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RESUMO: As redes de computadores estão presentes em todas 
as atividades do cotidiano. Além das aplicações conhecidas no 
mundo civil, estão cada vez mais presentes em ambientes militares 
de Comando e Controle (C2) e situações de conflito. Um dos prin-
cipais problemas relacionados à resiliência das topologias de C2 é 
determinar a capacidade de se defender e manter um nível acei-
tável de serviço ante a presença de falhas. Para enfrentar estes 
desafios, é proposto um Fator de Resiliência Ponderado que leva 
em consideração aspectos da topologia, demandas de tráfego e 
um critério probabilístico. O fator pode ser utilizado para o suporte 
ás decisões dos gerentes de redes em alterações na topologia. O 
fator proposto é testado em uma topologia real, apresentando bons 
resultados. Com o emprego da metodologia as alterações podem 
ser previamente avaliadas no sentido de proporcionar um aumento 
na robustez da rede, tornando-a menos vulnerável a falhas.
PALAVRAS-CHAVE: C2. Resiliência. Falhas. Fator Ponderado.

ABSTRACT: Computer networks are present in all daily activities. 
Besides the known applications in the civilian world, they are in-
creasingly present in military environments of Command and Con-
trol (C2) and situations of conflict. One of the key problems related 
to resilience topologies is to determine the ability to defend and 
maintain an acceptable level of service in the presence of failures. 
To confront these challenges, it is proposed a weighted resilience 
factor that takes into account aspects of the network topology, tra-
ffic demands and a probabilistic approach. The factor can be used 
to support network manager decisions in alterations in the topolo-
gy. The factor is tested under real network scenarios presenting 
consistent results. Hence, changes in topology can be previously 
assessed providing an increase in the robustness and making the 
network less vulnerable to failures.
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1. Introdução
Diversas situações do cotidiano agora estão fortemente 

ligadas às redes, porém além dessa utilização essencialmente 
pela população civil em situações de normalidade, as redes 
de computadores também desempenham um papel funda-
mental em ambientes militares de comando e controle para 
defesa civil e conflitos. 

Esses casos de utilização das redes de C2 têm alguns 
fatores básicos em comum, como a distribuição em uma área 
geográfica específica, a necessidade de conexão em tempo 
real e a demanda de tráfego variável. A combinação entre a 
necessidade de conexão em tempo real e a demanda de tráfe-
go variável, pode ser fundamental para alcançar o objetivo 
desejado. Não atender a essas demandas no momento em 
que elas ocorrem, pode significar uma situação de fracasso.

O termo Comando e Controle (C2) é um termo militar 
utilizado para gerenciar pessoas e recursos. O cenário de C2 
possui algumas características específicas, que não fazem 
parte das preocupações levadas em conta em um projeto 
normal de redes. Uma rede de C2 possui como principal 
característica o fato de levar os dados coletados ao longo da 
rede para um ponto central para serem processados gerando 
informações para o auxílio na tomada de decisão. 

Os ambientes em que são empregadas as topologias de 
C2, normalmente são hostis ou com limitações de infraestru-
tura, como por exemplo, operações militares ou situações de 
desastres. Nesses casos, como toda rede de computadores, 
a Resiliência é um tema que também deve ser levado em 
consideração para o projeto de uma rede militar de C2.

As redes militares estão expostas a sofrer desafios cada 
vez mais sofisticados e em constante evolução, dirigidos para 
os serviços mais críticos. Nesse contexto, estas redes estão 
sujeitas a uma ampla faixa de desafios, cuja natureza muda 
com o tempo, incluindo: ameaças, como qualquer caracte-
rística ou condição que impacta a operação normal da rede, 

consistindo de erros de configuração; desastres naturais, 
além daqueles causados pelo homem, de grandes propor-
ções; ataques maliciosos direcionados por grupos mal-inten-
cionados que procuram a indisponibilidade da rede mediante 
atos vandálicos; ameaças ambientais; falhas, e também carga 
de tráfego incomum, mas legítimo [1]. 

As redes militares devem estar preparadas para resis-
tir  a estes desafios, implementando medidas técnicas para 
mitigá-los e preparando os sistemas para detê-los. Em situ-
ações de conflito, este tipo de rede deve estar disponível e 
operacional, proporcionando o melhor desempenho possível. 
Por esse motivo, estudos voltados para o aumento da resili-
ência em relação a falhas é um tema de suma importância. 

Muitas vezes as decisões sobre onde investir de maneira 
eficiente a um custo justificado são tomadas de acordo com a 
experiência. Apesar de serem levadas em consideração algu-
mas informações relativas à operação da rede, o processo é 
muito subjetivo e pode acarretar em decisões equivocadas [2]. 

A resiliência em redes militares é um tema de grande 
relevância devido ao aumento da complexidade das infra-
estruturas de comunicação. O crescimento exponencial de 
serviços de missão crítica e outras necessidades de comuni-
cação ininterrupta nos remetem a criar e manter redes mais 
robustas e tolerantes a falhas. 

Os “ataques” concebidos como “falhas provocadas inten-
cionalmente” a redes de telecomunicações são um dos causa-
dores da interrupção de serviços, assim procuramos avaliar a 
capacidade de uma rede suportar estes ataques [3]. As orga-
nizações militares devem preparar-se para dar respostas rápi-
das, permitindo que os serviços que prestam não se vejam 
interrompidos, fortalecendo suas capacidades de defesa, 
detecção, remediação e recuperação [4].

Sob esse contexto torna-se necessária a Análise de Resi-
liência em Redes Militares de Computadores, essencial para 
o projeto, crescimento e QoS. O conhecimento resultante 
dessa análise facilita o planejamento e a expansão da rede, 
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evitando problemas futuros [5]. O propósito é determinar o 
nível de resiliência de uma rede associando métricas e valo-
res apropriados, possibilitando a obtenção de informações 
para avaliar o comportamento dos recursos da rede [6].

O objetivo deste trabalho é propor uma métrica de resi-
liência de forma a melhor quantificar essa fundamental 
propriedade, disponibilizando assim uma metodologia para 
análise de resiliência de uma rede militar de computadores. A 
métrica pode ser considerada tanto na fase de projeto quanto 
no suporte a tomada de decisões por ocasião de alterações 
na topologia da rede. É possível assim decidir entre uma ou 
outra alteração na topologia usando como base o impacto 
causado por cada uma delas na resiliência da rede. 

O Fator de Resiliência Ponderado (FRP) que é a métri-
ca proposta, quantifica a robustez da topologia em relação 
a suas redundâncias e determina como suas desconexões 
afetam o tráfego a ser entregue, adicionando um conceito 
essencial que é a probabilidade de ocorrência dessas desco-
nexões. Esta consideração permite que a proposta tenha um 
conceito estatístico e leve em conta parâmetros como presen-
ça ou ausência de falhas e distribuição de probabilidades de 
ocorrência.

As redundâncias devem garantir o funcionamento de 
uma rede no caso de falhas. Este funcionamento pode ser 
com ou sem perda de qualidade, de acordo com a capacidade 
ociosa da rede e o tráfego demandado. Uma topologia que 
não possui redundâncias é pouco resiliente. A perda de qual-
quer enlace comprometerá o rendimento da rede, deixando 
um ou mais nós sem a possibilidade de encaminhar o tráfego 
originado ou destinado a determinados nós [7].

O Fator de Resiliência Ponderado proposto leva em 
consideração as demandas de tráfego existentes na topolo-
gia, uma vez que a entrega do tráfego com a qualidade de 
serviço esperada é o objetivo principal das redes de compu-
tadores. Também são levados em consideração aspectos rela-
cionados à topologia, como capacidade de enlaces e ligações 
entre nós.

Com a utilização do FRP, será possível a adoção de 
medidas que têm por objetivo tornar a rede mais robusta 
em relação a falhas que podem vir a acontecer, e a principal 
característica do método é que não é necessária nenhuma 
ação após a ocorrência da falha na gerência da rede.

Além disso, no FRP proposto se otimiza a complexi-
dade computacional permitindo ao administrador de rede 
contar com uma ferramenta ágil para desenvolver estudos 
e testes com topologias de maior tamanho e que seja utili-
zado para quantificar as alterações na rede, possibilitando a 
escolha de retiradas e remanejamentos de enlaces, mas que 
apresentam maior resiliência.

A metodologia proposta foi avaliada em um cenário 
real utilizando informações de topologia e tráfego da rede 
BETA do Exército do Equador. Foram selecionadas altera-
ções na topologia que envolveram retiradas de enlaces. Os 
resultados obtidos se mostraram satisfatórios e indicaram 
qual retirada seria mais prejudicial ao funcionamento da 
rede.

Este trabalho está dividido em seis seções, além desta 
introdução, da seguinte maneira: a Seção 2 faz uma revisão 
dos trabalhos relacionados. A Seção 3 apresenta a meto-
dologia proposta. Os testes realizados são detalhados na 
Seção 4. A Seção 5 discute os resultados obtidos. O traba-
lho é concluído na Seção 6 onde são abordadas sugestões 
para trabalhos futuros.

2. Trabalhos Relacionados
Neste estudo será abordada a resiliência através de medi-

das proativas, que têm por objetivo tornar a rede mais robus-
ta em relação a falhas que podem vir a acontecer e a principal 
característica dos métodos é que não é necessária nenhuma 
ação após a ocorrência da falha.

Os métodos baseados no tráfego têm como principal 
característica considerar a perda de tráfego, e em sua maioria, 
foram motivados pelo estudo do comportamento de redes de 
fibra óptica. A perda de tráfego, caracterizada pelo termo perda 
esperada de tráfego (ELT - Expected Loss Traffic), é utilizada 
como medida de desempenho com o objetivo de quantificar a 
perda da capacidade de encaminhamento de tráfego durante 
falhas. Para reduzir o ELT é necessário manter uma capacida-
de de backup satisfatória na topologia [8].

O uso de técnicas de melhor ocupação da rede e dimi-
nuição de gargalos deve ser uma preocupação dos gerentes 
para evitar a perda de tráfego. Uma técnica de localização 
de gargalos através de otimizações de funções lineares com 
bons resultados é apresentado em [9].

Três importantes métricas para avaliar a robustez de uma 
rede diante de falhas aleatórias são consideradas em [9]. 
Uma delas é o maior componente conectado LCC (Largest 
Connected Component), que indica o maior subgrafo resul-
tante da desconexão da topologia, no caso de uma falha. A 
outra métrica é o tamanho médio do menor caminho ASPL 
(Average Shortest Path Length), que varia de acordo com a 
alteração da topologia. Os autores optaram por usar a média 
inversa AISPL (Average Inverse Shortest Path Length) para 
não causar divergências no cálculo, pois a remoção de nós 
pode causar a desconexão de outros. O diâmetro da rede foi 
a outra métrica utilizada, que corresponde ao maior valor de 
menor caminho de todos os nós da rede.

De acordo com [10], os ataques constituem-se na princi-
pal causa de falhas provocadas nos links, portanto, ao geren-
ciar uma rede, o administrador deve implantar um sistema 
capaz de proteger-se, ou sobreviver em casos nos quais não 
foi possível evitar os efeitos.

Um método para recuperação de desempenho em redes 
ópticas em anel em caso de falhas é apresentado em [11]. O 
método apresentou um bom desempenho e utiliza o conceito 
de disponibilidade de que a rede está operativa para avalia-
ção do método, baseado em MTBF, MTTR e ELT.

As estratégias baseadas no tráfego constituem-se em 
métodos de grande importância para avaliar-se o nível da 
resiliência quando ocorre uma queda na capacidade dos 
enlaces, como foi proposto em [12], onde tais estratégias são 
aplicadas utilizando-se um coeficiente de redução da capaci-
dade dos enlaces.

Em [13] as métricas baseadas no tráfego consideram a 
quantidade de tráfego transportado pela rede, de modo que 
o grau das interrupções do serviço, devido às falhas, pode 
ser quantificado. As medidas foram baseadas no tráfego, e 
focam nos efeitos de múltiplos fatores, tais como, falhas 
na camada física, tráfego na camada de rede e esquemas de 
proteção de falhas.

Na metodologia do trabalho, [13] seguiu três passos: 
medição da resiliência como função de quantidades de exten-
são da rede, tais como topologias físicas, tráfego, probabili-
dades de falhas e dependências, e um esquema de proteção; 
definição da estabilidade como a taxa da métrica da resiliên-
cia relativa a múltiplos fatores; aplicação de modelos proba-
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bilísticos que evidenciam a dependência entre as camadas 
física e de rede, assim como produção de taxas de crescimen-
to para grandes redes.

Em [13], foi utilizada a distribuição de Poisson, para 
investigar o efeito de rotas na resiliência e sua escalabilida-
de. Chegou-se à conclusão de que, quando a rede está sob 
baixa demanda de carga, a resiliência é reduzida ao tráfego 
determinístico uniforme, ao passo que quando a rede está 
sob alta demanda, de maneira que as conexões ativas estejam 
sobre rotas curtas, a proporção de perda de perda de tráfego 
aproxima da probabilidade marginal para a falha do enlace.

O parâmetro utilizado para medir a resiliência em [13] 
é o percentual de perda de tráfego na ocorrência de falhas. 
Utiliza ainda parâmetros de escalabilidade, que são a taxa de 
crescimento de tráfego perdido em relação ao tamanho da 
rede, probabilidade de falhas e tráfego. A principal avaliação 
de resiliência do trabalho leva em conta o tráfego na rede e, 
para este cálculo, derivam a resiliência e escalabilidade de 
redes regulares sob tráfego uniforme, com falhas dependen-
tes ou independentes nos enlaces, com ou sem proteção.

Um método para medir a tolerância a falhas de uma 
topologia é apresentado em [14]. Define como medida de 
tolerância da rede a quantidade de falhas que a mesma pode 
sofrer antes de ficar desconexa. Utiliza como métrica uma 
aproximação analítica da probabilidade de a rede ficar desco-
nexa, e faz a validação deste método de cálculo utilizando a 
simulação de Monte Carlo.

Também foram utilizadas em [15] as atualizações prove-
nientes do protocolo IS-IS, sendo examinadas em tal ocasião 
a frequência e a duração dos eventos envolvendo as falhas. 
Constatou-se, nesse trabalho, que as falhas em enlaces ocor-
rem em operações todos os dias, e em sua maioria não ultra-
passam 10 minutos. Também se propôs a utilização de algu-
mas estatísticas para mensurar e avaliar a ocorrência dessas 
falhas, entre elas, o MTBF e o MTTR, devido à sua grande 
aceitação como métricas de resiliência.

Heurísticas para obter os melhores custos para os enlaces 
e garantir a menor ocupação, com a possibilidade de falhas 
simples de enlaces na topologia são apresentadas em [16], 
[17], [18], [19] e [20]. As falhas em um único enlace repre-
sentam 70% das falhas em redes [30] e mesmo as falhas de 
múltiplos enlaces têm pouca probabilidade de desconexão 
de nós [21].

Em seu trabalho [22], indicou que 20% das falhas ocor-
rem devido a manutenções programadas. Das falhas não 
programadas, 30% classificam-se como falhas compartilha-
das, a metade das quais, afetou enlaces com um roteador em 
comum, enquanto a outra metade afetou enlaces que compar-
tilham a estrutura óptica, indicando falhas na camada óptica.

No trabalho de [22], também se chegou à conclusão que, 
16% e 11% das falhas não planejadas podem ser atribuídas 
a problemas relacionados a roteadores e à estrutura óptica, 
respectivamente. Portanto, vê-se a necessidade em se inves-
tir e manter as camadas IP e óptica, com o intuito de preven-
ção das falhas.

A ideia geral em [23] foi produzir resultados estatísticos 
para a indisponibilidade e sobrecarga do enlace, a partir de 
uma descrição probabilística que envolvesse as situações de 
falhas em geral, hotspots locais e roteamento entre domínios. 
Para solucionar tais problemas elaborou-se um processo 
algorítmico de avaliação da indisponibilidade e sobrecarga 
da rede com duas abordagens. 

Na primeira, somente os cenários com uma probabili-

dade mínima de ocorrência, foram avaliados na análise de 
potenciais causas de sobrecarga, de modo que a velocidade 
computacional fosse otimizada e estabelecidos limites infe-
riores e superiores para resultados aproximados. 

Na segunda abordagem, foram propostos algoritmos que 
reutilizavam resultados intermediários em seus diferentes 
cálculos. Além disso, verificou-se que a análise por meio 
de gráficos, resumindo as estatísticas calculadas, promove a 
praticidade da análise da resiliência da rede.

Uma metodologia para determinar o grau de resiliência 
de uma rede é apresentada em [1], utilizando-se da Teoria 
da Confiabilidade, que acrescentará ás questões topológicas, 
o aspecto probabilístico necessário para se compreender o 
comportamento das falhas que podem ocorrer numa opera-
ção normal, ou mesmo em face das diversas ameaças, como 
desastres naturais e guerras, obtendo-se assim, um projeto de 
rede confiável.

Um dos primeiros trabalhos a se preocupar com as 
características da topologia da Internet foi apresentado em 
[24]. Uma informação importante do trabalho diz respeito á 
conectividade dos nós, indicando que 75% dos nós possuem 
apenas dois enlaces.

O artigo de [25] foca na robustez da rede do ponto de 
vista da topologia sem levar em consideração o tráfego. 
Apresenta a conectividade do nó e a similaridade entre os 
nós como principais métricas para a avaliação da robustez da 
topologia. Outras métricas como a conectividade do enlace, 
menor distância de menor caminho entre nós, regularidade e 
outras baseadas na teoria dos grafos são avaliadas.

Buscar calcular a robustez da rede frente a falhas em 
nós foi desenvolvido no trabalho de [26]. Os conceitos de 
conectividade de nós e simetria na topologia são aplicados, 
avaliando métricas que traduzem a robustez de uma rede. O 
desenvolvimento do método apresentado é feito utilizando 
diferentes grupos de topologias, como: topologias simétri-
cas, livres de escala e aleatórias.

A resiliência das topologias analisada sob vários cenários 
de ataque foi desenvolvida em [27]. A topologia da rede é 
representada por um grafo G, portanto, o alvo de um ataque, 
pode ser um conjunto de vértices, arestas ou caminhos 
(paths), onde caminho é definido como uma sequência de 
vértices, distintos e consecutivos. As falhas, originadas em 
ataques, influenciam a conectividade entre os nós, e é repre-
sentada pela eliminação de um vértice-alvo do grafo G. Os 
efeitos debilitantes dos ataques foram mensurados de acordo 
com as diferentes topologias.

No estudo de [28], propõe-se uma métrica para quan-
tificar a resiliência de redes orientadas a serviços em rela-
ção a falhas de nós e enlaces. As métricas são baseadas na 
topologia e na maneira como os serviços são distribuídos ao 
longo da rede. São apresentados algoritmos eficientes para 
determinar o número máximo de falhas suportadas por essas 
redes.

Os estudos de [30] sustentam que um colapso total da 
Internet, causado por ataques aos seus nós seria impraticá-
vel devido à alta conectividade dos seus nós interligados. No 
entanto, deve-se atentar para aqueles que visam a remoção 
dos nós mais importantes, o que poderia debilitar a rede.

O método proposto por [31] utiliza os conceitos de [32], 
para definir a k-conectividade parcial e utilizar este conceito 
para definir um fator de resiliência (FR). Os resultados obti-
dos foram bastante satisfatórios, porém possuem um grande 
custo computacional para redes com grande número de nós e 



RMCT VOL.33 Nº2 2016 35REVISTA MILITAR DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA

não leva em consideração o tráfego. 
A k-conectividade parcial consiste em obter a média arit-

mética das porcentagens de topologias conexas resultantes 
de todas as combinações de retiradas de um número de nós, 
conforme a Eq 1:

     (1) 
   

O valor de n refere-se ao número de nós da topologia, 
(n-2) indica que foi excluída a 1-conectividade e n-conectivi-
dade, e k(i) refere-se ao percentual de combinações conexas 
de i-conectividade.

Em [29] e [12], a resiliência da rede é definida através 
do conceito de Valor Entregue (VE): razão entre o tráfego 
encaminhado por uma rede após uma diminuição de capaci-
dade ou perda e o valor encaminhado antes da diminuição da 
capacidade, conforme a Eq 2:

    (2)

O valor demandado (VD) é quantidade de tráfego que 
deveria ser encaminhado através da rede. A PERDA repre-
senta quanto do tráfego demandado não foi entregue devido 
às falhas na rede.

O método proposto por Vasconcelos [30] considera não 
apenas aspectos relativos à conectividade das topologias, 
como em [31], mas também calcula o impacto no tráfe-
go devido a mudanças na rede, como em [29], utiliza um 
Fator de Resiliência (FR) que tem como principal aspecto o 
comportamento das topologias em relação às suas redundân-
cias. O uso de redundâncias de enlaces em uma topologia é 
a forma mais comum de garantir resiliência a uma rede. O 
método considera apenas falha em enlaces.

O FR compreende dois parâmetros: MVE e R. MVE 
representa a média de valor entregue e para seu cálculo, se 
avalia as perdas de enlaces de todas as 2R combinações de 
retiradas de enlaces, que possuem redundâncias possíveis na 
topologia testada e R representa o número de redundâncias 
existente na topologia.

O critério de definir a resiliência da rede através do 
conceito de Valor Entregue proposto em [29] e [12], o enfo-
que desenvolvido em [30] de avaliar todas as 2R combina-
ções de retiradas de enlaces, e a utilização de um modelo 
probabilístico para caracterizar o funcionamento da rede de 
computadores fazem parte do método proposto.

3. Metodologia Proposta
Realizado uma análise criteriosa dos trabalhos apresenta-

dos na seção anterior, pode ser determinada a grande diversi-
dade de abordagens para o tema resiliência. Os pesquisado-
res e especialistas citados utilizam diversos critérios a fim de 
encontrar uma métrica que consiga de melhor forma traduzir 
o nível de resiliência em uma rede.

O uso de redundâncias em uma topologia é a forma mais 
importante e comum de garantir resiliência a uma rede. Uma 
topologia que não possui redundâncias é pouco resiliente.  
A abordagem utilizada no Fator de Resiliência Ponderado 
(FRP) tem como principal aspecto determinar como suas 
desconexões afetam o tráfego a ser entregue, adicionando 

um conceito essencial que é a probabilidade de ocorrên-
cia dessas desconexões. Esta consideração permite que a 
proposta tenha um fundamento mais ligado à realidade e 
tome em conta parâmetros como presença ou ausência de 
falhas e distribuição de probabilidades de ocorrência.

Com a utilização do FRP, será possível a adoção de medi-
das que têm por objetivo tornar a rede mais robusta em rela-
ção a falhas que podem vir a acontecer, e a principal caracte-
rística do método é que não é necessária nenhuma ação após 
a ocorrência da falha na gerência da rede. 

A resiliência servirá como um indicador para as medidas 
baseadas no funcionamento da rede. Este indicador funcionará 
como forma de apoio à realização de alterações nas topologias 
de Comando e Controle, determinando como se comportam 
diante de diferentes falhas e quais alterações serão necessá-
rias para obter um melhor nível de resiliência. No entanto, o 
emprego da metodologia não só se limita as topologias de C2 
no âmbito militar, sua abordagem pode incluir outras topolo-
gias e outros âmbitos, como o campo civil.

3.1 Fator de resiliência ponderado proposto

O Fator de Resiliência Ponderado (FRP) é uma métrica 
que indica o grau de tolerância da rede em relação a falhas 
que leva em consideração características da topologia e 
demandas de tráfego conforme a Eq 3:

  FRP = (VEP, Ordem)  (3)

Onde:

• VEP (Valor Entregue Ponderado) é o valor entregue 
tomando em consideração um peso ou uma probabi-
lidade de ocorrência da cada retirada de redundân-
cias ou falha.

• Ordem representa o número de redundâncias presen-
tes na topologia.

3.1.1 Ordem

A Ordem é o número de enlaces redundantes que uma topolo-
gia possui. A resiliência está associada à quantidade de redundân-
cias disponíveis em uma topologia, conforme os diversos traba-
lhos analisados. Uma topologia apresenta uma alta resiliência se 
existe um grande número de redundâncias capaz de garantir a 
entrega de tráfego, mesmo em caso de falhas. A forma de quanti-
ficar este aspecto da resiliência é através da Ordem [30]. 

A Ordem representa o número de enlaces que podem ser 
retirados para que uma topologia se torne uma spanning tree 
(ST). Em uma topologia conectada apenas pela spannig tree, 
ou sem redundâncias, em caso de falhas de enlaces nós serão 
desconectados e haverá perda de tráfego. Para uma topologia 
ST a ordem será igual a zero, ou Ordem = 0.

No FRP a contribuição da Ordem pode ser compreendida 
através do seguinte exemplo, o FRP (1, 4) indica que o VEP 
é igual a 1, não possui perda de tráfego e Ordem igual a 
4, possui 4 redundâncias que podem ser retiradas e mesmo 
assim todo o tráfego pode ser entregue.

3.1.2 Valor Entregue Ponderado

As redundâncias têm um papel fundamental e um enla-
ce é considerado como redundante se o mesmo é retirado e 
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a conexão da rede ainda é mantida. O valor entregue ponde-
rado (VEP) leva em consideração este critério, adicionando 
um conceito diferente que é a probabilidade de ocorrência de 
falhas ou retiradas de redundâncias na topologia testada. Esta 
consideração permite que a proposta tenha um conceito esta-
tístico e tome em conta parâmetros como presença ou ausên-
cia de falhas e distribuição de probabilidades de ocorrência.

O VEP consiste numa das principais contribuições da 
metodologia proposta, nele é considerada a ocorrência de 
falhas a partir de uma distribuição de probabilidades que 
permite atribuir a cada falha um peso específico. Para o 
cálculo do VEP precisamos avaliar as perdas de enlaces e, 
para isso, serão feitas todas as 2Ordem combinações de retira-
das de enlaces, que possuem redundâncias possíveis na topo-
logia testada [30]. 

Para facilitar o entendimento deste critério, considera-
-se o exemplo apresentado na Fig. 1. A topologia do exem-
plo possui 5 nós, 7 enlaces e 3 redundâncias. Na Fig. 1a 
está representada a topologia original e os três enlaces que 
possuem redundâncias escolhidos em vermelho. Em Fig. 1b 
estão representadas as combinações de retiradas de um enla-
ce, em Fig. 1c as combinações de retiradas de dois enlaces e 
em Fig. 1d, a combinação de retirada de três enlaces.

Fig. 1: Abordagem de perda de enlaces considerada

Para cada uma das topologias resultantes das combina-
ções de retiradas de enlaces, serão calculados os valores de 
VE [29] e [8], conforme a Eq 2.

O VEP proposto na Eq 4, levará em consideração os 
diversos tipos de falhas que possuem probabilidades distin-
tas de ocorrer. A Eq 4 considera n=2Ordem , porque precisamos 
avaliar todas as combinações de retiradas de enlaces, que 
possuem redundâncias possíveis na topologia.

    (4)

Os valores de αi representam a probabilidade de ocorrên-
cia de cada um dos n cenários de desconexão (falhas). Desta 

forma, falhas simples terão um maior impacto no VEP do 
que falhas múltiplas. Os valores podem ser obtidos através 
das probabilidades de ocorrências de falhas na topologia.

A distribuição de probabilidades mais adequada para αi é 
a Distribuição Binomial [33], porque é uma distribuição de 
probabilidade discreta do número de sucessos numa sequência 
de n tentativas tais que: o experimento tem um número fixo 
de provas, as provas são independentes (o resultado de uma 
prova não afeta probabilidade de ocorrência das restantes), 
cada prova produz um de dois resultados possíveis: sucesso ou 
fracasso, para nosso caso os dois resultados são falha ou não 
falha, e a probabilidade de sucesso, denotada por p, é constan-
te em cada prova. A probabilidade de ter exatamente x suces-
sos é dada pela função de probabilidade, conforme a Eq 5.

   (5)

Onde:

x = {0,1,2,....., n}, número de falhas;

 é uma combinação   que contem as ordena-
ções possíveis;

n = número de redundâncias;
p = probabilidade de presença de falhas

Conforme a distribuição binomial, o sucesso é determinar 
a probabilidade de presença falhas (p), esse valor é atribuído 
pela indisponibilidade parcial da rede. Isto significa que a 
rede está operativa e apenas para um determinado grupo de 
usuários na rede esta indisponível. Com relação à probabili-
dade de ausência de falhas, esse valor é atribuído pela dispo-
nibilidade total da rede e se entende como o funcionamento 
normal da rede para todos os usuários. 

Fazendo analogia para nosso estudo temos que:

Indisponibilidade parcial da rede  Presença de falhas

Disponibilidade total da rede   Ausência de falhas

No entanto, para estabelecer a probabilidade de presença 
de falhas, é necessário considerar a probabilidade de ausên-
cia de falhas que é uma medida não tão simples de selecio-
nar. Os requisitos devem ser estabelecidos no contexto do 
serviço e da organização que utiliza o serviço [34].

A porcentagem de ausência de falhas pode ser determinada 
como política organizacional, experiência do gerente da rede, 
entre outras, mas a mais comum é através de uma medida esta-
tística em um intervalo de tempo e sob condições de medição 
objetivas da rede, de maneira que permita ver a tendência da 
rede e assim poder tomar medidas operacionais [34].

Desta forma, a ausência de falhas pode determinar-se 
como a porcentagem de tempo, com relação a um determi-
nado período de observação em que a rede permanece em 
condições operacionais de cursar tráfego [34]. Esta probabi-
lidade é medida conforme Equação 6:

    (6)

Onde:
To = período de observação considerado
ΣTi = somatória dos tempos de indisponibilidade parcial 

no período de observação
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Com a probabilidade de ausência de falhas encontrada 
obtém-se também a probabilidade de presença de falhas, 
dado que é de interesse para a distribuição de probabilidades 
no cálculo do VEP. 

Para o trabalho proposto toma-se em consideração uma 
ausência de falhas de 99% e uma presença de falhas de 1% 
[36], que é um padrão utilizado pelo Exército de Equador. 

Um aspecto central dentro da métrica proposta é o esco-
lher quais enlaces redundantes serão retirados. A ideia é veri-
ficar o funcionamento da rede nas condições mais desfavo-
ráveis, por isso, é apropriado pensar que a maior degradação 
da rede seria quando se retira as redundâncias que têm maior 
nível de ocupação. A perda de enlaces com maior ocupa-
ção implicará as piores condições de entrega de tráfego. 
Este enfoque é o que será abordado no Fator de Resiliência 
Ponderado proposto.

Para exemplificar a obtenção da VEP, vamos considerar 
a topologia da Fig. 2.

Fig. 2: Topologia de rede com 4 nós

Aplicando Distribuição Binomial, determinam-se as distri-
buições de probabilidades de falhas, conforme a Eq 5:

• Probabilidade de presença de falhas = 1%
• Ordem = Número de enlaces – (Número de nós - 1)
• Ordem = 5 – (4 - 1)
• Ordem = 2 (redundâncias)

Os valores das probabilidades dos cenários de falha são:

P (x=0) = α0 = 0,9801    Para 0 falhas

P (x=1) = α1 = α2 = 0,0099    Para 1 falhas

P (x=2) = α3 = 0,0001    Para 2 falhas

Utilizando o método de alocação de recursos MaxMin 
Fair encontramos os VE para as retiradas de redundâncias, 
conforme a Eq 2. Nesta topologia como se dispõe de duas 
redundâncias, serão realizadas todas as 2Ordem = 4 combinações 
de retiradas de enlaces. Os VE para cada retirada são:

VE (0) = 0,647058    Para 0 retiradas

VE (1) = 0,647058    Para 1 retirada

VE (2) = 0,529411    Para 1 retirada

VE (3) = 0,411764    Para 2 retiradas 

Com as probabilidades de falhas e os valores de entre-
ga encontrados, calcula-se o VEP proposto da topologia, 
conforme a Eq 4:

VEP = α0 VE (0) + α1 VE (1) + α2 VE (2) + α3 VE (3)

VEP = 0,9810 (0,647058) + 0,0099 (0,647058) + 0,0099 
(0,529411) + 0,0001 (0,411764)

VEP = 0,645870

O valor de FRP deste exemplo é FRP = (0,645870; 2), a 
topologia da Fig. 2 possui duas redundâncias e não consegue 
entregar todo o tráfego nas diversas situações de desconexão 
ou retiradas de redundâncias.

Algoritmo

Para apresentar o algoritmo desenvolvido, é necessária a 
apresentação de alguns termos utilizados, como: Matriz de 
Capacidade (MCap), Conjunto das topologias intermediá-
rias (K), Matriz de Tráfego (MTr), Matriz de Pesos (MPe), 
Matriz de Ocupação (MOc), todas as rotas entre pares de nós 
(Ro), probabilidade de presença de falhas (p), o número de 
nós (n) e o número de enlaces (e).

Algoritmo 1 FRP (Entrada: MCap, MTr, n, e, p; Saída: 
VEP, Ordem )

1: VEP  0
2: Ordem  e – (n – 1)
3: Cálculo ∀i ϵ {1 , 2 Ordem }, k (i) ϵ K
4: VD  Σ ∀ Elementos (MTr) 
5: for  ∀ Elementos k (i) ϵ K do
6:     Calcule MPe (i) com OSPF para k (i)
7: Ro (i)  calculo de rotas com MPe (i)
8: MOc (i)  nível de ocupação obtida
9: Perda (i)   Σ ∀ Elementos (MOc (i) – k (i))
10: VE (i)  (VD – Perda (i)) / VD
11: for j=0 until Ordem
12: αj   pj (1- p) Ordem - j   
13: VEP  VEP + αj VE (i)
14: end for
15: end for
14: return (VEP, Ordem)

Na linha 1, VEP recebe o valor de zero, na linha 2, é feito 
o cálculo da Ordem.

No seguinte passo, são determinados quais enlaces serão 
retirados e quais as topologias k (i) ϵ K, geradas pelas desco-
nexões de enlaces. Após, é realizado o cálculo do VD através 
da soma de seus elementos.

No laço externo é calculado MPe (i) representando o 
algoritmo de roteamento OSPF e em seguida é determinado 
o conjunto Ro (i) de todas as rotas entre pares de nós. O 
tráfego em MTr é distribuído na rede e armazenado em MOc 
(i). A soma de todos os elementos da matriz resultante da 
diferença entre o valor necessário para suportar MOc (i) e k 
(i) representa a Perda.
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Na linha 10 é calculado o VE para a situação de descone-
xão considerada, e no passo seguinte, no laço interno, encon-
tramos as distribuições de probabilidades (αj) para cada falha 
e o VEP é obtido e acumulado.

Por fim, a saída do algoritmo é o valor do FRP, represen-
tado pelo VEP e pela Ordem. 

3.1.3 Valor Entregue Ponderado Ajustado

A abordagem adotada no VEP apresenta algumas carac-
terísticas favoráveis, como: uma menor complexidade 
computacional que outros métodos como do k-conectividade 
parcial [31], pois o número de redundâncias, na maioria dos 
casos, é menor que o número de nós. Além disso, considera 
todas as possibilidades de perdas de enlaces que possuem 
redundâncias, para todas as topologias obtidas com o méto-
do, e mantém todos os nós conectados.

Porém, à medida que se realiza o estudo e os testes com 
topologias maiores nas quais aumentamos nós e redundân-
cias, o cálculo dos diversos processos do Valor Entregue 
Ponderado pode aumentar consideravelmente a complexi-
dade computacional, o que implica um maior consumo de 
tempo e de recursos computacionais.

O Valor Entregue Ponderado Ajustado (VEPA) tem como 
objetivo diminuir a complexidade computacional do processo, 
permitindo ao administrador de rede contar com uma ferramen-
ta para desenvolver estudos e testes com topologias de maior 
tamanho de forma rápida, oportuna, com um tempo de resposta 
menor e que seja utilizado para quantificar as alterações na rede.

Observando o desenvolvimento do VEP pode ser deter-
minado que as probabilidades que geram maior impacto para 
o calculo são as probabilidades de 0 e 1 falhas. As demais 
probabilidades, isto é, a partir da segunda falha em diante, 
apresentam valores muito pequenos que não influenciam no 
resultado do VEPA.  

Baseado nesta análise o VEPA é muito próximo ao VEP e 
pode-se dispor desta métrica ajustada para avaliar topologias 
maiores, atingindo o objetivo de diminuir a complexidade 
computacional do processo.

Assim no cálculo do Valor Entregue Ponderado Ajusta-
do, a Eq 4 é modificada conforme a Eq. 7:

    (7)

Os valores de αi representam a probabilidade de ocorrên-
cia de apenas dois cenários de falhas; 0 falhas e de 1 falha, e 
o VE, da mesma forma, é calculado para a situação de desco-
nexão considerada. 

Para exemplificar a obtenção da VEPA, vamos conside-
rar a topologia da Fig. 2. Aplicando Distribuição Binomial, 
conforme a Eq 5, determinam-se as distribuições de proba-
bilidades de falhas.  

• Probabilidade de presença de falhas = 1%
• Ordem = 2 (redundâncias)

Os valores das probabilidades de apenas dois cenários de 
falhas são:

P (x=0) = α0 = 0,9801    Para 0 falhas
P (x=1) = α1 = α2 = 0,0099    Para 1 falhas

Utilizando o método de alocação de recursos MaxMin 
Fair encontramos os VE para as retiradas de redundâncias de 
apenas dois cenários de falhas e suas combinações, confor-
me a Eq. 2. Os VE para cada retirada são:

VE (0) = 0,647058    Para 0 retiradas

VE (1) = 0,647058    Para 1 retirada

VE (2) = 0,529411    Para 1 retirada

Com as probabilidades de falhas e os valores de entre-
ga encontrados, calcula-se o VEPA proposto da topologia, 
conforme a Eq 7.

VEPA = α0 VE (0) + α1 VE (1) + α2 VE (2)

VEPA = 0,9810 (0,647058) + 0,0099 (0,647058) + 
0,0099 (0,529411) 

VEPA = 0,645829

Comparando o VEP com o VEPA pode-se notar que os 
valores são muito aproximados, não tem uma diferença signi-
ficativa. Desta forma verifica-se que as probabilidades que 
geram maior impacto para o resultado são as probabilidades 
de 0 e 1 falhas, as demais probabilidades, isto é, a partir da 
segunda falha em adiante, apresentam valores muito pequenos 
(desprezíveis) que não influenciam no resultado e não preci-
sam ser levados em consideração para o cálculo do VEPA 

O desenvolvimento desta métrica ajustada permite dimi-
nuir a complexidade computacional do processo com o objeti-
vo de realizar análises e testes em topologias de maior escala, 
ou seja, topologias com maior número de nós e redundâncias. 

4. Testes realizados
Para verificação da proposta foi utilizada a rede “BETA” 

[36] devido à possibilidade de obtenção de informações sobre 
a topologia, demandas de tráfego e capacidades dos enlaces. A 
rede “BETA” é uma rede administrativa do Exército do Equador 
localizada em todo o país, com 19 nós, 28 enlaces e 10 redundân-
cias que utiliza como protocolo de roteamento OSPF. Ela possui 
19 seções com necessidades específicas de rede e condições de 
Acordo do Nível de Serviço que precisam ser atendidos. Esta rede 
possui características de uma topologia de Comando e Controle 
(C2), as seções geram uma demanda de upload e download volta-
da para o ponto de conexão através do nó 0, conforme a Fig. 3.

Fig. 3: Rede “BETA”
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Foram escolhidas para o teste cinco retiradas de enlaces. 
Para a distribuição do tráfego na rede foram consideradas as 
alocações baseadas nos critérios MaxMin Fair e Proportional 
Fair [35] com taxas de ocupação dos enlaces de 100%, 95%, 
90%, 50% e 30%. Com a utilização do fator proposto é 
possível verificar o efeito da retirada de enlaces ligando dois 
nós.

Além disso, foi realizada uma análise comparativa entre 
os resultados obtidos pelo FRP proposto e os obtidos com 
um modelo que caracteriza a topologia testada desenvolvido 
no simulador NS2. No modelo desenvolvido foram introdu-
zidas as retiradas dos enlaces sugeridos no processo ante-
rior, executando a respectiva simulação e calculando o Valor 
Entregue conforme a Equação 2, determina-se o nível de 
resiliência da rede. Para a simulação é gerado tráfego sobre 
UDP baseado no protocolo do nível de aplicação CBR.

O enlace ligando os nós A e B é representado por (A-B). 
A retirada de enlace está representada pelo sinal de “-”.

5. Resultados obtidos
A rede “BETA” possui 19 nós conectados e 10 redun-

dâncias. Para o teste do método foram escolhidas as altera-
ções contidas na Tabela 1. A VEP apresentada na Tabela 1 
diz respeito ao método de roteamento OSPF e o método de 
ocupação MaxMin Fair a 100%.

Tabela 1: VEP nas alterações na rede “BETA”
AltERAção VEP

- (3-0) 0,502919127
- (7-0) 0,543466804
- (9-0) 0,521419522

- (14-0) 0,50057369
- (15-0) 0,478970128

Os testes realizados apresentaram os resultados nas Fig. 4 
e 5, para as retiradas, na sequência da Tabela 1.

Fig. 4: VEP com MaxMin Fair nas retiradas

Fig. 5: VEP com Proportional Fair nas retiradas

Na topologia “BETA”, na Fig.3, o nó 0 parece ser o nó 
mais importante da topologia, a onde chegam os enlaces 
de maior capacidade. Todas as retiradas testadas envolvem 
o nó 0, e mais uma vez, podemos verificar a importância 
da ocupação no método proposto. A pior retirada é (15-0), 
representada pela quinta barra e o destaque foi para a retirada 
(7-0) que apresentou um valor elevado do VEP para quase 
todos os resultados obtidos.

Estes resultados conforme as Fig. 4 e 5 apresentam a 
mesma tendência em Proportional Fair e MaxMin Fair.

Comparando os resultados com o Simulador NS-2

Foi desenvolvida uma análise comparativa entre os resul-
tados obtidos com o VEP e os obtidos com o modelo desen-
volvido no simulador NS-2 com o objetivo de verificar a 
consistência da métrica proposta (VEP). 

Para a simulação gerou-se tráfego sobre UDP baseado 
no protocolo do nível de aplicação CBR, tentando simular o 
100% de ocupação dos enlaces. 

Com o simulador determina-se o nível de resiliência atra-
vés do calculo do VE (Valor Entregue), razão entre o tráfego 
encaminhado por uma rede após uma diminuição da capaci-
dade ou perda e o valor encaminhado antes dessa diminui-
ção, conforme a Eq 2.

Os resultados são mostrados conforme a Tabela 2:

Tabela 2: Alterações na rede “BETA” com NS-2
Alteração Vep Ve no ns-2

- (3-0) 0,502919127 0,523694974
- (7-0) 0,543466804 0,572455211
- (9-0) 0,521419522 0,560112886

- (14-0) 0,50057369 0,519858418
- (15-0) 0,478970128 0,492145312

A análise comparativa permite determinar a tendência 
que apresenta uma alteração de enlaces com respeito à outra, 
conhecer qual retirada apresenta um maior ou menor valor.

Para as retiradas que envolvem o nó 0 determina-se que 
a ligação (15-0) apresenta o pior resultado. Embora os valo-
res obtidos na métrica proposta e no simulador não sejam 
semelhantes, se pode observar na Tabela 2 que a tendência 
dos resultados das diversas alterações com o VEP e com o 
VE no NS-2 é igual, não apresenta diferença, o qual mostra 
a consistência do VEP.

Valor Entregue Ponderado Ajustado

Para o teste do método foram escolhidas as alterações conti-
das na Tabela 3. O Valor Entregue Ponderado Ajustado (VEPA) 
apresentada na Tabela 3 diz respeito ao método de roteamento 
OSPF e o método de ocupação MaxMin Fair a 100%.

Tabela 3: Comparação VEP com VEPA na rede “BETA” 
Alteração Vep Vepa

- (3-0) 0,502919127 0,500334304

- (7-0) 0,543466804 0,540870723

- (9-0) 0,521419522 0,518916767

- (14-0) 0,50057369 0,498060355

- (15-0) 0,478970128 0,476434257
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Os testes realizados apresentaram os resultados na Fig. 6.

Fig. 6: VEPA com MaxMin Fair nas retiradas

Comparando o VEP com o VEPA da Tabela 3 e observan-
do a Fig. 6 em relação às Fig. 4 e 5 nas diferentes alterações, 
conclui-se que os valores calculados são muito aproximados, 
não tem uma diferença significativa e a tendência dos resul-
tados é igual. Desta forma verifica-se que as probabilidades 
que geram maior impacto para o resultado são as probabili-
dades de 0 e 1 falhas, as demais probabilidades, a partir da 
segunda falha em adiante, apresentam valores desprezíveis 
que não influenciam no resultado e não precisam ser levados 
em consideração para o cálculo do VEPA.  

O desenvolvimento desta métrica ajustada permite mino-
rar o tempo de execução do processo cerca de 90%, atin-
gindo o objetivo de diminuir a complexidade computacional 
do método, permitindo ao administrador de rede contar com 
uma ferramenta oportuna e ágil para desenvolver estudos e 
testes com topologias de maior escala, topologias com maior 
número de nós e redundâncias.

6. Conclusão
O tema resiliência continua sendo um tema de investi-

gação de grande destaque e o método proposto permite uma 
rápida implementação, independente de investimentos em 
infraestrutura. 

Para validar a proposta, o método foi testado na rede 
“BETA” do Exército do Equador em diferentes situações de 
ocupação, carga e como protocolo de roteamento OSPF. Em 
todos os testes realizados, o comportamento fator de resi-
liência proposto foi equivalente, indicando consistência do 
método.

O Fator de Resiliência Ponderado proposto é uma métri-
ca que indica o grau de tolerância da rede em relação a falhas 
que possibilitou a normalização, através de um par de parâ-
metros (VEP e Ordem), das principais características de uma 
rede que leva em consideração características da topologia e 
demandas de tráfego.

O FRP é flexível de modo que pode ser configurado para 
determinar o grau de tolerância da rede em relação a ataques. 
A diferença reside em determinar o peso adequado αi na Eq. 4, 
para cada cenário de desconexão na topologia testada.

O VEP quantifica a robustez da topologia em relação a suas 
redundâncias, determinando como suas desconexões afetam o 
tráfego a ser entregue, adicionando um conceito essencial que 
é a probabilidade de ocorrência dessas desconexões.

O método proposto considera aos valores de αi na Eq. 4, 
conforme a uma distribuição de probabilidades (distribuição 
binomial), fornecendo um peso especifico para cada retira-
da de enlaces ou cenário de desconexão. Esta consideração 
permite que a proposta tenha um conceito probabilístico e 

um fundamento mais ligado à realidade de ocorrência de 
falhas na topologia.

Os resultados conforme os testes realizados nas diver-
sas topologias apresentam a mesma tendência em ambos 
os métodos de ocupação dos enlaces, Proportional Fair e 
MaxMin Fair, o qual mostra a consistência do VEP.

A análise comparativa realizada dos resultados do VEP 
com os obtidos no modelo desenvolvido no simulador NS-2 
permite verificar que a tendência dos resultados das diversas 
alterações é igual, e em todos os testes realizados o compor-
tamento do VEP foi equivalente.

Com a utilização do VEPA verifica-se que as probabilida-
des que geram maior impacto para o resultado são as proba-
bilidades de 0 e 1 falhas, as demais probabilidades, a partir 
da segunda falha em adiante, apresentam valores muito 
pequenos (desprezíveis) que não influenciam no resultado e 
não precisam ser tomados em consideração para o cálculo 
do VEPA.  

O VEPA proposto permite minorar o tempo de execução 
do processo cerca de 90%, atingindo o objetivo de diminuir 
a complexidade computacional do método, permitindo ao 
administrador da rede dispor de uma ferramenta rápida, ágil, 
com um tempo de resposta menor para desenvolver estudos e 
testes com topologias de maior escala, topologias com maior 
número de nós e redundâncias.

Os resultados mostram que uma alteração é mais adequa-
da que outra dependendo do nível de ocupação dos enlaces 
na rede testada. Isto é, uma alteração pode ser a mais indica-
da para uma rede com um nível de ocupação baixo, mas para 
níveis de ocupação mais elevados a alteração mais adequa-
da pode ser outra. O gerente da rede deve interpretar estes 
resultados para poder utilizar apenas as características que 
mais se enquadram no real funcionamento da rede sob sua 
administração e determinar as retiradas mais significativas.

Os resultados apresentados indicam que o fator proposto 
pode ser usado para quantificar o grau de tolerância a falhas 
de uma rede, permitindo a análise do impacto de alterações 
na topologia ou auxiliando no projeto de novas redes.

O método permite determinar nas topologias de Coman-
do e Controle como as redes militares se comportam diante 
de diferentes falhas e quais alterações são necessárias para 
obter um melhor nível de resiliência. No entanto, o emprego 
do método não só se limita as topologias de C2 no âmbi-
to militar, sua abordagem pode incluir outras topologias e 
outros âmbitos, como o campo civil.

Como trabalhos futuros, se pretende analisar a métrica 
proposta incluindo a utilização de abordagens mais deta-
lhadas em relação a disponibilidade de enlaces, métodos 
de roteamento, tipos de tráfego, o desenvolvimento de um 
método automatizado de apoio à decisão e a execução de 
experimentos configurando a métrica em relação a ataques 
maliciosos direcionados que procuram a indisponibilidade 
da rede militar. 
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