ilv_lin][numero_pacotes_EE]; 
      Arq->QDestino->FieldByName("numero_fluxos_TCP")->AsFloat     = vpv_matriz[ilv_lin][numero_fluxos_TCP]; 
      Arq->QDestino->FieldByName("numero_fluxos_UDP")->AsFloat     = vpv_matriz[ilv_lin][numero_fluxos_UDP]; 
      Arq->QDestino->FieldByName("numero_fluxos_ICMP")->AsFloat    = vpv_matriz[ilv_lin][numero_fluxos_ICMP]; 
      Arq->QDestino->FieldByName("numero_fluxos_IGMP")->AsFloat    = vpv_matriz[ilv_lin][numero_fluxos_IGMP]; 
      Arq->QDestino->FieldByName("numero_fluxos_toutros")->AsFloat = vpv_matriz[ilv_lin][numero_fluxos_toutros]; 
      Arq->QDestino->Post(); 
      if(!(ilv_lin%50)) 
         { 
         ProgressBar1->Position  = NUMSLOTS - ilv_lin; 
         }; 
      }; 
 
   ProgressBar1->Position  = 0; 
   Refresh(); 
 
   Arq->QDestino->First(); 
   Arq->QDestino->Close(); 
   Arq->QDestino->SQL->Clear(); 
 
   BFecha->Enabled = true; 
   Beep(); 
   } 
//--------------------------------------------------------------------------- 

 

 

Para a consecução dos cálculos de CEP, necessitou-se um agrupamento 

de 5 valores para cada variável, de maneira a utilizar os valores médios 

destes atributos em cada agrupamento. Ao aplicativo projetado para esta 

tarefa deu-se o nome de “amostrador I” e sua tela de operação é vista na 

Figura 11. O resultado final de seu processamento é inserido novamente no 
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banco de dados, com uma codificação diferenciada em relação aos números das 

amostras. 

 

Figura 11: Tela de operação do programa “amostrador I” para cálculo de 

médias dentro de agrupamentos. 

 

O complemento do programa “amostrador I” é o software “calculador”, 

cuja tela principal é mostrada na Figura 12, encarregado do cálculo das 

distribuições de freqüências dos dados individuais das amostras e dos 

valores médios anteriormente mencionados. 

 

Figura 12: Tela de operação do software “calculador”, responsável pela 

determinação das distribuições de freqüência. 

 

Na Figura 13 encontra-se a tela de operação do software “amostrador 

II”, que implementa os cálculos CEP segundo as metodologias tradicional e 

proposta, gravando os resultados em arquivos padronizados, tipo texto. Na 

Figura 14, vê-se um exemplo de carta CEP, gerada pelo aplicativo 

“graficos_CEP”, desenvolvido especificamente para esta finalidade. 

 

 



47 

Figura 13: Tela de operação do software “amostrador II” para cálculo de 

CEP. 

 

 

Figura 14: Exemplo de carta CEP gerada pelo programa “graficos_CEP”. 

 

 

4.4 Seleção de variáveis 

 

 Consoante ao que se verificou na literatura citada, a formulação do 

modelo proposto neste trabalho deveria evitar a seleção de uma única 

variável, mas, por outro lado, deveria manter o volume de dados baixo o 

suficiente para que o seu processamento fosse viável.  

O Quadro 4 mostra as informações coletadas, para cada fluxo de dados, 

num total de 23 atributos.  

Destes campos, alguns são irrelevantes para efeitos de modelagem, 

como, por exemplo, a regra usada pelo software de captura para 

armazenamento,  bem como os índices e as máscaras de processamento dos 

fluxos. 

Outros atributos serão descartados: tipo e endereço de rede 

adjacente, pois o tipo é Ethernet para todos os fluxos e o endereço físico 

das interfaces de rede não acrescenta aperfeiçoamentos ou precisão ao 

modelo. 

Portanto, a priori, 10 atributos foram descartados e 13 considerados 

de interesse. Os endereços IP de fonte e destino permitem verificar a 

identidade das partes envolvidas nas comunicações, o que foge ao escopo 

deste trabalho. Esta informação foi usada apenas para estabelecer se os 

pontos iniciais e finais dos fluxos pertenciam à rede da USP. 
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A rede em questão carrega protocolos IP e IPX, este último em função 

de ao menos um servidor Novell Netware em operação nos laboratórios. Assim, 

o software de coleta de dados foi configurado para capturar e assinalar os 

pacotes somente em duas classes: IP e Novell. Quaisquer outros pacotes, 

quando existentes, foram ignorados pelo coletor. Assume-se aqui que esta 

decisão é segura, tendo em vista que não há utilização conhecida de outros 

protocolos de rede no IFSC, especialmente nos roteadores. 

Considerou-se que o tráfego IPX é de pouco interesse para análise 

detalhada, pois sua representatividade é pequena: 5,34% do volume de 

fluxos, no caso em que mais se destaca; 0,10% e 0,15% nos demais casos; 

0,11% no total das coletas. Assim, optou-se por exame detalhado apenas dos 

fluxos IP. 

As marcações de tempo dos fluxos permitem que se conheça o intervalo 

de estabelecimento das conexões, aproximado para centésimos de segundo. 

Ainda que esta informação seja importante, há uma extensa lista de 

trabalhos e ferramentas dedicados a este particular. Isto posto, decidiu-se 

por não incluir esta variável neste estudo.  

Também foram descartadas as medidas usuais recomendadas em [6], a 

saber: latência, percentual de perda de pacotes, utilização do link e 

disponibilidade.  

A primeira delas não pode ser acuradamente obtida pelo método 

utilizado neste trabalho e, portanto, não se mostraria útil.  

A perda de pacotes é detectada com maior precisão no emissor e, 

eventualmente, em dispositivos de rede que executem o controle de tráfego, 

como roteadores e gateways. Notificações ICMP podem ser criadas para fins 

de gerenciamento da rede. No entanto, um observador da rede precisaria 

realizar um controle de transmissão semelhante àquele do TCP para esta 

detecção. A ferramenta escolhida não atende à este requisito. Foge ao 

escopo deste trabalho a quantificação desta variável, vistos os objetivos e 

metodologia utilizada. Há que se considerar que, nas redes atuais, exceto 

por falhas de dispositivos de rede, as principais causas de perda de 

pacotes estão associadas a congestionamentos de rede e estouro de buffers 

de roteadores, situações relativamente fáceis de serem percebidas e 

monitoradas. Assim, desconsiderar perda de pacotes não afeta a qualidade do 

modelo proposto. 

A utilização do link pode ser medida indiretamente, via valores 

médios dentro do período de amostragem, pela ferramenta escolhida. No 

entanto, há um grande número de ferramentas com capacidade de observação 
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direta, instantânea se necessário, desta grandeza. Optou-se por sua 

exclusão do modelo. 

A disponibilidade da rede, entendida como tempo em que esta encontra-

se em operação, relativamente a um dado período considerado, deve ser 

obtida por outras metodologias. Um software de monitoramento de tráfego 

funciona tão somente quando a rede está operacional. Com efeito, esta 

medição não consta do modelo aqui proposto. 

 

Quadro 5: Atributos coletados para cada fluxo detectado 

Ordem Atributo 
(nome original) 

Significado Interesse 
para o 

trabalho 
01 fluxo_regra 

(FlowRuleSet) 
número da regra usada pelo 
software de coleta para processo 
e armazenamento do fluxo 

não 

02 fluxo_indice 
(FlowIndex) 

número de ordem do fluxo na 
coleta 

não 

03 fluxo_classe 
(FlowClass) 

definidas duas classes: IP e 
Novell (protocolo IPX) 

sim1 

04 fluxo_tempoinic 
(FirstTime) 

tempo da primeira detecção do 
fluxo, em 10-2 segundos, a partir 
da ativação do programa de coleta 

sim 

05 fluxo_tempoult 
(LastTime) 

tempo da última detecção de um 
pacote pertencente ao fluxo, em 
em 10-2 segundos, a partir da 
ativação do programa de coleta 

sim 

06 fluxo_ftds_pacotes 
(ToPDUs) 

pacotes enviados da fonte ao 
destino 

sim 

07 fluxo_ftds_octetos 
(ToOctets) 

octetos (bytes) enviados da fonte 
ao destino 

sim 

08 fluxo_dsft_pacotes 
(FromPDUs) 

pacotes enviados do destino à 
fonte 

sim 

09 fluxo_dsft_octetos 
(FromOctets) 

octetos (bytes) enviados do 
destino à fonte 

sim 

10 fonte_tipo_adjacente 
(SourceAdjacentType) 

constante (Ethernet) não 

11 fonte_ende_adjacente 
(SourceAdjacentAddress) 

endereço físico da porta (MAC 
Address) 

não 

12 fonte_tipo_rede 
(SourcePeerType) 

IP, DECnet, Novell IPX, EtherTalk 
ou outros 

não2 

13 fonte_ende_rede 
(SourcePeerAddress) 

endereço IP ou IPX da fonte sim3 

14 fonte_tipo_transp 
(SourceTransType) 

tipo de protocolo (ICMP, TCP, 
UDP, OSPF, etc.) 

sim4 

15 fonte_ende_transp 
(SourceTransAddress) 

porta da fonte sim4 

16 fonte_masc_transp 
(SourceTransMask) 

constante – usada na configuração 
do software de coleta 

não 

17 desti_tipo_adjacente 
(DestAdjacentType) 

constante (Ethernet) não 

18 desti_ende_adjacente 
(DestAdjacentAddress) 

endereço físico da porta (MAC 
Address) 

não 

19 desti_tipo_rede 
(DestPeerType) 

IP, DECnet, Novell IPX, EtherTalk 
ou outros 

não2 
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20 desti_ende_rede 
(DestPeerAddress) 

endereço IP ou IPX do destino sim3 

21 desti_tipo_transp 
(DestTransType) 

tipo de protocolo (ICMP, TCP, 
UDP, OSPF, etc.) 

sim4 

22 desti_ende_transp 
(DestTransAddress) 

porta do destino sim4 

23 desti_masc_transp 
(DestTransMask) 

constante – usada na configuração 
do software de coleta 

não 

1: os protocolos usados na rede são IP e IPX e, portanto, o software de coleta foi configurado 
para classificar os fluxos apenas segundo estas alternativas. 
2: já considerado no atributo “fluxo_classe” 
3: considerados apenas endereços IP e descartados os demais 
4: considerado somente para protocolo IP e descartados os demais 

 

 Os atributos selecionados caracterizam um fluxo. A princípio, é 

possível utilizá-los diretamente. No entanto, para o desenvolvimento do 

modelo aqui proposto, optou-se por utilizar o resultado de um processamento 

sobre tais atributos, de forma a classificar as informações, agrupando-as 

em conjuntos de interesse. Esta opção conferiu maior facilidade de 

visualização aos dados, sem perda de exatidão. Aspectos de segurança 

ficaram com maior destaque, como é o caso dos pontos iniciais e finais de 

cada fluxo em relação à rede observada e quantidade de fluxos não-IP 

trafegando pela mesma. 

 Ao final, as variáveis escolhidas para o modelo desenvolvido nesta 

pesquisa são aquelas apresentadas no Quadro 5. 

 

Quadro 6: Variáveis do modelo estatístico 

Ordem Variável 
Código 

(**) 

01 fluxos 04 

02 bytes 05 

03 pacotes 06 

04 

Quantidade total 

de 

fluxos IP 07 

05 da fonte para o destino 08 

06 

Quantidade total 

de bytes IP do destino para a fonte 09 

07 da fonte para o destino 10 

08 

Quantidade total 

de pacotes IP do destino para a fonte 11 

09 não-IP 12 

10 com fonte interna e destino interno (*) 13 

11 com fonte interna e destino externo (*) 14 

12 com fonte externa e destino interno (*) 15 

13 

Quantidade total 

de fluxos 

com fonte externa e destino externo (*) 16 



51 

14 TCP 25 

15 

 

UDP 26 

16 com fonte interna e destino interno (*) 17 

17 com fonte interna e destino externo (*) 18 

18 com fonte externa e destino interno (*) 19 

19 

Quantidade total 

de bytes 

com fonte externa e destino externo (*) 20 

20 com fonte interna e destino interno (*) 21 

21 com fonte interna e destino externo (*) 22 

22 com fonte externa e destino interno (*) 23 

23 

Quantidade total 

de pacotes 

com fonte externa e destino externo (*) 24 

(*) em relação à rede sob observação. 

(**) códigos 01 a 03 usados para configuração do banco de dados e registro de tempo 

 

 O capítulo seguinte descreve com detalhes o modelo e sua forma de 

uso. 



52 

5 MODELO DA REDE 
 

 

 O modelo estatístico da rede aqui desenvolvido é composto de 23 

atributos numéricos inteiros, que descrevem grandezas associadas ao tráfego 

presente na rede. Exceto os valores totais de bytes e pacotes em trânsito, 

todos os demais atributos são obtidos pela aplicação de algoritmos sobre os 

dados brutos recolhidos.  

Em um primeiro momento, tais dados são agrupados em fluxos, 

consolidando informações dispersas entre várias etapas das coletas. A 

seguir, os fluxos são submetidos a um novo processamento, do qual resultam 

os atributos desejados.  

Estes atributos fornecem uma visão instantânea da rede, com enfoque 

nos fluxos de comunicação trocados entre os componentes da mesma. Este 

instantâneo, ainda que possa ser útil, é insuficiente para o gerenciamento 

pró-ativo da rede.  

Assim, uma série de amostragens deve ser realizada. Esta série deverá 

alimentar procedimentos de Controle Estatístico de Processos (CEP) que, por 

sua vez, permitirão o monitoramento das condições da rede e a detecção 

antecipada de situações anormais. 

 A Figura 15 ilustra este processo, em uma condição ideal, em que se 

disponha de ferramentas integradas para processamento on-line. 

 

 

Figura 15: Uso do modelo no gerenciamento pró-ativo. 
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 5.1 Atributos do Modelo 

 

 O modelo estatístico é definido como o conjunto de atributos 

constantes do Quadro 6, obtidos a partir de coletas e processamentos 

feitos. A seguir, são detalhados os critérios de cálculo para cada um 

deles. Para efeitos de simplificação do texto,o Quadro 7 apresenta um 

resumo destes critérios, ilustrados nas Figuras 16 e 17. 

 

Quadro 7: Descrição dos critérios de cálculo das variáveis do modelo. 

Critério Aplicado a Descrição 

01 fluxos São contados neste indicador aqueles fluxos 

cujo início se deu antes ou durante o período 

de amostragem e cujo final se deu durante ou 

após o mesmo. São também contados os fluxos que 

não manifestaram tráfego, no período de 

amostragem, mas não se encerraram, isto é, 

aqueles que voltaram a apresentar tráfego em 

períodos posteriores. 

02 bytes e pacotes Quantidade de bytes ou pacotes verificados no 

período de amostragem, independentemente do 

fluxo a que pertençam. Este indicador não 

acumula valor entre as amostragens. 
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Figura 16: Critério de contagem de fluxos. 
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Figura 17: Critério de contagem para bytes e pacotes, exemplificado para um 

fluxo. 

 

 O Quadro 8 apresenta uma explicação pormenorizada das variáveis do 

modelo, referenciando-se ao Quadro 7 para critérios de contagem. 

 

Quadro 8: Detalhamento das variáveis do modelo. 

Or 

dem Variável Significado 

Crité

rio 

de 

Conta

gem 

01 fluxos Fluxos presentes na rede no período 

abrangido pela coleta.  

01 

02 bytes Bytes que trafegaram pela rede no 

período abrangido pela coleta.  

02 

03 pacotes Pacotes que trafegaram pela rede no 

período abrangido pela coleta. 

02 

04 

Quantidade 

total de 

fluxos IP Fluxos com protocolo IP presentes na 

rede no período abrangido pela 

coleta. 

01 

05 da fonte 

para o 

destino 

Bytes que trafegaram pela rede no 

período abrangido pela coleta,  

enviados da fonte da comunicação ao 

destino. 

02 

06 

Quantidade 

total de 

bytes IP 
do destino 

para a 

fonte 

Bytes que trafegaram pela rede no 

período abrangido pela coleta, 

enviados do destinatário da 

comunicação à fonte. 

02 
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07 da fonte 

para o 

destino 

Pacotes que trafegaram pela rede no 

período abrangido pela coleta, 

enviados da fonte da comunicação ao 

destino. 

02 

08 

Quantidade 

total de 

pacotes IP 
do destino 

para a 

fonte 

Pacotes que trafegaram pela rede no 

período abrangido pela coleta, 

enviados do destinatário da 

comunicação à fonte. 

02 

09 não-IP Fluxos com protocolos diferentes do 

IP, presentes na rede no período 

abrangido pela coleta. 

01 

10 com fonte 

interna e 

destino 

interno 

Fluxos com protocolo IP presentes na 

rede no período abrangido pela 

coleta, com fonte interna e destino 

interno em relação à rede observada. 

01 

11 com fonte 

interna e 

destino 

externo 

Fluxos com protocolo IP presentes na 

rede no período abrangido pela 

coleta, com fonte interna e destino 

externo em relação à rede observada.  

01 

12 com fonte 

externa e 

destino 

interno 

Fluxos com protocolo IP presentes na 

rede no período abrangido pela 

coleta, com fonte externa e destino 

interno em relação à rede observada. 

01 

13 com fonte 

externa e 

destino 

externo 

Fluxos com protocolo IP presentes na 

rede no período abrangido pela 

coleta, com fonte externa e destino 

externo em relação à rede observada.  

01 

14 TCP Fluxos com protocolo TCP sobre IP 

presentes na rede no período 

abrangido pela coleta. 

01 

15 

Quantidade 

total de 

fluxos 

UDP Fluxos com protocolo UDP sobre IP 

presentes na rede no período 

abrangido pela coleta. 

01 

16 com fonte 

interna e 

destino 

interno 

Bytes que trafegaram pela rede no 

período abrangido pela coleta, 

contados somente para fluxos com 

fonte interna e destino interno em 

relação à rede observada. 

02 

17 

Quantidade 

total de 

bytes 

com fonte 

interna e 

Bytes que trafegaram pela rede no 

período abrangido pela coleta, 

02 
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destino 

externo 

contados somente para fluxos com 

fonte interna e destino externo em 

relação à rede observada. 

 

18 com fonte 

externa e 

destino 

interno 

Bytes que trafegaram pela rede no 

período abrangido pela coleta, 

contados somente para fluxos fonte 

externa e destino interno em relação 

à rede observada. 

02 

19 

 

com fonte 

externa e 

destino 

externo 

Bytes que trafegaram pela rede no 

período abrangido pela coleta, 

contados somente para fluxos fonte 

externa e destino externo em relação 

à rede observada. 

02 

20 com fonte 

interna e 

destino 

interno 

Pacotes que trafegaram pela rede no 

período abrangido pela coleta, 

contados somente para fluxos fonte 

interna e destino interno em relação 

à rede observada. 

02 

21 com fonte 

interna e 

destino 

externo 

Pacotes que trafegaram pela rede no 

período abrangido pela coleta, 

contados somente para fluxos fonte 

interna e destino externo em relação 

à rede observada. 

02 

22 com fonte 

externa e 

destino 

interno 

Pacotes que trafegaram pela rede no 

período abrangido pela coleta, 

contados somente para fluxos fonte 

externa e destino interno em relação 

à rede observada. 

02 

23 

Quantidade 

total de 

pacotes 

com fonte 

externa e 

destino 

externo 

Pacotes que trafegaram pela rede no 

período abrangido pela coleta, 

contados somente para fluxos fonte 

externa e destino externo em relação 

à rede observada. 

02 
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 5.2 Discussão do Modelo 

 

 O modelo aqui projetado tem como pressuposto a ação preventiva sobre 

a rede, pelo uso de técnicas CEP. Evitou-se incorporar a ele elementos já 

presentes em ferramentas, tais como os previamente discutidos na revisão da 

literatura. Preferiu-se o enfoque de trabalho com fluxos, minimizando o uso 

de totalizadores simples, estes últimos fartamente disponíveis em sistemas 

de monitoramento e dispositivos de rede. Não se deseja, aqui, sobrepor 

recursos aos diversos mecanismos de controle de rede existentes. Trata-se 

de uma nova óptica sobre a questão de gerenciamento, que une a noção de 

fluxos às técnicas CEP, com a intenção de antecipar as ações corretivas de 

maneira que os problemas sejam detectados e sanados antes de sua efetiva 

ocorrência. 

 Dos atributos definidos para o modelo estatístico, somente o número 

de bytes e o número de pacotes presentes na rede são valores que se possa 

obter diretamente da observação. São, em verdade, totalizadores simples, 

mas cuja ausência provocaria uma sensível queda na qualidade da análise, já 

que trazem a informação sobre o uso de largura de banda e uma indicação 

sobre o tamanho médio dos pacotes observados, importante para otimização de 

configurações. 

 Os demais atributos são relativos aos fluxos observados e, portanto, 

são variáveis que não podem ser observadas diretamente na rede. Este é um 

diferencial em relação à maior parte das ferramentas disponíveis para 

gerenciamento de rede. Considerar fluxos significa agrupar dados e, 

portanto, reduzir o volume de informações que devem ser interpretadas pelo 

administrador, consoante ao que se discutiu em capítulos anteriores. 

 Mantiveram-se no modelo indicadores de quantidade de fluxos, bytes e 

pacotes segundo determinados critérios (início e final, protocolos de rede 

e transporte, etc.). Ainda que haja uma tendência em que tais variáveis 

sofram o mesmo tipo de variação ao longo do tempo, não se pode garantir uma 

correlação linear entre estes comportamentos. Como exemplo, um aumento do 

número de fluxos tende a ser acompanhado por um aumento no número de bytes 

e pacotes transferidos pela rede. Porém, a proporção do aumento de cada 

indicador é independente da dos demais. Com efeito, preferiu-se incorporar 

as três grandezas nos diferentes critérios adotados, de forma a ampliar as 

possibilidades de análise. Cuidou-se para que o número de atributos se 

mantivesse pequeno o suficiente para que as análises sejam viáveis. 

 Exceção é feita aos atributos que tratam de bytes e pacotes 

transmitidos da fonte ao destino e no sentido contrário, sobre protocolo 
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IP. Neste caso, não se pode contar separadamente os fluxos, pois que um 

fluxo envolve comunicação bidirecional. Neste caso, o totalizador de fluxos 

IP é o atributo correspondente ao conjunto das 2 grandezas citadas. 

 Dada a importância dos protocolos TCP e UDP e as diferenças na 

situação de escolha de uso de ambos, o modelo incorpora contadores de 

fluxos para cada um deles, o que permite um monitoramento mais acurado do 

tráfego. Ressalta-se que foi citada na revisão da literatura, a respeito de 

[4], a conveniência de análise individual destes protocolos. 

 Espera-se, atualmente, um tráfego de rede que tende para o uso 

exclusivo do IP. Porém, alguns outros protocolos de rede ainda são 

encontrados em produção, a exemplo do IPX da Novell. Optou-se por incluir 

no modelo um totalizador para protocolos não-IP, sem discriminação 

específica de tipo. Considera-se esta decisão segura tendo em vista a 

direção em que as redes são configuradas atualmente e os dados coletados 

durante este trabalho. 

 Uma preocupação embutida no modelo é a origem e o final de cada 

fluxo, em relação à rede sob exame. Definiu-se como interna toda a 

interface de rede cujo endereço IP pertence à rede observada. É externo 

todo o dispositivo cujo endereço IP, nos mesmos moldes, não pertence à rede 

analisada. No caso do IFSC, por exemplo, são internos todos os endereços 

pertencentes às várias sub-redes da rede do Instituto (143.106.0.0). 

Resultaram daí quatro combinações possíveis para origem e destino de 

tráfego: interno-interno, interno-externo, externo-interno e externo-

externo.  

A primeira delas caracteriza o tráfego da rede local, usualmente 

entre estações e servidores ou gerado pela comunicação estação-estação ou 

servidor-servidor, além de trânsito de informações de controle da rede.  

A segunda combinação abrange todas as comunicações executadas para 

rede externas, mas iniciadas internamente, como é o caso de acesso WWW, 

POP3, etc. Em geral, são solicitações a máquinas servidoras.  

A terceira possibilidade carateriza o tráfego de entrada na rede 

local, por iniciativa externa. Em condições normais, significa a 

solicitação de serviços às máquinas da rede local com origem externa. Este 

indicador é de extrema importância ao se considerar aspectos de segurança e 

prevenção de ataques à rede. 

Finalmente, o tráfego externo-externo é uma combinação que deve ser 

encontrada tão somente em redes de trânsito ou que aceitem retransmissão de 

pacotes de uma rede a outra, atuando como interconexão. É uma situação rara 

uma rede local que seja, simultaneamente, backbone para outras. Assim, este 
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indicador deveria ser ter valores positivos em provedores de interconexão e 

zero em redes locais. No decorrer deste trabalho, foi detectado tráfego 

externo-externo no IFSC, ainda que em pequeno montante. Visto que não se 

trata de uma rede de interconexão, este fato causou estranheza e mereceu 

uma investigação mais detalhada, precedida pela imediata comunicação da 

descoberta aos administradores. Apurou-se que, durante algum tempo, uma 

rede montada exclusivamente para tarefas de administração acadêmica da USP 

utilizou a mesma infra-estrutura da rede local do IFSC, compartilhando 

cabos, roteadores e demais dispositivos. O endereçamento IP desta rede, 

distinto do endereçamento do IFSC, levou todo o tráfego da mesma para a 

categoria externo-externo, rigorosamente correspondendo à transformação 

temporária da rede do IFSC em rede de interconexão. Entretanto, os fluxos 

decorrentes destes acontecimentos eram insuficientes para explicar a 

quantidade detectada nesta combinação. Novas análises mostraram que havia 

uma parcela de fluxos correspondente a redes privadas (10.0.0.0, 

172.16.0.0, 192.168.0.0), RFC 1918, utilizadas por pesquisadores e outros 

para criação de sub-redes particulares para determinados propósitos e 

configurações, situação plenamente justificada no ambiente do Instituto. À 

vista destas considerações, o indicador provou-se de grande valia e foi o 

primeiro dos atributos do modelo a ser empregado com sucesso em situações 

reais. 

 A alta complexidade das redes de computadores dificilmente seria 

plenamente incorporada a um modelo sem que este se tornasse também 

complexo. Com efeito, o modelo aqui desenvolvido capta parcialmente este 

ambiente e se propõe a uma atitude preventiva em relação a uma série de 

atributos escolhidos, segundo critérios já mencionados. Em nenhum momento 

pretendeu-se uma solução exaustiva ou que substitua completamente as 

técnicas existentes. Ao contrário, trata-se de um mecanismo que adiciona 

recursos ao ferramental de gerência de redes, com base em técnicas e 

fundamentação teórica bem estabelecidas, combinadas entre si com o máximo 

rigor matemático. 
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6 RESULTADOS 
 

 

 Neste capítulo são apresentados gráficos e tabelas com os resultados 

obtidos neste trabalho, convenientemente agrupados e resumidos. A exibição 

dos registros coletados de fluxos é impraticável, já que somam 

aproximadamente 10,8 milhões de entradas nas bases de dados. Um pequeno 

segmento do arquivo de dados brutos é apresentado, restrito a poucas 

linhas, com finalidade única de contextualizar o leitor.  

Analogamente, os testes de normalidade são extensos e sua inclusão no 

texto seria de pouco benefício. Com efeito, as planilhas com teste qui-

quadrado são colocadas como apêndice deste trabalho e apenas os totais 

consolidados constam deste capítulo. 

 Os resultados mostrados a seguir estão divididos em dois grupos. O 

primeiro deles tem informações sobre os dados colhidos diretamente, 

classificados segundo critérios de interesse. No segundo grupo, estão 

informações geradas a partir de processamento mais complexo dos dados 

recolhidos e que não poderiam ser verificadas unicamente a partir da 

observação do tráfego da rede.  

 

 

 6.1 Dados colhidos 

 

 Os dados diretamente observados na rede sob análise foram coletados e 

gravados na forma de arquivos de texto simples, com registros de fluxos e 

de estatísticas intercalados. O Quadro 9 mostra as 12 primeiras linhas do 

arquivo de dados da 3ª. coleta, com os endereços IP e físico da placa de 

rede alterados para preservação do sigilo dos usuários. A linha 1 contém a 

versão do NeTraMet e algumas das variáveis usadss, como o nome do arquivo 

de regras (“rules.final”) e o IP da estação coletora (192.168.1.1), além da 

data e hora do início da coleta. A linha 2 mostra o formato dos registros, 

conforme definido pelo arquivo de regras. As linhas 3 a 6 são inclusas a 

cada intervalo de tempo, quando os dados são efetivamente gravados. 

Constituem-se nos chamados registros estatísticos. Neste trabalho, o 

intervalo entre gravações foi configurado para 2 minutos (valor padrão do 

software). As linhas 8 a 12 mostram uma coleta completa, com os registros 

estatísticos (linhas 7 e 8), registros dos fluxos (linhas 9 a 11) e marca 
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de finalização (linha 12). Dentro do arquivo original, sucedem-se blocos 

como este, até o seu final. 

 

Quadro 9: Exemplo dos arquivos gerados pelo coletor de dados. Fragmento de 

12 linhas do arquivo gerado na 3ª. coleta. Endereços IP e físico da placa 

de rede, exceto da máquina coletora de dados, alterados para preservação do 

sigilo dos usuários. Os números de linha não fazem parte do arquivo. 

Linha Conteúdo 
  

01 ##NeTraMet v4.3:  -c120 -r rules.final  192.168.1.1 le0  10000 flows  
starting at 09:59:59 Mon 15 Oct 2001 

02 #Format: flowruleset flowindex flowclass firsttime lasttime topdus 
tooctets frompdus fromoctets sourceadjacenttype 
sourceadjacentaddress sourcepeertype sourcepeeraddress 
sourcetranstype sourcetransaddress sourcetransmask destadjacenttype 
destadjacentaddress destpeertype destpeeraddress desttranstype 
desttransaddress desttransmask 

03 #Time: 09:59:59 Mon 15 Oct 2001 192.168.1.1 Flows from 0 to 253 
04 #Ruleset: 4  2 rules.final  NeMaC 
05 #Stats: aps=15 apb=0 mps=44 mpb=0 lsp=0 avi=100.0 mni=100.0 fiu=2 

frc=0 gci=10 rpp=2.3 tpp=1.2 cpt=1.0 tts=8191 tsu=0 
06 #EndData: 192.168.1.1 
07 #Time: 10:00:00 Mon 15 Oct 2001 192.168.1.1 Flows from 252 to 359 
08 #Stats: aps=9 apb=0 mps=9 mpb=0 lsp=0 avi=100.0 mni=100.0 fiu=5 

frc=0 gci=10 rpp=1.2 tpp=2.1 cpt=1.0 tts=8191 tsu=3 
09 4 3 1 233 270 2 3028 2 120 7 AA-AA-AA-AA-AA-AA 1 255.2.0.1 6 80 

65535 7 BB-BB-BB-BB-BB-BB 1 255.1.0.1 6 1186 65535 
10 4 4 1 331 331 1 747 2 120 7 AA-AA-AA-AA-AA-AA 1 255.2.0.1 6 80 65535 

7 BB-BB-BB-BB-BB-BB 1 255.1.0.1 6 1180 65535 
11 4 5 1 332 346 3 539 1 60 7 BB-BB-BB-BB-BB-BB 1 255.1.0.1 6 1187 

65535 7 AA-AA-AA-AA-AA-AA 1 255.2.0.2 6 80 65535 
12 #EndData: 192.168.1.1 

 

 Dos arquivos gerados pelo coletor de dados, foram extraídas todas as 

informações utilizadas neste trabalho. A Tabela 2 apresenta o resumo das 

coletas, em valores absolutos. Para melhor entendimento, as mesmas 

grandezas são listadas em valores relativos, na Tabela 3. Há uma diferença 

importante entre “registros de fluxos” e “fluxos”. O primeiro valor mede 

quantas entradas na base de dados foram inclusas pelo programa coletor, 

enquanto que o segundo informa a quantidade de fluxos detectados pela rede. 

Deve-se considerar que um mesmo fluxo provocará a inclusão de mais de um 

registro na base de dados quando sua duração for maior que o intervalo de 

tempo entre as gravações dos arquivos. Na mesma tabela, encontram-se 

totalizados, para cada coleta, os fluxos IP e IPX, estes últimos 

denominados “fluxos não IP”. 
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Tabela 2: Volume dos dados coletados – valores absolutos 

Descrição Coleta 01 Coleta 02 Coleta 03 Soma 

Registros de Fluxos 1.595.708 9.131.023 54.736 10.781.467 

Registros Estatísticos 4.152 10.240 4.864 19.256 

Subtotal 1.599.860 9.141.263 59.600 10.800.723 

     

Registros de Fluxos IP 1.551.958 9.098.989 27.552 10.678.499 

Registros de Fluxos não IP 43.750 32.034 27.184 102.968 

Subtotal 1.595.708 9.131.023 54.736 10.781.467 

     

Fluxos IP 802.805 7.059.436 8.119 7.870.360 

Fluxos não IP 1.191 7.169 461 8.821 

Subtotal 803.996 7.066.605 8.580 7.879.181 

 

Tabela 3: Volume dos dados coletados – valores relativos (%) 

Descrição Coleta 01 Coleta 02 Coleta 03 Soma 

Registros de Fluxos 99,74 99,89 91,84 99,82 

Registros Estatísticos 0,26 0,11 8,16 0,18 

Subtotal 100,00 100,00 100,00 100,00 

     

Registros de Fluxos IP 97,26 99,65 50,34 99,04 

Registros de Fluxos não IP 2,74 0,35 49,66 0,96 

Subtotal 100,00 100,00 100,00 100,00 

     

Fluxos IP 99,85 99,90 94,63 99,89 

Fluxos não IP 0,15 0,10 5,37 0,11 

Subtotal 100,00 100,00 100,00 100,00 

 

 A Tabela 4 totaliza os fluxos IP da rede do IFSC, sem levar em conta 

as sub-redes. Os fluxos cujas fontes correspondem à rede especificada são 
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gerados por iniciativa de máquinas internas, enquanto que os fluxos cujos 

destinos atendem ao endereçamento da rede têm como ponto final a rede do 

IFSC. Os valores apresentados incluem tráfego interno à rede (início e fim 

na própria rede do IFSC), tráfego externo em trânsito pela rede (início e 

fim externos ao IFSC) e uso da rede por atividades experimentais ou 

restritas, com endereçamento IP privados (redes 10, 172, 192). Na Tabela 5, 

constam os valores percentuais destas medidas. 

 

Tabela 4: Classificação dos fluxos segundo a rede do IFSC – valores 

absolutos 

Campo do 

pacote 

IP 

Classificação 

segundo a rede 

143.107.0.0 

Coleta 

01 

Coleta 

02 

Coleta 

03 

Soma 

Atende à rede 766.338 5.671.342 7.577 6.445.257 

Não atende à rede 36.467 1.388.094 542 1.425.103 

Fonte 

Subtotal 802.805 7.059.436 8.119 7.870.360 

Atende à rede 521.103 2.673.811 7.284 3.202.198 

Não atende à rede 281.702 4.385.625 835 4.668.162 

Destino 

Subtotal 802.805 7.059.436 8.119 7.870.360 

 

Tabela 5: Classificação dos fluxos segundo a rede do IFSC – valores 

relativos (%) 

Campo do 

pacote 

IP 

Classificação segundo 

a rede 143.107.0.0 

Coleta 

01 

Coleta 

02 

Coleta 

03 

Soma 

Atende à rede 95,46 80,34 93,32 81,89 

Não atende à rede 4,54 19,66 6,68 18,11 

Fonte 

Subtotal 100,00 100,00 100,00 100,00 

Atende à rede 64,91 37,88 89,72 40,69 

Não atende à rede 35,09 62,12 10,28 59,31 

Destino 

Subtotal 100,00 100,00 100,00 100,00 
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 Na Tabela 6, encontram-se os totalizadores dos fluxos IP, separados 

conforme os pontos iniciais e finais em relação à rede do IFSC. Esta 

classificação permite a visão mais completa da distribuição do tráfego, 

segundo a perspectiva de separação da rede interna e externa. Os 

endereçamentos IP utilizados para fins experimentais ou específicos, 

representados por redes IP inválidas, aparecem somados ao tráfego cujo 

início e fim é externo ao IFSC. A Tabela 7 demonstra a relação percentual 

destes totalizadores. 

 

Tabela 6: Pontos iniciais e finais dos fluxos – valores absolutos 

Interno ao 

IFSC 

(143.107.0.0) 

Externo ao 

IFSC 

(diferente de 

143.107.0.0) 

Coleta 

01 

Coleta 

02 

Coleta 

03 

Soma 

Fonte Destino 279.337 4.385.589 747 4.665.673 

Destino Fonte 34.102 1.388.058 454 1.422.614 

Fonte e 

Destino 
--- 487.001 1.285.753 6.380 1.779.134 

--- 
Fonte e 

Destino 
2.365 36 88 2.489 

Total 802.805 7.059.436 7.669 7.869.910 

 

Tabela 7: Pontos iniciais e finais dos fluxos – valores relativos (%) 

Interno ao 

IFSC 

(143.107.0.0) 

Externo ao 

IFSC 

(diferente de 

143.107.0.0) 

Coleta 

01 

Coleta 

02 

Coleta 

03 

Soma 

Fonte Destino 34,80 62,12 9,74 59,28 

Destino Fonte 4,25 19,66 5,92 18,08 

Fonte e 

Destino 
--- 60,66 18,21 83,19 22,61 

--- 
Fonte e 

Destino 
0,29 0,00 1,15 0,03 

Total 100,00 100,00 100,00 100,00 
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 Os principais protocolos carregados sobre IP podem ser vistos nas 

Tabelas 8 e 9. A quase totalidade do tráfego da rede do IFSC é composta de 

pacotes ICMP, IGMP, TCP e UDP. Os demais protocolos representam, no máximo, 

valores menores que 0,01%. A coleta de dados revelou pacotes dos protocolos 

0, 8, 9, 21, 46, 54, 55, 56, 68, 128, 139, 189, 193, 203, 208, 219 e 246, 

que incluem, segundo a RFC 1060, valores reservados, pacotes EGP, IGP, PRM 

e vários “não atribuídos”. 

 

Tabela 8: Fluxos IP segundo protocolos transportados – dados consolidados, 

valores absolutos 

Quantidade de Fluxos Nome  

(RFC 1060 – Assigned Numbers) 

Número 

Coleta 

01 

Coleta 

02 

Coleta 

03 

Soma 

ICMP - Internet Control Message 1 29.966 234.921 289 265.176 

IGMP – Internet Group Management 2 262 5.802 1 6.065 

TCP - Transmission Control 6 294.224 6.033.925 2.018 6.330.167 

UDP – User Datagram 17 477.668 784.706 5.811 1.268.185 

Outros - 685 82 0 767 

Totais 802.805 7.059.436 8.119 7.870.360 

 

 

Tabela 9: Fluxos IP segundo protocolos transportados – dados consolidados, 

valores relativos (%) 

Quantidade de Fluxos Nome 

(RFC 1060 – Assigned Numbers) 
Número 

Coleta 

01 

Coleta 

02 

Coleta 

03 

Soma 

ICMP - Internet Control Message 1 3,73 3,33 3,56 3,37 

IGMP – Internet Group Management 2 0,03 0,08 0,01 0,08 

TCP - Transmission Control 6 36,65 85,47 24,86 80,43 

UDP – User Datagram 17 59,50 11,12 71,57 16,11 

Outros - 0,09 0,00 0,00 0,01 

Totais 100,00 100,00 100,00 100,00 
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 As Tabelas 10 e 11 mostram o número de fluxos detectados, 

consolidando os protocolos TCP e UDP, responsáveis por mais de 96% do 

tráfego IP em cada coleta realizada. O TCP tem maior participação no 

tráfego da coleta 2, correspondente ao ponto de conexão da rede do IFSC com 

a rede da USP. Nos segmentos internos, é mais forte a presença do UDP. 

 

 

Tabela 10: Fluxos TCP e UDP sobre IP – valores absolutos 

Quantidade de Fluxos Nome 

(RFC 1060 – Assigned Numbers) 
Número 

Coleta 

01 

Coleta 

02 

Coleta 

03 

Soma 

TCP - Transmission Control 6 294.224 6.033.925 2.018 6.330.167 

UDP – User Datagram 17 477.668 784.706 5.811 1.268.185 

Subtotais 771.892 6.818.631 7.829 7.598.352 

Outros protocolos - 30.913 240.805 290 272.008 

Totais 802.805 7.059.436 8.119 7.870.360 

 

 

Tabela 11: Fluxos TCP e UDP sobre IP – valores relativos (%) 

Quantidade de Fluxos Nome 

(RFC 1060 – Assigned Numbers) 
Número 

Coleta 

01 

Coleta 

02 

Coleta 

03 

Soma 

TCP - Transmission Control 6 36,65 85,47 24,86 80,43 

UDP – User Datagram 17 59,50 11,12 71,57 16,11 

Subtotais 96,15 96,15 96,59 96,43 

Outros protocolos - 3,85 3,41 3,57 3,46 

Totais 100,00 100,00 100,00 100,00 

 

 

 

 

 



67 

Tabela 12: Principais 16 portas TCP observadas em cada coleta. 

Coleta Ordem Freqüência Porta  
TCP Descrição Bytes Pacotes 

1 7772 80 www 3,2E+08 3,6E+05 
2 1966 929  1,8E+08 1,4E+05 
3 804 20 ftp-data 3,1E+09 3,0E+06 
4 681 139 netbios-ssn 4,0E+08 5,7E+05 
5 527 1039  1,9E+07 5,8E+04 
6 515 1037  1,4E+07 2,5E+04 
7 514 1040  1,4E+08 2,0E+05 
8 509 1038  4,0E+07 5,9E+04 
9 508 1030  4,9E+07 1,1E+05 

10 508 1041  6,2E+07 8,0E+04 
11 508 1043  5,3E+08 6,8E+05 
12 507 1035  9,9E+07 1,5E+05 
13 504 1046  4,0E+07 1,2E+05 
14 504 1048  1,3E+08 1,4E+05 
15 503 1036  4,3E+07 5,4E+04 

1ª. 
coleta 

16 503 1047  1,1E+08 1,8E+05 
1 323117 80 www 4,4E+09 4,8E+06 
2 91356 25 smtp 2,3E+08 3,0E+06 
3 44098 113 auth 3,8E+06 5,9E+04 
4 18858 1214  2,8E+09 2,7E+06 
5 14501 53 domain 2,1E+06 2,3E+04 
6 14407 5190  1,0E+07 8,7E+04 
7 12124 110 pop3 4,6E+08 6,0E+05 
8 8730 20 ftp-data 3,1E+10 3,1E+07 
9 8414 443  1,8E+08 2,0E+05 

10 4252 1076  1,8E+08 2,5E+05 
11 4224 6969  9,6E+06 1,1E+05 
12 4220 1070  1,9E+08 3,3E+05 
13 4216 1068  1,4E+08 2,3E+05 
14 4216 1072  1,7E+08 2,8E+05 
15 4200 1064  1,2E+08 1,8E+05 

2ª. 
coleta 

16 4194 1079  1,7E+08 2,9E+05 
1 151 80 www 6,2E+05 8,4E+02 
2 87 110 pop3 7,7E+04 4,6E+02 
3 46 20 ftp-data 7,6E+07 7,2E+04 
4 32 139 netbios-ssn 1,7E+04 1,6E+02 
5 11 21 ftp 1,3E+03 2,0E+01 
6 9 1716  7,8E+02 1,3E+01 
7 8 1025 blackjack 8,0E+04 9,9E+02 
8 8 1720  9,3E+02 1,4E+01 
9 6 113 auth 8,6E+02 1,2E+01 

10 6 1026  1,3E+04 1,6E+02 
11 6 1188  1,8E+05 1,9E+03 
12 6 1217  1,6E+05 1,8E+03 
13 6 1241  3,3E+04 6,8E+01 
14 5 1029  6,9E+07 7,6E+04 
15 5 1030  9,3E+04 1,3E+03 

3ª. 
coleta 

16 5 1032  1,2E+05 1,2E+03 
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Tabela 13: Principais 16 portas UDP observadas em cada coleta. 

Coleta Ordem Freqüência Porta  
UDP Descrição Bytes Pacotes 

1 53634 42354  4,8E+07 3,9E+05 
2 44892 137 netbios-ns 1,6E+08 1,6E+06 
3 15663 138  1,1E+08 4,3E+05 
4 5157 53 domain 1,7E+07 7,4E+04 
5 2474 1025  2,1E+06 1,6E+04 
6 2055 1026  6,6E+06 2,4E+04 
7 1969 111 sunrpc 2,8E+05 3,9E+03 
8 1451 1024  1,7E+08 9,6E+05 
9 991 1028  2,5E+06 2,6E+04 

10 964 1027  3,6E+06 2,0E+04 
11 828 928  1,3E+07 1,3E+05 
12 828 1031  7,5E+05 5,0E+03 
13 799 1029  4,9E+05 3,3E+03 
14 765 1040  2,2E+07 7,7E+04 
15 687 1035  5,8E+05 4,2E+03 

1ª. 
coleta 

16 685 1030  1,4E+06 5,6E+03 
1 198006 53 domain 1,3E+08 6,0E+05 
2 88679 138  4,9E+07 2,0E+05 
3 55988 32958  7,9E+07 5,4E+05 
4 53039 32930  4,4E+07 3,0E+05 
5 41028 32781  1,2E+07 1,5E+05 
6 35584 137 netbios-ns 5,1E+07 5,2E+05 
7 33590 32787  6,5E+06 8,2E+04 
8 24583 60299  1,4E+07 1,7E+05 
9 24214 43238  8,4E+06 1,1E+05 

10 22051 32914  8,4E+07 4,9E+05 
11 18614 33003  3,1E+07 1,9E+05 
12 18348 45236  3,2E+06 4,1E+04 
13 13134 33366  2,4E+06 3,1E+04 
14 7100 700  5,5E+05 9,1E+03 
15 4336 33012  4,5E+06 2,9E+04 

2ª. 
coleta 

16 4130 50716  6,9E+05 8,8E+03 
1 1165 137 netbios-ns 1,2E+07 1,3E+05 
2 1067 138  7,4E+06 3,2E+04 
3 492 1029  1,1E+05 8,0E+02 
4 67 53 domain 2,1E+04 1,1E+02 
5 33 513 who 3,7E+05 2,8E+03 
6 11 1025  3,0E+03 1,9E+01 
7 11 1031  2,7E+03 2,0E+01 
8 11 1051  3,3E+03 2,8E+01 
9 10 1026  3,5E+03 2,0E+01 

10 10 1027  2,7E+03 1,8E+01 
11 10 1033  2,6E+03 1,8E+01 
12 10 1038  2,8E+03 1,9E+01 
13 9 1037  2,4E+03 1,7E+01 
14 9 1039  2,3E+03 1,8E+01 
15 9 1040  2,5E+03 1,8E+01 

3ª. 
coleta 

16 9 1041  2,6E+03 1,9E+01 
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6.2 Dados processados 

 

Os resultados que se obtiveram a partir de processamento mais 

complexo sobre os dados coletados foram agrupados nesta seção. Correspondem 

a valores que não se derivam da observação direta na rede. 

A Tabela 14 apresenta valores sumariados do intervalo de tempo entre 

as gravações das amostras pela estação coletora de dados. A configuração do 

programa de coleta foi feita para que este intervalo fosse de 2 minutos 

(12.000 centésimos de segundo). Uma série de fatores fora de controle do 

usuário influencia nesta variável, quando da execução de uma coleta de 

dados, a exemplo da ocupação da estação, do escalonamento de processos do 

sistema operacional, etc. Tratou-se de verificar se os intervalos de tempo 

efetivamente ocorridos nas coletas deste trabalho distribuíram-se 

razoavelmente próximos aos valores esperados. Os resultados indicam uma 

média de 12.000 centésimos de segundo para as duas primeiras coletas e 

12.001 para a última, com desvio-padrão menor que 47 centésimos de segundo. 

Considerou-se, com efeito, que o coletor de dados apresenta confiabilidade 

adeqüada no intervalo de gravação dos arquivos. 

 

Tabela 14: Precisão dos intervalos de gravação das coletas de dados 

Tempo verificado para cada gravação de 

dados, em centésimos de segundo 

Valor ideal esperado: 12.000 

Coleta 

Mínimo Máximo Média Desvio 

padrão  

Registros 

processados 

Intervalos 

01 11.726 12.240 12.000 46,71 1.595.708 4.107 

02 11.716 12.226 12.000 43,19 9.131.023 10.424 

03 11.709 12.210 12.001 29,84 54.736 5.055 

 

 As tabelas 15, 16 e 17 apresentam, para cada coleta, os valores de 

cada variável do modelo, agrupados para cada intervalo de tempo de 

amostragem e o resultado do teste qui-quadrado para determinação da 

normalidade dos dados. A coluna de status (“St”) indica, quando preenchida, 

que o cálculo sofreu prejuízo em função de baixa dispersão dos dados. 

Nestes casos, não se poderia assumir a distribuição normal para a variável 

com segurança, caso o teste indicasse este resultado. No entanto, nenhuma 
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variável teve distribuição normal e, portanto, não se perdeu rigor ou 

precisão nos cálculos.  

Para que uma variável seja considerada com distribuição normal, o 

valor da coluna “Qui-Quadrado” deve ser menor ou igual ao da coluna “Limite 

Qui-Quadrado”, o que não ocorreu nas grandezas consideradas no modelo, e, 

portanto, determinou efetivamente que os dados não são normalmente 

distribuídos. O Quadro 10 detalha o significado das colunas para as tabelas 

de 15 a 20. 

Neste trabalho, para todos os testes qui-quadrado, adotou-se o uso de 

16 classes para cálculo das distribuições de freqüência. Experimentos com 

20, 24 e 32 classes não se mostraram satisfatórios ou, ao menos, mais 

atrativos. Foram estimados 2 parâmetros: média e variância. Foram 

considerados 13 graus de liberdade (16 classes - 1 – 2 parâmetros 

estimados). O valor de significância (alfa) adotado foi 5%. A tabela para o 

teste pode ser encontrada em Vieira [36], Fonseca; Martins [39]. 

 

Quadro 10: Significado das colunas para as tabelas 15 a 20. 

variável variável observada 
total valor total para a variável dentro da coleta 
mínimo menor valor observado nos agrupamentos 
máximo maior valor observado nos agrupamentos 
média média do valor da variável dentro da coleta 
desvio padrão desvio padrão do valor da variável dentro da coleta 
qui-quadrado valor obtido pela aplicação do teste qui-quadrado na 

variável 
limite qui-quadrado máximo valor de qui-quadrado para que a distribuição 

seja considerada normal, conforme tabela, para as 
condições de cálculo observadas neste estudo 

normalidade indicação textual do resultado do teste 
st (status) quando assinalado, indica que o teste foi prejudicado 

pela concentração excessiva de dados em poucas faixas 
ou ocorrência atípica; testes prejudicados não são 
confiáveis para prova de normalidade mesmo quando 
indicarem esta condição estatística. 

 

Tabela 15: Resultado do teste qui-quadrado aplicado sobre valores 

individuais de agrupamentos de 2 minutos de tráfego, para cada variável do 

modelo desenvolvido, 1ª. coleta de dados. 

Variável Total Mínimo Máximo Média Desvio 
Padrão 

Qui-
Quadrado 

Limite 
Qui-

Quadrado 
Normalidade S

t 

          

04-numero_fluxos  2,38E+06 1,30E+02 1,71E+03 7,87E+02 3,79E+02 9,44E+05 2,24E+01 Não Normal  

05-numero_bytes  4,24E+10 5,31E+05 1,47E+08 3,61E+07 4,00E+07 4,33E+10 2,24E+01 Não Normal  

06-numero_pacotes  9,59E+07 4,65E+03 2,34E+05 4,78E+04 3,91E+04 4,73E+08 2,24E+01 Não Normal  

07-numero_fluxos_IP  2,33E+06 1,20E+02 1,69E+03 7,77E+02 3,77E+02 9,13E+05 2,24E+01 Não Normal  

08-numero_bytes_IP_fd  1,33E+10 3,27E+05 1,16E+08 2,59E+07 3,63E+07 2,18E+10 2,24E+01 Não Normal  
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09-numero_bytes_IP_df  2,79E+10 1,51E+05 1,43E+08 2,73E+07 3,54E+07 5,04E+10 2,24E+01 Não Normal  

10-numero_pacotes_IP_fd  4,90E+07 2,97E+03 1,09E+05 2,34E+04 2,07E+04 1,04E+08 2,24E+01 Não Normal  

11-numero_pacotes_IP_df  4,37E+07 1,29E+03 1,32E+05 2,60E+04 2,27E+04 2,83E+08 2,24E+01 Não Normal  

12-numero_fluxos_NIP  5,48E+04 8,00E+00 1,90E+01 1,30E+01 1,50E+00 3,23E+03 2,24E+01 Não Normal  

13-numero_fluxos_II  1,43E+06 8,10E+01 1,32E+03 4,65E+02 2,28E+02 6,15E+05 2,24E+01 Não Normal  

14-numero_fluxos_IE  7,77E+05 3,30E+01 6,35E+02 2,86E+02 1,47E+02 8,88E+04 2,24E+01 Não Normal  

15-numero_fluxos_EI  8,89E+04 1,00E+00 1,52E+02 3,89E+01 2,42E+01 7,58E+04 2,24E+01 Não Normal  

16-numero_fluxos_EE  3,22E+04 3,00E+00 4,20E+01 1,24E+01 7,43E+00 2,18E+04 2,24E+01 Não Normal  

17-numero_bytes_II  3,00E+10 4,35E+05 1,47E+08 4,08E+07 4,38E+07 2,88E+10 2,24E+01 Não Normal  

18-numero_bytes_IE  9,02E+09 2,01E+04 2,63E+07 5,51E+06 4,98E+06 1,06E+10 2,24E+01 Não Normal  

19-numero_bytes_EI  2,16E+09 0,00E+00 1,35E+07 2,22E+06 1,86E+06 8,77E+12 2,24E+01 Não Normal  

20-numero_bytes_EE  4,62E+07 6,00E+01 1,31E+06 3,80E+05 3,59E+05 5,47E+07 2,24E+01 Não Normal  

21-numero_pacotes_II  7,21E+07 3,76E+03 2,32E+05 4,69E+04 4,04E+04 2,83E+08 2,24E+01 Não Normal  

22-numero_pacotes_IE  1,72E+07 3,17E+02 4,87E+04 8,63E+03 8,30E+03 2,11E+08 2,24E+01 Não Normal  

23-numero_pacotes_EI  3,23E+06 0,00E+00 1,58E+04 2,51E+03 2,05E+03 7,10E+10 2,24E+01 Não Normal  

24-numero_pacotes_EE  2,03E+05 1,00E+00 1,54E+03 1,69E+02 2,69E+02 1,29E+07 2,24E+01 Não Normal  

25-numero_fluxos_TCP  5,46E+05 1,00E+01 7,92E+02 2,20E+02 1,24E+02 4,68E+05 2,24E+01 Não Normal  

26-numero_fluxos_UDP  1,54E+06 6,90E+01 1,36E+03 5,11E+02 2,54E+02 6,53E+05 2,24E+01 Não Normal  

 

Tabela 16: Resultado do teste qui-quadrado aplicado sobre valores 

individuais de agrupamentos de 2 minutos de tráfego, para cada variável do 

modelo desenvolvido, 2ª. coleta de dados. 

Variável Total Mínimo Máximo Média Desvio 
Padrão 

Qui-
Quadrado 

Limite 
Qui-

Quadrado 
Normalidade S

t 

          

04-numero_fluxos  8,89E+06 3,30E+01 6,07E+03 1,83E+03 1,44E+03 6,07E+06 2,24E+01 Não Normal  

05-numero_bytes  2,30E+11 1,31E+04 1,12E+08 3,75E+07 2,26E+07 1,09E+11 2,24E+01 Não Normal  

06-numero_pacotes  3,59E+08 1,13E+02 1,63E+05 5,25E+04 2,56E+04 7,55E+07 2,24E+01 Não Normal  

07-numero_fluxos_IP  8,86E+06 3,10E+01 6,07E+03 1,83E+03 1,44E+03 6,07E+06 2,24E+01 Não Normal  

08-numero_bytes_IP_fd  8,95E+10 8,77E+03 9,76E+07 2,35E+07 2,09E+07 5,20E+10 2,24E+01 Não Normal  

09-numero_bytes_IP_df  1,41E+11 0,00E+00 8,38E+07 2,25E+07 1,32E+07 2,97E+11 2,24E+01 Não Normal  

10-numero_pacotes_IP_fd  1,91E+08 8,70E+01 8,05E+04 2,84E+04 1,46E+04 5,15E+07 2,24E+01 Não Normal  

11-numero_pacotes_IP_df  1,67E+08 0,00E+00 8,70E+04 2,50E+04 1,20E+04 5,66E+07 2,24E+01 Não Normal  

12-numero_fluxos_NIP  3,30E+04 0,00E+00 8,00E+00 3,07E+00 1,24E+00 3,87E+03 2,24E+01 Não Normal * 

13-numero_fluxos_II  1,45E+06 3,00E+00 4,07E+03 7,15E+02 6,41E+02 1,92E+07 2,24E+01 Não Normal  

14-numero_fluxos_IE  5,29E+06 1,20E+01 3,68E+03 1,17E+03 8,93E+02 2,68E+06 2,24E+01 Não Normal  

15-numero_fluxos_EI  2,11E+06 0,00E+00 1,24E+03 3,79E+02 2,46E+02 3,85E+05 2,24E+01 Não Normal  

16-numero_fluxos_EE  1,78E+03 0,00E+00 4,00E+00 3,45E+00 3,64E-01 3,89E+10 2,24E+01 Não Normal * 

17-numero_bytes_II  2,43E+10 1,44E+03 6,94E+07 3,54E+07 1,95E+07 1,12E+10 2,24E+01 Não Normal  

18-numero_bytes_IE  1,05E+11 2,72E+03 7,29E+07 1,89E+07 1,16E+07 1,08E+11 2,24E+01 Não Normal  

19-numero_bytes_EI  1,01E+11 0,00E+00 8,19E+07 1,77E+07 1,05E+07 6,44E+12 2,24E+01 Não Normal  

20-numero_bytes_EE  9,79E+05 0,00E+00 5,31E+03 2,19E+03 4,64E+02 1,02E+11 2,24E+01 Não Normal  

21-numero_pacotes_II  3,05E+07 1,00E+01 7,07E+04 2,98E+04 2,12E+04 1,64E+07 2,24E+01 Não Normal  

22-numero_pacotes_IE  1,78E+08 3,30E+01 9,96E+04 2,85E+04 1,50E+04 1,97E+08 2,24E+01 Não Normal  

23-numero_pacotes_EI  1,50E+08 0,00E+00 1,50E+05 2,47E+04 1,38E+04 9,82E+15 2,24E+01 Não Normal * 

24-numero_pacotes_EE  7,75E+03 0,00E+00 2,00E+01 1,69E+01 2,67E+00 1,24E+06 2,24E+01 Não Normal  

25-numero_fluxos_TCP  7,17E+06 1,30E+01 5,71E+03 1,73E+03 1,43E+03 5,15E+06 2,24E+01 Não Normal  

26-numero_fluxos_UDP  1,22E+06 8,00E+00 3,75E+03 1,91E+02 2,24E+02 6,22E+06 2,24E+01 Não Normal * 
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Tabela 17: Resultado do teste qui-quadrado aplicado sobre valores 

individuais de agrupamentos de 2 minutos de tráfego, para cada variável do 

modelo desenvolvido, 3ª. coleta de dados. 

Variável Total Mínimo Máximo Média Desvio 
Padrão 

Qui-
Quadrado 

Limite 
Qui-

Quadrado 
Normalidade S

t 

          

04-numero_fluxos  8,40E+04 5,00E+00 1,93E+02 2,21E+01 2,13E+01 4,29E+13 2,24E+01 Não Normal * 

05-numero_bytes  3,98E+08 2,12E+02 3,46E+07 8,33E+06 1,01E+07 9,91E+08 2,24E+01 Não Normal  

06-numero_pacotes  1,06E+06 3,00E+00 3,22E+04 5,91E+03 7,25E+03 4,56E+06 2,24E+01 Não Normal  

07-numero_fluxos_IP  5,32E+04 0,00E+00 1,83E+02 1,97E+01 2,25E+01 2,36E+12 2,24E+01 Não Normal  

08-numero_bytes_IP_fd  1,29E+08 0,00E+00 3,40E+07 1,48E+07 1,25E+07 4,22E+08 2,24E+01 Não Normal  

09-numero_bytes_IP_df  2,33E+08 0,00E+00 7,68E+06 3,88E+06 1,67E+06 8,75E+07 2,24E+01 Não Normal  

10-numero_pacotes_IP_fd  4,09E+05 0,00E+00 2,26E+04 3,79E+03 5,42E+03 2,85E+06 2,24E+01 Não Normal  

11-numero_pacotes_IP_df  3,15E+05 0,00E+00 1,16E+04 5,05E+03 2,70E+03 1,26E+05 2,24E+01 Não Normal  

12-numero_fluxos_NIP  3,08E+04 5,00E+00 1,10E+01 6,89E+00 1,41E+00 2,75E+04 2,24E+01 Não Normal * 

13-numero_fluxos_II  5,16E+04 0,00E+00 1,81E+02 1,88E+01 2,14E+01 2,34E+12 2,24E+01 Não Normal * 

14-numero_fluxos_IE  8,91E+02 0,00E+00 5,40E+01 1,42E+01 1,62E+01 1,02E+03 2,24E+01 Não Normal  

15-numero_fluxos_EI  6,09E+02 0,00E+00 2,40E+01 5,51E+00 5,56E+00 9,41E+02 2,24E+01 Não Normal  

16-numero_fluxos_EE  9,40E+01 0,00E+00 4,30E+01 2,32E+01 1,89E+01 5,90E+02 2,24E+01 Não Normal  

17-numero_bytes_II  2,27E+08 0,00E+00 3,46E+07 9,85E+06 1,19E+07 5,93E+08 2,24E+01 Não Normal  

18-numero_bytes_IE  8,57E+06 0,00E+00 6,37E+05 3,25E+05 1,76E+05 1,02E+07 2,24E+01 Não Normal  

19-numero_bytes_EI  1,25E+08 0,00E+00 4,64E+06 2,58E+06 1,11E+06 7,73E+07 2,24E+01 Não Normal  

20-numero_bytes_EE  3,71E+05 0,00E+00 1,33E+05 8,29E+04 3,95E+04 1,28E+06 2,24E+01 Não Normal  

21-numero_pacotes_II  3,96E+05 0,00E+00 3,21E+04 5,81E+03 9,15E+03 1,47E+06 2,24E+01 Não Normal  

22-numero_pacotes_IE  1,47E+04 0,00E+00 8,21E+02 4,42E+02 2,53E+02 9,21E+03 2,24E+01 Não Normal  

23-numero_pacotes_EI  3,11E+05 0,00E+00 1,16E+04 6,11E+03 2,68E+03 1,93E+05 2,24E+01 Não Normal  

24-numero_pacotes_EE  1,72E+03 0,00E+00 6,03E+02 3,80E+02 1,81E+02 6,25E+03 2,24E+01 Não Normal  

25-numero_fluxos_TCP  2,76E+03 0,00E+00 6,90E+01 1,27E+01 1,77E+01 4,99E+03 2,24E+01 Não Normal  

26-numero_fluxos_UDP  5,00E+04 0,00E+00 1,78E+02 1,73E+01 2,06E+01 1,99E+13 2,24E+01 Não Normal * 

 

 

 

 Nas tabelas 18, 19 e 20 encontram-se os cálculos de verificação de 

normalidade, através do teste qui-quadrado, para valores médios de 

conjuntos com 5 agrupamentos de amostras de 2 minutos de tráfego, para cada 

variável do modelo estatístico criado. Verificou-se que, mesmo consideradas 

médias de valores, as distribuições das variáveis não seguem a curva normal 

e que, portanto, os limites de controle CEP tradicionalmente empregados na 

garantia de qualidade deixam de ter validade quando confrontados com os 

pressupostos da técnica. A coluna status (“St”) tem interpretação igual 

àquela descrita para as tabelas do teste qui-quadrado para valores 

individuais. 
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Tabela 18: Resultado do teste qui-quadrado aplicado sobre valores médios de 

5 agrupamentos de 2 minutos de tráfego, para cada variável do modelo 

desenvolvido, 1ª. coleta de dados. 

Variável Total Mínimo Máximo Média Desvio 
Padrão 

Qui-
Quadrado 

Limite 
Qui-

Quadrado 
Normalidade S

t 

          

1a.Média          

04-numero_fluxos 4,76E+05 1,84E+02 1,57E+03 7,79E+02 3,70E+02 2,38E+05 2,24E+01 Não Normal  

05-numero_bytes  8,47E+09 6,50E+05 1,46E+08 3,10E+07 3,45E+07 1,18E+10 2,24E+01 Não Normal  

06-numero_pacotes 1,92E+07 4,99E+03 1,74E+05 4,53E+04 3,55E+04 1,64E+07 2,24E+01 Não Normal  

07-numero_fluxos_IP  4,65E+05 1,72E+02 1,56E+03 7,69E+02 3,68E+02 2,25E+05 2,24E+01 Não Normal  

08-numero_bytes_IP_fd  2,67E+09 3,64E+05 1,05E+08 2,09E+07 3,14E+07 3,57E+09 2,24E+01 Não Normal  

09-numero_bytes_IP_df 5,58E+09 2,16E+05 1,39E+08 2,29E+07 2,97E+07 7,54E+10 2,24E+01 Não Normal  

10-numero_pacotes_IP_fd  9,80E+06 3,17E+03 1,03E+05 2,21E+04 1,88E+04 1,09E+08 2,24E+01 Não Normal  

11-numero_pacotes_IP_df 8,74E+06 1,41E+03 9,99E+04 2,40E+04 1,95E+04 2,16E+07 2,24E+01 Não Normal  

12-numero_fluxos_NIP  1,09E+04 9,00E+00 1,80E+01 1,40E+01 1,41E+00 1,24E+03 2,24E+01 Não Normal  

13-numero_fluxos_II 2,85E+05 1,22E+02 8,85E+02 4,56E+02 2,17E+02 1,90E+05 2,24E+01 Não Normal  

14-numero_fluxos_IE 1,55E+05 3,80E+01 5,88E+02 2,82E+02 1,44E+02 2,47E+04 2,24E+01 Não Normal  

15-numero_fluxos_EI 1,78E+04 1,00E+00 1,25E+02 3,66E+01 2,03E+01 3,85E+04 2,24E+01 Não Normal  

16-numero_fluxos_EE 6,44E+03 3,00E+00 3,70E+01 1,20E+01 7,11E+00 4,71E+03 2,24E+01 Não Normal  

17-numero_bytes_II 6,00E+09 5,72E+05 1,45E+08 3,41E+07 3,83E+07 6,56E+09 2,24E+01 Não Normal  

18-numero_bytes_IE 1,80E+09 2,42E+04 2,01E+07 4,87E+06 4,05E+06 3,43E+09 2,24E+01 Não Normal  

19-numero_bytes_EI 4,32E+08 5,13E+02 4,98E+06 1,74E+06 1,20E+06 9,95E+07 2,24E+01 Não Normal  

20-numero_bytes_EE 9,24E+06 2,02E+03 8,36E+05 2,95E+05 3,12E+05 1,05E+07 2,24E+01 Não Normal  

21-numero_pacotes_II 1,44E+07 4,10E+03 1,66E+05 4,31E+04 3,62E+04 1,13E+07 2,24E+01 Não Normal  

22-numero_pacotes_IE 3,44E+06 3,71E+02 3,54E+04 7,80E+03 6,90E+03 1,54E+07 2,24E+01 Não Normal  

23-numero_pacotes_EI 6,45E+05 5,00E+00 6,37E+03 2,12E+03 1,44E+03 1,89E+05 2,24E+01 Não Normal  

24-numero_pacotes_EE 4,06E+04 2,70E+01 6,96E+02 1,05E+02 1,61E+02 3,63E+05 2,24E+01 Não Normal  

25-numero_fluxos_TCP 1,09E+05 1,40E+01 4,82E+02 2,15E+02 1,14E+02 1,00E+04 2,24E+01 Não Normal  

26-numero_fluxos_UDP 3,07E+05 1,16E+02 1,14E+03 5,04E+02 2,47E+02 1,75E+05 2,24E+01 Não Normal  

 

 

Tabela 19: Resultado do teste qui-quadrado aplicado sobre valores médios de 

5 agrupamentos de 2 minutos de tráfego, para cada variável do modelo 

desenvolvido, 2ª. coleta de dados. 

Variável Total Mínimo Máximo Média Desvio 
Padrão 

Qui-
Quadrado 

Limite 
Qui-

Quadrado 
Normalidade S

t 

          

2a.Média          

04-numero_fluxos 1,78E+06 5,00E+01 5,21E+03 1,80E+03 1,41E+03 1,46E+06 2,24E+01 Não Normal  

05-numero_bytes  4,60E+10 2,10E+04 1,09E+08 3,64E+07 2,15E+07 2,19E+10 2,24E+01 Não Normal  

06-numero_pacotes 7,17E+07 1,89E+02 1,30E+05 5,15E+04 2,44E+04 1,37E+07 2,24E+01 Não Normal  

07-numero_fluxos_IP  1,77E+06 4,80E+01 5,21E+03 1,80E+03 1,42E+03 1,48E+06 2,24E+01 Não Normal  

08-numero_bytes_IP_fd  1,79E+10 1,49E+04 9,14E+07 2,23E+07 2,01E+07 1,39E+10 2,24E+01 Não Normal  

09-numero_bytes_IP_df 2,81E+10 2,07E+03 8,12E+07 2,18E+07 1,25E+07 2,79E+11 2,24E+01 Não Normal  

10-numero_pacotes_IP_fd 3,82E+07 1,48E+02 7,85E+04 2,78E+04 1,39E+04 9,93E+06 2,24E+01 Não Normal  

11-numero_pacotes_IP_df 3,34E+07 1,50E+01 6,47E+04 2,45E+04 1,15E+04 6,43E+06 2,24E+01 Não Normal  
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12-numero_fluxos_NIP  6,70E+03 2,00E+00 7,00E+00 2,85E+00 8,52E-01 2,31E+03 2,24E+01 Não Normal * 

13-numero_fluxos_II 2,91E+05 8,00E+00 1,84E+03 6,79E+02 6,17E+02 2,85E+05 2,24E+01 Não Normal  

14-numero_fluxos_IE 1,06E+06 1,90E+01 3,22E+03 1,15E+03 8,78E+02 7,44E+05 2,24E+01 Não Normal  

15-numero_fluxos_EI 4,22E+05 0,00E+00 9,25E+02 3,71E+02 2,41E+02 1,28E+05 2,24E+01 Não Normal  

16-numero_fluxos_EE 3,54E+02 0,00E+00 4,00E+00 3,42E+00 4,32E-01 9,90E+06 2,24E+01 Não Normal * 

17-numero_bytes_II 4,86E+09 2,68E+03 6,28E+07 3,26E+07 1,93E+07 2,05E+09 2,24E+01 Não Normal  

18-numero_bytes_IE 2,09E+10 7,10E+03 6,94E+07 1,80E+07 1,06E+07 4,15E+11 2,24E+01 Não Normal  

19-numero_bytes_EI 2,02E+10 8,60E+01 5,54E+07 1,70E+07 9,76E+06 1,50E+10 2,24E+01 Não Normal  

20-numero_bytes_EE 1,96E+05 0,00E+00 2,48E+03 2,14E+03 2,97E+02 8,88E+10 2,24E+01 Não Normal  

21-numero_pacotes_II 6,10E+06 1,90E+01 6,34E+04 2,75E+04 2,06E+04 3,24E+06 2,24E+01 Não Normal  

22-numero_pacotes_IE 3,55E+07 8,20E+01 8,63E+04 2,77E+04 1,41E+04 4,18E+07 2,24E+01 Não Normal  

23-numero_pacotes_EI 3,00E+07 1,00E+00 1,05E+05 2,41E+04 1,28E+04 1,10E+11 2,24E+01 Não Normal  

24-numero_pacotes_EE 1,55E+03 0,00E+00 2,00E+01 1,70E+01 2,73E+00 3,09E+06 2,24E+01 Não Normal  

25-numero_fluxos_TCP 1,43E+06 2,40E+01 4,89E+03 1,69E+03 1,40E+03 1,30E+06 2,24E+01 Não Normal  

26-numero_fluxos_UDP  2,45E+05 1,20E+01 9,10E+02 1,75E+02 1,03E+02 5,01E+12 2,24E+01 Não Normal  

 

Tabela 20: Resultado do teste qui-quadrado aplicado sobre valores médios de 

5 agrupamentos de 2 minutos de tráfego, para cada variável do modelo 

desenvolvido, 3ª. coleta de dados. 

Variável Total Mínimo Máximo Média Desvio 
Padrão 

Qui-
Quadrado 

Limite 
Qui-

Quadrado 
Normalidade S

t 

          

3a.Média          

04-numero_fluxos 1,68E+04 7,00E+00 7,50E+01 2,20E+01 1,25E+01 5,62E+04 2,24E+01 Não Normal  

05-numero_bytes  7,97E+07 6,28E+03 6,94E+06 3,66E+06 2,24E+06 4,08E+07 2,24E+01 Não Normal  

06-numero_pacotes 2,12E+05 5,60E+01 1,06E+04 3,64E+03 3,70E+03 1,63E+05 2,24E+01 Não Normal  

07-numero_fluxos_IP  1,06E+04 2,00E+00 6,90E+01 1,62E+01 1,24E+01 2,11E+04 2,24E+01 Não Normal  

08-numero_bytes_IP_fd  2,57E+07 2,47E+02 6,81E+06 3,50E+06 2,61E+06 3,21E+07 2,24E+01 Não Normal  

09-numero_bytes_IP_df 4,65E+07 0,00E+00 5,35E+06 3,29E+06 1,28E+06 4,14E+07 2,24E+01 Não Normal  

10-numero_pacotes_IP_fd  8,18E+04 2,00E+00 4,75E+03 1,73E+03 1,64E+03 1,18E+05 2,24E+01 Não Normal  

11-numero_pacotes_IP_df 6,31E+04 0,00E+00 6,53E+03 3,81E+03 1,71E+03 4,29E+04 2,24E+01 Não Normal  

12-numero_fluxos_NIP  6,15E+03 5,00E+00 1,10E+01 6,85E+00 1,33E+00 3,54E+03 2,24E+01 Não Normal * 

13-numero_fluxos_II 1,03E+04 2,00E+00 6,10E+01 1,56E+01 1,15E+01 2,76E+04 2,24E+01 Não Normal  

14-numero_fluxos_IE 1,50E+02 0,00E+00 2,60E+01 8,73E+00 8,60E+00 3,08E+02 2,24E+01 Não Normal  

15-numero_fluxos_EI 1,03E+02 0,00E+00 7,00E+00 2,15E+00 1,78E+00 6,59E+01 2,24E+01 Não Normal  

16-numero_fluxos_EE 1,90E+01 0,00E+00 1,10E+01 7,97E+00 3,26E+00 8,43E+01 2,24E+01 Não Normal  

17-numero_bytes_II 4,55E+07 2,47E+02 6,92E+06 3,06E+06 2,26E+06 4,13E+07 2,24E+01 Não Normal  

18-numero_bytes_IE 1,71E+06 0,00E+00 3,22E+05 1,86E+05 9,40E+04 2,41E+06 2,24E+01 Não Normal  

19-numero_bytes_EI 2,50E+07 0,00E+00 3,05E+06 2,06E+06 7,09E+05 2,85E+07 2,24E+01 Não Normal  

20-numero_bytes_EE 7,42E+04 0,00E+00 4,65E+04 3,75E+04 1,02E+04 4,57E+05 2,24E+01 Não Normal  

21-numero_pacotes_II 7,93E+04 2,00E+00 6,43E+03 1,87E+03 2,06E+03 1,02E+05 2,24E+01 Não Normal  

22-numero_pacotes_IE 2,98E+03 0,00E+00 4,07E+02 2,32E+02 1,33E+02 6,07E+03 2,24E+01 Não Normal  

23-numero_pacotes_EI 6,23E+04 0,00E+00 7,35E+03 4,88E+03 1,61E+03 4,34E+04 2,24E+01 Não Normal  

24-numero_pacotes_EE 3,44E+02 0,00E+00 2,08E+02 1,67E+02 4,88E+01 2,09E+03 2,24E+01 Não Normal  

25-numero_fluxos_TCP 5,32E+02 0,00E+00 2,60E+01 6,19E+00 7,06E+00 5,67E+02 2,24E+01 Não Normal  

26-numero_fluxos_UDP 9,98E+03 2,00E+00 5,80E+01 1,46E+01 1,04E+01 2,27E+04 2,24E+01 Não Normal  
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 As Figuras 18, 19 e 20 mostram os valores de freqüência observados 

para todas as variáveis do modelo nas diferentes coletas. Visualmente é 

possível notar que cada série tem uma distribuição de freqüência própria, 

mas cujo comportamento não parece indicar uma curva normal. 
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Figura 18: Distribuição de freqüência das variáveis do modelo na 1ª. 

coleta, considerados valores individuais. 
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Figura 19: Distribuição de freqüência das variáveis do modelo na 2ª. 

coleta, considerados valores individuais. 
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Figura 20: Distribuição de freqüência das variáveis do modelo na 3ª. 

coleta, considerados valores individuais. 
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 As Figuras 21, 22 e 23 apresentam as distribuições de freqüências 

calculadas para agrupamentos de 5 valores, cada um deles correspondente a 

um intervalo de gravação de dados, para as variáveis do modelo. 
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Figura 21: Distribuição de freqüência das variáveis do modelo na 1ª. 

coleta, considerados valores médios. 
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Figura 22: Distribuição de freqüência das variáveis do modelo na 2ª. 

coleta, considerados valores médios. 
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Distribuição de Freqüência - Médias da 3a. Coleta

-

0,10

0,20

0,30

0,40

0,50

0,60

0,70

0,80

0,90

1,00

Cl.0   Cl.1   Cl.2   Cl.3   Cl.4   Cl.5   Cl.6   Cl.7   Cl.8   Cl.9   Cl.10   Cl.11   Cl.12   Cl.13   Cl.14   Cl.15   

Valores normalizados

F
re

q
ü

en
ci

a 
n

o
rm

al
iz

ad
a

numero_fluxos   numero_bytes   numero_pacotes   numero_fluxos_IP   numero_bytes_IP_fd   numero_bytes_IP_df   

numero_pacotes_IP_fd   numero_pacotes_IP_df   numero_fluxos_NIP   numero_fluxos_II   numero_fluxos_IE   numero_fluxos_EI   

numero_fluxos_EE   numero_bytes_II   numero_bytes_IE   numero_bytes_EI   numero_bytes_EE   numero_pacotes_II   

numero_pacotes_IE   numero_pacotes_EI   numero_pacotes_EE   numero_fluxos_TCP   numero_fluxos_UDP   

 

Figura 23: Distribuição de freqüência das variáveis do modelo na 3ª. 

coleta, considerados valores médios. 

 

 

 Há muitas possibilidades de tratamento dos dados colhidos para a 

obtenção de outras informações. Para efeitos deste trabalho, limitou-se o 

escopo do processamento aos resultados apresentados neste capítulo. 
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7 DISCUSSÃO 
 

 O processo de criação do modelo teve início na coleta de amostras do 

tráfego de rede. A partir do estudo dos dados obtidos, construiu-se o 

modelo aqui desenvolvido. A última etapa seria a ilustração deste modelo 

aplicado aos dados recolhidos, planejada como um complemento do trabalho e 

não como parte de seu núcleo. A tarefa mostrava-se relativamente simples.  

Porém, antes de se aplicar as técnicas de CEP às informações 

amostradas, cuidou-se para que os pressupostos destas técnicas estivessem 

atendidos. Basicamente, seria necessário apenas que a quantidade de dados 

disponíveis não fosse extremamente diminuta (menor que uma centena valores) 

e que a distribuição de freqüência destes valores seguisse a curva normal. 

A limitação de tamanho mínimo das amostras foi excedida em várias ordens de 

grandeza. Segundo a prática comum, um grande número de dados teria 

certamente distribuição normal, assegurando, desta maneira, a correta 

aplicação do CEP. 

Decidiu-se, no entanto, fazer uma verificação formal desta última 

propriedade, a benefício da exatidão dos resultados. Verificou-se, na 

literatura específica a respeito de CEP, uma escassez surpreendente de 

referências sobre como demonstrar a normalidade de um conjunto de dados. 

Após pesquisas, com a colaboração de docentes da Unesp e da Unicamp, 

chegou-se a conclusão de aplicar o teste qui-quadrado para a comprovação de 

normalidade. 

Houve a necessidade de se desenvolver dois programas que extraíram da 

massa de dados a distribuição de freqüência de cada uma das variáveis do 

modelo em cada amostra individualmente e agrupadas (Figuras 11 e 12). As 

saídas destes programas foram transferidas para uma planilha de cálculo, 

onde se aplicou o teste escolhido. 

Demonstrou-se, com efeito, que nenhuma das variáveis tem distribuição 

normal, qualquer que seja a amostra tomada. Considerou-se este um resultado 

importante, não previsto para o trabalho. 

Dado que o fato contrariou a expectativa, os cálculos foram refeitos 

e exaustivamente verificados. Para conferir por amostragem o valor de 

desvio-padrão, por exemplo, foram usados dois métodos, conforme Volpe [32] 

e Francisco [33], obtendo-se praticamente o mesmo resultado (diferença a 

partir da quarta decimal). 

Há que se considerar que coletas em diferentes escalas de tempo 

poderiam eventualmente revelar distribuições diferentes. No entanto, 
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intervalos muito pequenos (de microsegundos por exemplo) não se prestam aos 

objetivos aqui buscados. Com efeito, não se experimentou neste trabalho 

escalas outras além das mencionadas. 

A constatação de que o pressuposto de normalidade não é válido para 

os dados observados inviabilizou, a princípio, o uso de CEP.  

Uma análise mais minuciosa do CEP mostrou que, em verdade, a condição 

de normalidade é utilizada para o cálculo dos limites de controle das 

cartas (gráficos). Tais limites, segundo Baptista [40], “são valores 

calculados a partir da média e do desvio-padrão da amostra” e “indicam os 

limites de variação de uma característica da qualidade por causas 

aleatórias inerentes ao processo, quando os dados são coletados”.  

A questão que se coloca é que, dada a normalidade de uma 

distribuição, as relações constantes na Tabela 21 são válidas [34][35][40]. 

Destas relações, conclui-se que um processo estável, sob controle 

estatístico, gera todos os pontos entre os limites de controle - 3s e + 3s 

(amplitude de 6s), exceto três em cada mil ou, de outra forma, 99,7% dos 

valores caem dentro desta faixa. A Figura 22, adaptada e ampliada a partir 

do original de Nazaret [38], ilustra a forma de utilização deste conceito 

em uma carta CEP. 

 

Tabela 21: Relação entre o desvio-padrão e a área sob a curva normal 

Limites Área aproximada da curva normal entre 

os limites 

- 1s e + 1s 68,26% 

- 2s e + 2s 95,46% 

- 3s e + 3s 99,73% 

Fonte: Technical Teacher’s Training Institute (TTTI) – Madras. Controle da 

Qualidade. PARANTHAMAN, D. Tradução: STEFFEN, F.D. McGraw-Hill. SP. 1990. 

p. 90. 

 

Toda a aplicação de CEP encontrada na literatura é dependente desta 

condição. No entanto, estranhamente, a mesma literatura ignora a 

necessidade de se demonstrar que as distribuições são normais. Caso não 

sejam, os cálculos de limites ficam prejudicados, com reflexos diretos na 

tecnologia de processo produtivo a ser utilizada.  
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Visto que o projeto e a construção de unidades fabris despende 

investimentos significativos e que a tecnologia de processo é condicionante 

destes custos, faz-se aqui um alerta para que os usuários de CEP verifiquem 

formalmente o pressuposto de normalidade antes da aplicação da técnica. 

 

 

Figura 24: Carta CEP mostrando os limites de controle e a sua relação com a 

distribuição normal. 

 

Um estudo mais aprofundado sobre o tema indicou o uso de médias das 

amostras coletadas na construção das cartas CEP, sem maiores 

fundamentações. Em [36], é enunciado o Teorema do Limite Central, a saber: 

 

“Se X1, X2, ..., Xn são variáveis aleatórias independentes, com 
médias µ1, µ2, ..., µn e variância s21, s21, ..., s2n e 

se Y = X1 + X2 + ... + Xn, 

então, a distribuição da variável 

∑
∑−

σ
µ

2

i

i
Y

 

tende à distribuição normal reduzida quando n tende para 
infinito.” 

 

Ainda segundo [36], 
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“Em outras palavras, o teorema do limite central afirma que a soma de 
n variáveis aleatórias independentes é aproximadamente normal, desde 
que n seja suficientemente grande. Sabe-se, porém, que a soma de 
variáveis com distribuição aproximadamente normal é normal para n = 
4. Isto significa que a média de n variáveis independentes com 
distribuição aproximadamente normal é normal para n = 4. Nos 
problemas de controle de qualidade, esta condição é, em geral, 
satisfeita.” 

 

Ressalta-se que não se pretende questionar o Teorema do Limite 

Central, mas apenas verificar se os seus pressupostos são satisfeitos pelos 

dados coletados. É comum a menção a este teorema sem critérios para 

justificar que qualquer conjunto grande de dados é normalmente distribuído, 

ainda que a sua formulação não autorize tal juízo. 

Dado que as amostras coletadas não são normalmente distribuídas e à 

vista deste teorema, decidiu-se por realizar o teste qui-quadrado para 

médias de dados da amostra, conforme indicado na literatura que trata da 

construção de cartas CEP. 

Para esta tarefa, os dados coletados, já considerados em fluxos, 

foram divididos em grupos de 5 valores, seqüencialmente, correspondendo 

cada grupo a uma amostra com tamanho 5, recomendado pelas técnicas CEP. Há 

que se lembrar que, com o procedimento adotado, um grupo abrange um período 

de 10 minutos de observação, pois representa o ajuntamento de 5 gravações 

de dados, cada uma realizada com intervalo de 2 minutos.  

Calculou-se a média de todas as grandezas consideradas no modelo 

estatístico proposto para cada um dos grupos gerados. Refez-se o teste de 

normalidade para os valores de média assim obtidos. 

Verificou-se empiricamente que houve uma pequena aproximação à 

normal, em algumas das variáveis. Porém, o teste rejeitou a normalidade 

para todos os atributos. Reforçou-se, pois, a constatação de que os dados 

originais têm distribuição muito diversa da normal.  

Neste trabalho colheu-se um total de 10.781.467 de registros. Dada a 

magnitude deste número em relação ao valor sugerido para aplicação do 

Teorema do Limite Central, há duas possibilidades: a) os dados não seguem 

uma distribuição normal ou aproximadamente normal; b) a quantidade de dados 

coletados é insuficiente para levar as distribuições verificadas a uma 

normal. Considerou-se que a hipótese “a” é mais adequada ao problema. 

Colaborou nesta decisão a análise de gráficos das distribuições dos dados, 

significativamente diferentes da curva esperada (Figuras 18 a 23). 

Se esta suposição estiver equivocada e a hipótese “b” for correta, os 

dados serão normais para coletas com números de registros ainda mais altos. 
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Porém, coletar volumes maiores de dados sobre a rede demandaria um volume 

muito alto de recursos e tempo de observação, inviabilizando análises pró-

ativas. 

Disto decorre que é plenamente segura a decisão de considerar, para 

usos práticos, que os dados disponíveis ao modelo estatístico proposto não 

seguem a distribuição normal. 

Para efeitos deste trabalho, o uso previsto para o modelo caminhava 

em direção à inviabilidade.  

No entanto, em Kazmier [37] encontrou-se um texto sobre testes de 

hipótese estatísticas, do matemático russo Pafnuty Lvovich Chebyshev (1821 

– 1894), com o uso da chamada “desigualdade de Chebyshev”. 

Os testes derivados desta desigualdade são aplicáveis quando forem 

inválidos os pressupostos de normalidade ou simetria das distribuições. 

Adicionalmente, as amostras consideradas devem ter tamanho menor que 30. 

Para clareza, este limite se refere ao número de elementos em cada amostra, 

não à quantidade de elementos do conjunto universo. Neste trabalho, estes 

tamanhos são 1 (valores individuais) e 5 (médias de 5 valores individuais). 

Consideradas amostras com tamanho 5, descritas acima, as condições 

para aplicação da desigualdade de Chebyshev são satisfeitas pelos dados 

coletados na rede do IFSC. 

 

Desigualdade de Chebyshev: 

( )
kx

kxp 2

1
<>− σµ  

onde:  

p(a)  probabilidade de a 

| a |  módulo de a (valor absoluto) 

x   média amostral 

µ  média da população 

k  constante arbitrária 

σ x
  desvio padrão da média amostral 
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Adotando-se um nível de significância de 5% e desenvolvendo-se a 

desigualdade, chega-se a: 

k = ± 4,47 

Os limites de controle podem ser calculados, então, dentro do 

intervalo abaixo: 

σ x
kx ±  

 

Os limites assim obtidos devem conter 95% dos dados observados, ao 

nível de significância de 5%. Para efeitos meramente ilustrativos, se a 

distribuição de freqüência fosse normal (não é o caso), o intervalo que 

deve conter aproximadamente 95% dos dados é µ ± 2s (Figura 24 e Tabela 21). 

Ao definir esta nova metodologia de cálculo, observou-se visualmente 

nas cartas CEP que os limites são mais abertos em relação aos cálculos 

tradicionais. Em alguns casos, a análise dos gráficos sugere que os novos 

limites são excessivamente distantes dos tradicionais e que, em condições 

usuais, a rede poderia operar completamente dentro deles mesmo com 

variações indesejadas. Tal característica provém do fato de que a nova 

metodologia não assume normalidade nos dados e pode, portanto, suportar 

distribuições aleatórias. No entanto, o desenho das cartas CEP obtido 

permite supor que, embora não normais, as distribuições de freqüência da 

rede do IFSC tenham menos variabilidade do que a tolerada pela nova 

metodologia de cálculo. 

Assim valores dentro dos novos limites de controle poderiam esconder 

situações em que ações preventivas já pudessem ou devessem ser tomadas. 

Trata-se de uma situação indesejável. Por outro lado, valores que excedam 

ou se aproximem dos novos limites de controle indicam situações a serem 

verificadas pelo administrador de rede proativamente. 

Acredita-se que valores intermediários entre os limites de controle 

tradicionais e os aqui propostos sejam de interesse para a administração da 

rede, em situações específicas. Introduziu-se, pois, na aplicação do 

modelo, a possibilidade de escolha de limites entre os dois já 

apresentados. Pode ser feito, desta maneira, um ajuste de sensibilidade em 

função das particularidades de cada rede, em cada uma das variáveis 

individualmente. O estudo deste ajuste de sensibilidade está além do escopo 

do presente trabalho e constitui-se, em si só, numa área promissora para 

pesquisas futuras. 
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O capítulo seguinte ilustra a aplicação das técnicas de CEP, 

devidamente adaptadas pelo ferramental matemático supramencionado, ao 

modelo desenvolvido. 
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8 APLICAÇÃO DO MODELO 
 

 

 Neste capítulo mostra-se a aplicação do modelo desenvolvido ao 

tráfego de rede do IFSC, na forma de um estudo de caso. O conjunto de 

cartas geradas é extenso demais para ser colocado no texto subseqüente e, 

por esta razão, foram selecionados alguns gráficos a título de ilustração. 

 Deve-se notar que, durante todo o processo de registro das coletas, a 

rede do IFSC operou em condições usuais, sem degradação ou interrupções. 

Não houve relato de ocorrências anormais, ataques ou quaisquer problemas 

para os usuários. Considera-se, pois, que os dados representem um estado 

comum da rede, com suas flutuações usuais em cada variável considerada. 

 O tráfego com origem e final externos à rede do IFSC, já detalhado 

anteriormente, não teve influência sensível no comportamento da mesma, 

quando observado da perspectiva do usuário. A sua detecção no modelo como 

tráfego indevido não significou a degradação do desempenho ou qualquer 

outro comportamento indesejável, até mesmo porque o volume deste tráfego 

foi inexpressivo. 

 As variáveis escolhidas para o presente estudo de caso são: número de 

bytes, de bytes_EE (origem e final do fluxo externos à rede observada), de 

pacotes e dos seguintes fluxos: IP, Não-IP, TCP, e UDP. Para cada variável 

selecionada são mostradas as cartas de média e amplitude de todas as três 

coletas, nas 8 figuras seguintes. Em cada uma delas, as colunas 

correspondem, respectivamente, à 1ª., 2ª. e 3ª. amostras; a primeira linha 

contém as cartas de média (designação CEP) e, a segunda, as cartas de 

amplitude (idem). O elevado número de gráficos CEP advém da comparação 

entre 3 coletas. Numa situação real, haveria apenas uma rede sob exame, 

reduzindo a 1/3 o total de cartas. Para as condições desta pesquisa, é 

inadeqüado apresentar-se todos os gráficos gerados (3 amostras x 23 

variáveis x 2 cartas = 138 cartas de controle CEP). 

 Em geral, cartas CEP não apresentam escalas como as encontradas nos 

gráficos comuns. Isto se deve ao fato de que, em CEP, o comportamento das 

curvas retratadas é o fator a ser observado e não os valores individuais. A 

presença das linhas de centro e limites de controle indica ao leitor da 

carta as referências de contenção das curvas e não é necessário, a 

princípio, detalhar as escalas. 

 A Figura 25 mostra as cartas CEP relativas ao número de bytes na 

rede, em cada amostra. Percebe-se que esta é uma grandeza com elevada 
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variabilidade. Nas duas primeiras coletas, verifica-se a presença de alguns 

picos acima dos novos limites de controle e um grande volume de dados entre 

estes limites e os tradicionais, tanto na carta de médias quanto na de 

amplitudes. O administrador da rede deve considerar os picos acima dos 

limites de controle calculados pela nova metodologia como suspeitos e 

verificar suas causas. Na terceira coleta, cuja visualização é prejudicada 

pela presença de três picos extremos, a rede manteve-se dentro dos limites 

tradicionais durante a maior parte do tempo. O resultado é consistente, 

visto que o tráfego na última coleta é restrito a um segmento pequeno, 

isolado por switches e que, portanto, não deveria carregar carga excessiva. 

O uso intenso desta sub-rede por alguns períodos como, por exemplo, para 

uma transferência FTP, é capaz de criar as curvas observadas.  

 

   

   

Figura 25: Cartas CEP de média e amplitude para o número de bytes em cada 

coleta. 

 

 As cartas mostradas na Figura 26, relativas ao número de pacotes 

trafegando na rede, têm comportamento razoavelmente semelhante ao das 

cartas de bytes, revelando uma correlação forte entre as grandezas. Notam-

se diferenças entre as curvas, respectivamente em cada coleta, tanto nas 

médias como nas amplitudes. No entanto, tais diferenças são pequenas quando 

sob a perspectiva de interpretação das cartas e, com efeito, as análises 

feitas para o número de bytes são aplicáveis ao número de pacotes. 
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Figura 26: Cartas CEP de média e amplitude para o número de pacotes em cada 

coleta. 

 

 

 Nas cartas CEP mostradas na Figura 27, vê-se o número de fluxos na 

rede nas diferentes coletas. Percebe-se, na primeira coleta, que os limites 

tradicionais são insuficientes para acomodar os valores observados (médias 

de 5 amostragens), mas os novos limites os contêm com boa folga.  

 

   

   

Figura 27: Cartas CEP de média e amplitude para o número de fluxos em cada 

coleta. 
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Trata-se, pois, de um tráfego com maior variabilidade que o pressuposto 

pela distribuição normal, mas num patamar menor que o tolerado pelos novos 

limites. Os conjuntos de picos acima dos limites convencionais parecem 

denotar apenas um aumento de demanda da rede, de acordo com os horários de 

maior utilização por parte dos usuários e não significam problemas reais ou 

iminentes. No caso da segunda amostra, observa-se uma variabilidade 

bastante significativa dos valores, de forma que os limites tradicionais 

são insuficientes para acomodá-la. Os novos limites acomodam bem o tráfego 

observado. Dado o pressuposto de que a rede operava em condições usuais, é 

razoável supor que estes últimos são adeqüados à administração da rede. Há 

que se observar que o tráfego recolhido nesta coleta, relativo à saída da 

rede para a Internet, é mais diversificado em termos de destinos, usuários 

e aplicativos, situação que parece estar convenientemente indicada nas 

cartas. Na terceira coleta, nota-se que os valores permanecem muito mais 

concentrados em relação a linha de centro e, portanto, ficam melhor 

contidos nos limites tradicionais, à exceção de 6 blocos de picos. Através 

da carta de amplitudes, pode-se conferir que as variações no número de 

fluxos são abruptas e passam além de todos os limites de controle. Visto 

que analisa-se uma sub-rede menor, este comportamento é coerente, pois 

qualquer variação de demanda aparenta ser uma mudança repentina das 

condições de uma rede que, usualmente, tem pouco tráfego. 

 Na Figura 28, vê-se o número de fluxos IP na rede em cada coleta 

realizada. Deve-se observar a similaridade destas cartas em relação àquelas  

 

   

   

Figura 28: Cartas CEP de média e amplitude para o número de fluxos IP em 

cada coleta. 
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que tratam do número de fluxos, independente do protocolo de rede (IP e IPX 

conjuntamente). Como visto, os fluxos IP representam mais de 99% do tráfego 

das duas primeiras coletas e mais que 94% no caso da última delas. Segue-se 

daí a similaridade das cartas, pois o tráfego não-IP foi insuficiente para 

diferenciá-las de maneira perceptível visualmente.  

 As cartas CEP com o número de fluxos não-IP são apresentadas na 

Figura 29. Verifica-se que, para todas as coletas, os limites de controle 

usualmente empregados no controle de qualidade, baseados na distribuição 

normal, são adeqüados às médias dos dados, ainda que sua normalidade seja 

negada. O volume de fluxos não-IP é pequeno, correspondendo a menos que 1% 

nas coletas 1 e 2 e a menos de 6% na coleta 3. A constância da presença do 

tráfego IPX sugere um uso regular da rede por clientes e servidores Novell, 

não esperado. No entanto, há que se lembrar que os servidores Novell 

utilizam-se de broadcasts periódicos para sua anunciação na rede, como 

parte do mecanismo de busca dos servidores pelas estações. Assim, há grande 

possibilidade que este tráfego pequeno mas constante seja composto, na 

maior parte das vezes, pelo controle daqueles servidores. Durante a 

realização deste trabalho não houve oportunidade de se investigar tal 

conjectura.  

 

   

   

Figura 29: Cartas CEP de média e amplitude para o número de fluxos Não-IP 

em cada coleta. 

 

Não se esperava encontrar tráfego IPX na coleta 2, visto que a conexão com 

a Internet deveria apenas transportar IP. Uma causa que se pode supor 
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válida para esta observação é que a porta de saída do switch para o 

roteador esteja configurada numa ELAN que transporta IPX e que replique os 

pacotes também nesta saída. Outra suposição é de que os switches não 

reconheçam o IPX e simplesmente distribuam os pacotes em todas as portas, 

atuando como um HUB para este protocolo. Uma investigação mais detalhada 

deste fato está fora dos objetivos deste trabalho. 

 As Figuras 30 e 31 detalham as cartas CEP de média e amplitude para 

fluxos TCP e UDP, respectivamente, em cada uma das três coletas realizadas. 

Fica patente a semelhança entre a carta de fluxos IP e a de fluxos UDP para 

as coletas 1 e 3. Na coleta 2, a semelhança é observada entre a carta de 

fluxos IP e a de fluxos TCP. Verifica-se, portanto, que há dominância do 

protocolo UDP na primeira e na última coleta, correspondentes a sub-redes 

internas do IFSC. Na segunda coleta, realizada colhendo-se o tráfego de 

entrada e saída do Instituto para a Internet, têm-se a predominância do 

protocolo TCP. Constata-se, pois, a diferença em termos de aplicações 

utilizadas em cada situação (Tabelas 12 e 13). A análise dos dois 

protocolos de transporte em separado já havia sido indicada na literatura, 

conforme visto na revisão bibliográfica e a sua inclusão no modelo mostrou-

se acertada. 

 

 

   

   

Figura 30: Cartas CEP de média e amplitude para o número de fluxos TCP em 

cada coleta. 
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 Os fluxos TCP da primeira coleta não se acomodam nos limites de 

controle tradicionais, mas estão distantes dos limites calculados pela nova 

metodologia. É uma situação em que o ajuste de sensibilidade do modelo 

parece ser aplicável com propriedade. Na segunda coleta, uma variabilidade 

substancialmente maior tornou adeqüado o novo cálculo de limites, da mesma 

forma que se observou para fluxos (totais) e para fluxos IP. As cartas CEP 

dos fluxos TCP para a coleta 3 revelaram-se sensíveis a mudanças de demanda 

da rede, retratando como abruptas as variações de carga da mesma. O 

fenômeno foi detectado anteriormente nas cartas para fluxos (totais) e para 

fluxos IP, ainda que TCP não seja dominante no conjunto de dados da coleta 

3. 

 

 

   

   

Figura 31: Cartas CEP de média e amplitude para o número de fluxos UDP em 

cada coleta. 

 

 

 Os fluxos UDP, dominantes nas coletas 1 e 3, têm suas cartas CEP 

muito semelhantes às dos fluxos (totais) e fluxos IP para as mesmas coletas 

e sua interpretação é similar. No caso da segunda coleta, a carta CEP dos 

fluxos UDP é bastante específica, conforme mostrado na Figura 31. Vários 

blocos de picos estão acima dos limites de controle convencionais, mas 

apenas um valor atípico ultrapassa os novos limites de controle. Não houve 

oportunidade de uma investigação sobre a causa do fenômeno, bastante 

destacado na carta de amplitude. Trata-se, no entanto, de uma questão 
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importante para o administrador da rede a causa de valores extremados como 

este em pauta. Determinada a razão do pico atípico e refeitos os gráficos 

sem a presença do mesmo, o resultado final será um gráfico com 

variabilidade acima da tolerada pela distribuição normal, mas 

substancialmente menor que a presente nas cartas de fluxos (totais) e de 

fluxos IP para esta coleta. Desta maneira, fica evidente um comportamento 

diferenciado dos fluxos UDP, se comparada a sua utilização na rede local e 

na interconexão com a Internet. Novamente, tais diferenças se devem às 

distintas aplicações empregadas em cada situação (Tabelas 12 e 13). 

 A figura 32 mostra as cartas CEP para o número de bytes dos fluxos 

cujos endereços de início e final não atendam ao endereçamento da rede do 

IFSC. A princípio estes fluxos não deveriam existir. No entanto, verificou-

se que a sua presença na rede deve-se à transformação temporária da rede do 

IFSC em rede de interconexão e ao uso freqüente de endereços privados para 

fins experimentais ou específicos, conforme a natureza dos usuários da 

Universidade.  

 

 

   

   

Figura 32: Cartas CEP de média e amplitude para o número de bytes dos 

fluxos com início e fim estranhos à rede do IFSC, 143.106.0.0, em cada 

coleta. 
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 Neste capítulo, mostrou-se a aplicação do modelo desenvolvido aos 

dados obtidos na rede do IFSC, com a respectiva geração das cartas CEP com 

os limites de controle usuais e os calculados pela metodologia aqui 

apresentada. Demonstrou-se, no subconjunto de cartas apresentado, a 

consistência entre os comportamentos retratados em cada gráfico e os dados 

e fatos verificados na rede. Conclui-se, portanto, que a técnica é 

aplicável à análise e gerência de redes, com resultados bastante 

satisfatórios. Ficam em aberto as questões relativas ao ajuste de 

sensibilidade do modelo e, conseqüentemente, da implementação do disparo de 

ações preventivas da administração da rede. 
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9 CONCLUSÕES 
 

 

 Este trabalho se propôs a gerar um modelo para tráfego de rede, para 

aplicação das técnicas de CEP, baseado no agrupamento em fluxos das 

comunicações nela observadas. 

Definido o objetivo, foi feita uma revisão bibliográfica bastante 

abrangente e as obras de maior relevância foram citadas no decorrer deste 

trabalho. Em decorrência da própria combinação de áreas de conhecimento, 

esta bibliografia distribui-se em vários campos, trazendo exemplos ligados 

a temas que não se restringem a redes. 

A coleta de dados realizada durante esta pesquisa foi extensa e por 

vezes sofreu complicações, desde incorreções de documentação da infra-

estrutura até atrasos relativos às quedas de energia elétrica no período de 

racionamento pelo qual o país passou em 2001. Não obstante, os dados da 

rede foram colhidos adeqüadamente, em situações distintas conforme se 

descreve ao longo do trabalho, gerando um volume substancial de informação 

sobre o seu comportamento. Tais dados foram processados por vários 

programas desenvolvidos especificamente para este fim, com o uso de um 

gerenciador de banco de dados, após experimentações que indicaram a 

inviabilidade da computação direta sobre a massa de dados em arquivos de 

texto. 

Foi desenvolvido, então, o modelo proposto inicialmente. Observou-se 

a sua originalidade de enfoque e utilidade de aplicação, cuidando-se para 

que características já presentes em ferramentas de administração de redes 

de uso corrente não fossem duplicadas. Ao mesmo tempo, foram adotadas as 

diretivas encontradas na literatura pertinente, de forma que o modelo 

tivesse a necessária sustentação teórica. 

A detecção de fluxos típicos de uma rede de interconexão dentro do 

IFSC ilustrou o funcionamento do modelo em situações reais, com bons 

resultados. Ficou patente sua capacidade de revelar falhas antes que estas 

se tornem prejudiciais.  

Na fase de aplicação das técnicas de CEP ao modelo desenvolvido, 

cuidou-se para que os pressupostos da técnica fossem verificados em sua 

plenitude. Observou-se que tal preocupação é sistematicamente negligenciada 

nas aplicações em geral. A conseqüência do cuidado aqui manifestado foi a 

constatação de um resultado tão importante quanto inesperado: a 
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distribuição de freqüência de cada variável considerada pelo modelo não 

segue a distribuição normal. 

Com efeito, o uso de técnicas CEP somente foi possível após um 

profundo estudo das mesmas e o desenvolvimento de uma nova metodologia de 

cálculo para os limites de controle das cartas CEP, respaldada em 

ferramental matemático rigoroso. Esta etapa não fora prevista e tornou-se 

um dos grandes desafios deste trabalho. Trata-se, pois, de um resultado 

importante e cuja aplicação em outras áreas de conhecimento parece ser 

muito ampla, embora não se tenha, aqui, tentado definir todo o seu escopo. 

Visto que houve um alargamento dos limites de controle em função da 

nova metodologia de cálculo, introduziu-se na aplicação do modelo a 

possibilidade de um ajuste de sensibilidade capaz de tornar o seu uso 

adequado a particularidades de vários ambientes e às necessidades 

específicas dos administradores de cada rede. 

Esta pesquisa contribuiu para o conhecimento na área de redes de 

computadores através do desenvolvimento teórico de um modelo estatístico 

inédito. Contribuiu para o controle estatístico de qualidade ao demonstrar 

situações em que seus pressupostos são inválidos. Contribuiu ainda ao criar 

uma metodologia de cálculo rigorosa e inovadora que permite a aplicação das 

técnicas CEP a estas condições desfavoráveis. Este trabalho gerou 

ferramental teórico e prático para a administração de redes de 

computadores. 

Com efeito, consideram-se plenamente atingidos os objetivos iniciais 

desta pesquisa. Em alguns aspectos, as expectativas originais foram 

significativamente excedidas. 
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10 TRABALHOS FUTUROS 
 

 

 Este trabalho produziu conhecimento teórico e prático que deve ser o 

ponto de partida para novas pesquisas e aplicações. Nesta seção, estão 

listadas algumas sugestões para desenvolvimentos futuros, julgadas 

procedentes à vista dos resultados aqui alcançados. Assim como não se 

pretende esgotar as possibilidades com este elenco de sugestões, também é 

possível que algumas dentre elas mostrem-se pouco atrativas se estudadas em 

profundidade. 

 No campo teórico, há que se considerar a possibilidade de transpor a 

metodologia de cálculo desenvolvida para cartas CEP com limites de controle 

variáveis, o que permitiria o uso dos cálculos em amostras de tamanho 

distinto, presentes em várias situações de produção. Aparentemente, esta 

configuração pode ser encontrada também no tráfego de redes, conforme a 

conveniência do agrupamento dos fluxos adotado pelo administrador. 

 Estudar a correlação entre as variáveis selecionadas parece ser uma 

perspectiva promissora para um maior refinamento do modelo, com reais 

possibilidades de melhoria de sua aplicação. 

 O ajuste de sensibilidade do modelo é, em si, uma pesquisa complexa, 

cujo resultado pode ser um ferramental de alta precisão para administração 

de redes, com enfoque em ações preventivas. Já se discutiu aqui que tal 

perspectiva não é adotada pela maior parte dos sistemas disponíveis para 

gerência de redes. 

 Este trabalho mostrou uma situação em que, ao contrário das 

expectativas, os pressupostos do CEP não se aplicavam à realidade 

observada. Estudar esta problemática mais detalhadamente, em várias áreas, 

e propor métodos eficientes de verificação e validação das técnicas parece 

ser de grande importância. Em particular, tais estudos podem conduzir a 

processos produtivos mais baratos sem que haja prejuízo de qualidade. 

 Uma questão que se deixa em aberto é a caracterização das 

distribuições de freqüência das variáveis do modelo. Sabe-se, agora, que 

não são distribuições normais. Porém, é interessante que elas possam ser 

classificadas dentro de alguma distribuição conhecida, de maneira a ampliar 

o suporte teórico que lhes possa ser aplicado. 

 No campo prático, uma linha de trabalho sugerida é o desenvolvimento 

de ferramentas de softwares integradas que possam executar todo o 

processamento sobre os dados dos fluxos, desde a sua separação nos arquivos 
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gerados pelo programa de coleta até a exibição das cartas CEP e respectiva 

monitoração automática. 

 Executar os procedimentos aqui desenvolvidos em outras redes e 

comparar os resultados é uma pesquisa que aparenta ser promissora no 

sentido de ampliar a utilização do modelo gerado e, ao mesmo tempo, 

aperfeiçoar a nova metodologia de cálculo proposta. 

 Comparar o modelo aqui desenvolvido com outros métodos de gerência de 

redes é, da mesma forma, um estudo que se julga relevante. 

 Enfim, sugere-se o uso intensivo do modelo e das ferramentas dele 

derivadas em situações reais, para validar e aperfeiçoar os resultados 

obtidos neste trabalho. Acredita-se que, simultaneamente, haverá um ganho 

substancial para a gerência das redes. 
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APÊNDICE A – REGISTROS ESTATÍSTICOS DO NeTraMet 
 

 

 O Quadro 11 apresenta as variáveis estatísticas do software NeTraMet 

utilizado neste trabalho. Os registros estatísticos do coletor de dados não 

foram utilizados nesta pesquisa. 

 

Quadro 11: Variáveis dos registros estatísticos do software NeTraMet 

Ordem Variável Nome original da 
variável Significado 

    

01 tempo_ano 

02 tempo_mes 

03 tempo_dia 

ano, mês e dia da coleta da 
gravação do registro 
estatístico sobre a coleta de 
dados, conforme o relógio da 
estação coletora 

04 tempo_hora 

05 tempo_min 

06 tempo_seg 

hora, minuto e segundo da 
gravação do registro 
estatístico sobre a coleta de 
dados, conforme o relógio da 
estação coletora 

07 tempo_semana 

Time 

dia da semana da gravação do 
registro estatístico sobre a 
coleta de dados, conforme o 
relógio da estação coletora 

08 tempo_ip -- endereço IP da estação coletora 

09 tempo_ini_fluxo Flows from índice do primeiro fluxo 
incluso na estatística 

10 tempo_fim_fluxo (Flows) to índice do último fluxo incluso 
na estatística 

11 media_pacotes_segundo 
aps 

average 
packets/second 

média de pacotes por segundo 
para coletas inclusas no 
registro de estatística 

12 media_pacotes_backlog 
apb 

average packet 
backlog 

média de pacotes em backlog 
para coletas inclusas no 
registro de estatística 

13 maximo_pacotes_segundo 
mps 

maximum 
packets/second 

máximo de pacotes por segundo 
para coletas inclusas no 
registro de estatística 

14 maximo_pacotes_backlog 
mpb 

maximum packet 
backlog 

máximo de pacotes em backlog 
para coletas inclusas no 
registro de estatística 

15 numero_pacotes_perdidos 
lsp 

number of packets 
lost 

número de pacotes perdidos para 
coletas inclusas no registro de 
estatística 
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16 media_processador_desocupado 
avi 

average processor 
idle % 

média de processador livre para 
coletas inclusas no registro de 
estatística 

17 minimo_uso_processador 
mni 

minimum processor % 

mínimo uso de processador para 
coletas inclusas no registro de 
estatística 

18 numero_fluxos_em_uso 
fiu 

flows in use 

fluxos em uso para coletas 
inclusas no registro de 
estatística 

19 numero_fluxos_recuperados 
frc 

flows recovered 

fluxos recuperados para coletas 
inclusas no registro de 
estatística 

20 intervalo_coleta_lixo 

gci 

garbage collection 
interval (seconds) 

intervalo, em segundos, da 
coleta de lixo de memória 
(garbage collection) para 
coletas inclusas no registro de 
estatística 

21 regras_casadas_por_pacotes 
rpp 

rules matched per 
packet 

número de regras aplicadas por 
pacotes para coletas inclusas 
no registro de estatística 

22 contadores_por_pacotes 
tpp 

counts per packet 

número de contadores usados por 
pacotes para coletas inclusas 
no registro de estatística 

23 comparacoes_por_contador 
cpt 

compares per count 

número de comparações por 
contador para coletas inclusas 
no registro de estatística 

24 total_tabelas_contagem 

tts 

total count tables 
allocated 

número total de tabelas de 
contagem alocadas para coletas 
inclusas no registro de 
estatística 

25 tabelas_contagem_em_uso 
tsu 

count tables in use 

número de tabelas de contagem 
em uso para coletas inclusas no 
registro de estatística 
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APÊNDICE B – TESTES QUI-QUADRADO 
 

 

 Memória de cálculo dos testes qui-quadrado para valores individuais e 

médias de 5 valores. 

 
 
 
 
 


