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RESUMO 
O presente trabalho tem por objetivo o estudo de aspectos de dependabilidade de redes 
corporativas, com vistas a que se garanta um melhor tempo de atividade e se alcance os 
objetivos organizacionais. Serão utilizados RBD e FT como abordagem de modelagem para 
avaliação analítica de cenários complexos. Uma combinação de modelos de dependabilidade 
e do mecanismo de importância para confiabilidade será utilizada para análise da 
dependabilidade junto com o planejamento da infraestrutura de redes corporativas em função 
dos componentes mais importantes. Desta forma, serão apresentadas diferentes arquiteturas a 
fim de comparar os aspectos de confiabilidade associados a cada uma delas. 

 
Palavras-chave: Árvores de Falhas; Confiabilidade; Diagrama de Blocos de Confiabilidade; 
Importância para Confiabilidade; Redes Corporativas. 

 

 



 

 

Abstract 
The present work aims to study dependability aspects of corporate networks, with a view to 
ensuring that a better uptime and achieve the organizational goals. RBD FT and are used as 
analytical modeling approach for evaluation of complex scenarios. A combination of different 
dependability and importance to reliability mechanism will be used for the analysis of 
dependability along with the infrastructure planning of enterprise networks around the most 
important components. Thus, different architectures will be presented in order to compare the 
reliability aspects associated with each.  
 
Keywords: Fault-Tree, Reliability, Reliability Block Diagram; Importance for Reliability; 
Corporate Networks. 
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1  Introdução 
 

Computadores em rede e seus programas são conhecidos por além de 

automatizarem os processos produtivos, acelerarem os negócios de uma corporação, 

ampliando assim as fronteiras de sua atuação. Isto tende a deixar a empresa muito mais 

competitiva, abrindo-lhe um leque maior de oportunidades e com maior segurança na 

tomada de decisões. Porém, isso torna as corporações muito dependentes dos complexos 

sistemas computacionais. Em um mundo ideal, redes corporativas deveriam trabalhar 

perfeitamente em qualquer instante de tempo. Entretanto, no mundo real isto não se 

aplica. Interrupções ocasionais afetam a rede e podem ser causadas por falhas físicas, 

como ruptura em fibra, falha no fornecimento de energia, incêndios e terremotos, falhas 

de software ou falhas resultantes de erros humanos não intencionais. Falhas nesses 

serviços podem ser catastróficas para a imagem e reputação da empresa. Infelizmente 

falhas são inevitáveis, mas a consequência das falhas, ou seja, o colapso do sistema, a 

interrupção no fornecimento do serviço, pode ser evitado pelo uso adequado de técnicas 

de redundância (Weber 2007). É importante salientar que essas técnicas que toleram as 

falhas têm um custo associado. A possibilidade de evitar falhas, as quais podem colocar 

os negócios em risco é uma interessante política a ser seguida pelas organizações, pois a 

correta operação destes sistemas tem impacto significante tanto na integração de 

negócios como na qualidade do serviço prestado aos clientes. O projeto, 

desenvolvimento e gerenciamento das redes corporativas deve atender a essas 

exigências (GUIMARÃES, 2011). Portanto, a dependabilidade é um fator importante 

para a qualidade dos serviços.  

Este trabalho realiza análise da dependabilidade em redes corporativas utilizando 

técnicas de modelagem não baseado em espaço de estados, tais como RBD (Rausand & 

Hoyland, 2004) e FT (Vesely et al. 1981). Além disso, será utilizado o mecanismo de 

importância para confiabilidade (Wang 2004) para um planejamento do sistema em 

função de seus componentes mais importantes em termos de confiabilidade.  

1.1 Motivação 

 Uma parada inesperada nos serviços da rede de computadores de uma 

corporação pode ocasionar vários prejuízos. Se essa parada ocorrer quando a indústria 
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estiver operando no limite da capacidade, para atender um pedido com prazo apertado, o 

custo da inoperabilidade poderá ser catastrófico para os lucros, resultando em menos 

produtos expedidos, ociosidade dos operadores, desmotivação da equipe e perda de 

clientes, que na maioria das vezes não será compreensivo quando um pedido não for 

entregue no prazo estipulado.  

 Um estudo realizado pela Gartner Group, Inc. foi evidenciado em uma pesquisa 

realizada pela Financial Insights, em junho de 2003, a qual indicou que 88% dos 

executivos de serviços financeiros afirmam que a eficiência operacional dos serviços de 

TI é muito mais preocupante do que o atendimento das novas necessidades de TI de 

suas organizações. Exemplos de prejuízos causados pelas falhas em serviços de TI 

foram os casos mostrados na Tabela 1: 

Tabela 1 – Organizações prejudicadas por falhas em serviços de TI 

Empresa Data Ocorrência 

AT&T Abril 
de1998 

A atualização da versão do sistema prevista para ser realizada 
em 6 horas, levou 26 horas. Custo de US$ 40 milhões em 
descontos nas faturas de serviço devido ao não-cumprimento 
de acordos de nível de serviço celebrados com os seus 
clientes finais. 

eBay Junho de 
1999 

Indisponibilidade durante 22 horas devido à falha no sistema. 
Custo estimado entre US$ 3 e 5 milhões em receitas e 
declínio de 26% no valor das ações. 

Hershey’s Setembro 
de1999 

Falhas no sistema devido à estratégia de implementação de 
nova versão. Custo não-estimado com o atraso no envio de 
encomendas, 12% de redução nas vendas do trimestre e 
diminuição de 19% no lucro líquido do trimestre em relação 
ao mesmo período do ano anterior. 

Fonte: Gartner Group, 2003 

 Através de um estudo realizado por (Magalhães e Pinheiro p.29, 2014) sobre 

tempo de parada nos setores da Indústria pôde se ter uma ideia do valor financeiro 

decorrente dos problemas no serviço de TI, para isso bastou verificar o quanto uma 

organização dependente dos seus serviços  analisando a Tabela 1.2. 
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Tabela 1.2 – Valor por hora de interrupção dos serviços de TI 

Indústria Serviço Custo médio por hora de 
interrupção do serviço 

(US$) 

Financeira Operações de corretagem 7.840.000 

Financeira 
Vendas por cartão de 
crédito 

3.160.000 

Mídia Venda por pay-per-view 183.000 

Varejo Vendas pela TV 137.000 

Varejo Vendas por catálogo 109.000 

Transportes Reservas aéreas 108.000 

Entretenimento 
Venda de ingressos por 
telefone 

83.000 

Entregas rápidas Entrega de encomendas 34.000 

Financeira 
Pagamento de taxas via 
ATM (AutomaticTeller 

Machine) 
18.000 

Fonte: Magalhães & Pinheiro(p.29, 2014) 

A confiabilidade dos serviços disponíveis nas redes de computadores de uma 

corporação visa alocar adequadamente os recursos e gerenciá-los de forma que não haja 

uma parada, fazendo com que a qualidade do conjunto seja percebida pelos usuários, 

evitando-se a ocorrência de falhas na entrega e na operação dos serviços oferecidos pela 

rede de computadores. Para alcançar estes objetivos, o uso de modelagens tem sido 

empregada para uma melhor analise dos cenários. 

 
 

1.2 Objetivo  

1.2.1 Objetivos Gerais 
O presente trabalho propõe mecanismos que auxiliem no processo de análise da 

dependabilidade junto com o planejamento da infraestrutura de redes corporativas. Com 
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isto, deseja-se obter infraestruturas que atendam claramente aos requisitos de 

dependabilidade minimizando os riscos de uma parada do sistema.  

Para isso, são utilizadas técnicas de modelagem, tais como RBD e FT, junto com o 

mecanismo de importância para confiabilidade. 

 

1.2.2 Objetivos Específicos 

• Definir modelos de dependabilidade para redes corporativas com os 

formalismos RBD e FT; 

• Utilizar mecanismo de importância para a confiabilidade para proporcionar 

suporte ao planejamento de redes corporativas; 

• Proposição e análise de diferentes infraestruturas. 
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2 Trabalhos Relacionados  
 
Diferentes abordagens tratam sobre a dependabilidade em redes corporativas. Em 

sua maioria, estes trabalhos tentam aplicar diferentes técnicas para melhorar a 

dependabilidade destas redes. Este capítulo tem por objetivo mostrar estas diferentes 

técnicas. 

O trabalho apresentado em Weber 2007, mostra que sistemas totalmente infalíveis 

são impossíveis, pois falhas são inevitáveis. Entretanto, usuários e desenvolvedores não 

precisam, e não devem se conformar com equipamentos e serviços de baixa qualidade, 

desde que dispostos a arcar com o custo do emprego de técnicas para melhorar a 

dependabilidade.  

Por sua vez, o trabalho mostrado em Oliveira et al. 2010, propõe uma metodologia de 

mapeamento de falhas que integra diferentes abordagens que se complementam, aproveitando-

se o potencial e o benefício de cada técnica para análise e controle de falhas. Para a consecução 

dessa proposta, os autores efetuaram uma pesquisa bibliográfica para conceituação e 

entendimento das técnicas utilizadas, um estudo e análise de integração dessas técnicas e, por 

fim, um exemplo real de aplicação em processo notarial de serviço. Como resultado, os autores 

observaram uma ferramenta que permite uma visualização completa e objetiva das atividades 

desencadeadas pelos processos, seus pontos críticos e suas potenciais falhas, podendo ser 

aplicada com propriedade em empresas de prestação de serviços.  

O trabalho em Guimarães et al. 2012, tem como objetivo o estudo de aspectos relativos 

à dependabilidade de redes de computadores. Os autores focam em dois tópicos da 

dependabilidade: disponibilidade e confiabilidade. Eles consideram diversos mecanismos de 

modelagem para uma avaliação analítica. São criados cenários complexos com inserção de 

diferentes mecanismos de redundância para avaliar o comportamento do sistema em diferentes 

situações. É adotada uma abordagem utilizando modelos não baseados em espaço de estados, 

modelos combinatóriais, tal como Fault-Tree para uma abordagem em alto nível.  

O trabalho mostrado em Guimarães et al. 2010, estuda os aspectos relativos à 

dependabilidade da rede de computadores do Campus Arapiraca. Estes aspectos referem-se à 

disponibilidade e confiabilidade da rede considerando diversos mecanismos de modelagem para 

uma avaliação analítica, tais como: SPN (Stochastic Petri Net), RBD (Reliability Block 

Diagram), FT (Fault Tree), RG (Reliability Graph).  

Guimarães et al. 2011, avalia os aspectos relativos à dependabilidade de redes de 

computadores. Dando ênfase em: disponibilidade e confiabilidade. Os autores 

consideram diversos mecanismos de modelagem; criam cenários com inserção de 
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diferentes mecanismos de redundância para avaliar o comportamento do sistema em 

diferentes situações; adotam técnicas com abordagens utilizando modelos não baseados 

em espaço de estados, modelos combinatórias, tal como RBD para uma abordagem em 

alto nível.  

O trabalho mostrado em Guimarães et al. 2010, define uma topologia em rede de 

computadores; criam alguns modelos em SPN para análise a fim de avaliar a 

dependabilidade e determinar o comportamento dos pontos críticos através de vários 

cenários complexos. Eles criaram esses cenários e fizeram algumas análises, e 

conseguiram com isso valores maiores em relação à disponibilidade. Todos os dados 

foram obtidos utilizando a ferramenta TimeNet (http://pdv.cs.tu-berlin.de/~timenet/). 

Com esses dados já em mãos e com uso de ferramentas que auxiliam este resultado, os 

autores apresentam o processo para avaliar a dependabilidade em sistemas. SPN, por 

sua vez, permite que estes cenários complexos sejam modelados e que se obtenha 

métricas tanto via simulação quanto através de análise. Com relação à dependabilidade, 

modelos tipo combinatorial, não baseados em espaço de estados, como Diagrama de 

Blocos de Confiabilidade, Árvores de falhas e Gráfico de Confiabilidade; podem ser 

utilizados, além de SPN. A escolha entre os diversos modelos irá variar de acordo com o 

tamanho do espaço de estados gerado, como os tipos de dependências entre os 

subsistemas e com as métricas que serão calculadas.  

O trabalho em Oliveira el al 2011, mostra que a complexidade dos sistemas 

computacionais vem aumentando continuamente nos últimos anos, e com isso vem 

crescendo ainda mais a atenção dada a problemas relacionados à sua dependabilidade. 

Sendo assim o autor se detém as questões relacionadas à dependabilidade em Redes 

Convergentes. Podem ser utilizadas várias técnicas de dependabilidade, tais como, 

prevenção de falhas, tolerância a falhas, validação e previsão de falhas. O autor com 

esse trabalho propõe diversos modelos com o objetivo de capturar aspectos de 

dependabilidade das redes convergentes, com objetivo de garantir seu perfeito 

funcionamento. O autor sugere mecanismos de tolerância a falhas, tais como a inserção 

de redundâncias em seus diversos componentes. Ele tenta mostrar o incremento nos 

atributos de dependabilidade, tais como confiabilidade e disponibilidade, em função da 

inserção desses mecanismos. Segundo o autor o trabalho proporcionou suporte à 

melhoria da dependabilidade de redes convergentes, por meio de uma abordagem 

hierárquica, utilizando mecanismos como SPN, RBD, FT. O autor deste trabalho usou 

técnicas de tolerância a falhas do tipo mascaramento. A técnica é muito utilizada para 
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diversos sistemas, mas o autor poderia ter usado essa técnica de redundância não só nos 

enlaces mas também em outros equipamentos da rede.  

O trabalho mostrado em Figuerêdo 2011, coloca a problemática que nos dias atuais, 

questões relacionadas a dependabilidade, como alta disponibilidade e alta confiabilidade estão 

cada vez mais em foco, principalmente devido aos serviços baseados na internet, que 

normalmente requerem operação ininterrupta dos serviços. Segundo o autor que para melhorar 

os sistemas (arquiteturas de data center, por exemplo), deve ser realizada análise de 

dependabilidade. Ele diz que as atividades de melhoria normalmente envolvem redundância de 

componentes o que exige ainda, análise dos componentes. A fim de obter os valores de 

dependabilidade, além de entender as funcionalidades dos componentes, é importante 

quantificar a importância de cada componente para o sistema, além da relação entre 

dependabilidade e custos. Neste contexto o autor busca auxílio em ferramentas que automatizem 

atividades do projeto, reduzindo o tempo para se obter os resultados, quando comparados ao 

processo manual. O trabalho propõe também novos índices para quantificar a importância de 

componentes, relacionando custos, que podem auxiliar projetistas de Data Center. O autor usa 

extensões para a ferramenta ASTRO (núcleo Mercury) foram implementadas e representam um 

dos resultados. O autor implementa melhorias no módulo de Diagramas de Blocos para 

Confiabilidade (RBD). Mercury permite a análise de dependabilidade através de Redes de Petri 

Estocásticas (SPN) e RBD. O autor se vale da ferramenta ASTRO, e assim é possível 

quantificar o impacto na sustentabilidade de infraestruturas de Data Center. Todas as métricas 

segundo ao autor foram implementadas e avaliadas em arquiteturas de Data Center, embora não 

sejam limitadas a estas estruturas, podendo ser utilizadas para avaliar sistemas em geral.  
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3  Fundamentação Teórica 

3.1 Dependabilidade 
A dependabilidade é a propriedade que define a capacidade dos sistemas 

computacionais de prestar um serviço que se pode justificadamente confiar 

(FERNANDES, 1992). 

Os principais atributos de dependabilidade [Prad96] são: confiabilidade, 

disponibilidade, segurança de funcionamento (safety), segurança (security), 

Mantenabilidade (maintainability) e comprometimento do desempenho 

(performability).Veja o quadro 1. 

 

Quadro 1 - Atributos de dependabilidade 

Confiabilidade (reliability) 

Capacidade de atender a especificação, dentro de 

condições definidas, durante certo período de 

funcionamento e condicionado a estar operacional no 

início do período. 

Disponibilidade (availability) 

Probabilidade de o sistema estar operacional num 

instante de tempo determinado; alternância de 

períodos de funcionamento e reparo 

Mantenabilidade (maintainability) Está relacionada com a facilidade de realizar 
manutenção no sistema 

Segurança de funcionamento 

(safety) 

Probabilidade do sistema ou estar operacional e 

executar sua função corretamente, ou descontinuar 

suas funções de forma a não provocar dano a outros 

sistema ou pessoas que dele dependam 

Segurança (security) 

Proteção contra falhas maliciosas, visando 

privacidade, autenticidade, integridade e 

irrepudiabilidade dos dados 

Comprometimento no 

Desempenho (performability) 
Está relacionado a quanto o desempenho do sistema 

pode ser afetado na ocorrência de falhas. 

Fonte: WEBER(2006, p.6) 

 

Para esse trabalho será usado o atributo de confiabilidade. No meio acadêmico se 

ouve muito falar no conceito desse tópico em que a confiabilidade é a medida mais 
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usada em sistemas em que mesmo curtos períodos de operação incorreta são 

inaceitáveis ou em sistemas em que reparo é impossível. Confiabilidade é uma medida 

probabilística, pois falhas é um fenômeno aleatório. Por sua vez a confiabilidade não 

pode ser confundida com disponibilidade. Um sistema pode ser altamente disponível 

mesmo apresentando períodos de inoperabilidade, desde que esses períodos sejam 

curtos e não comprometam os serviços. 

As métricas mais usadas para o cálculo da confiabilidade são: MTTF e MTBF. O 

quadro 2 mostra uma definição informal dessas medidas. Esses dados são adquiridos 

através dos fabricantes que devem fornecer essas medidas para os seus produtos. Elas 

são determinadas estatisticamente, observando o comportamento dos componentes e 

dispositivos fabricados.  

Quadro 2 - Métricas mais utilizadas em confiabilidade 

Taxa de defeitos Conceito 

MTTF - mean time to failure Tempo esperado até a primeira ocorrência de defeito 

MTBF - mean time between 

failure 
Tempo médio entre as falhas do sistema 

Fonte: WEBER(2006, p.7) 

 

3.1.2 Técnicas para se avaliar Dependabilidade 

 

Técnicas de avaliação de dependabilidade de um sistema podem ser orientadas a 

medições ou baseada em modelos:  

• Baseada em medições: executa medições sobre um sistema real, em uso, ou 

sobre um protótipo do sistema por meio de injeção de falhar. Injeção de 

falhas permite compreender o efeito das falhas sobre um sistema e avaliar a 

eficiência dos mecanismos de tolerância a falhas 1 (Fernandes 1992). 

• Baseada em modelos: executa medições em modelos abstratos e 

simplificados que levam em conta apenas os detalhes relevantes do sistema, 

de modo a permitir uma maior tratabilidade matemática (Fernandes 1992). 

                                                           
1
 Garante o funcionamento correto do sistema mesmo na ocorrência de falhas e são todas baseadas 

em redundância, exigindo componentes adicionais ou algoritmos especiais (Weber 2006). 
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3.2 Formalismos de modelagem 

 

Um formalismo de modelagem é uma linguagem alfanumérica ou gráfica para 

representação de modelos (MARSAM et al. 1986). Estes modelos podem ser 

classificados em combinatoriais, ou modelos baseados em espaços de estados (MACIEL 

et al., 2010). 

Com relação à dependabilidade, os modelos combinatoriais capturam as condições 

que levam o sistema a falhar ou continuar sua operação, em termo da relação estrutural 

entre seus componentes. Já os modelos baseados em espaços de estados podem 

representar o comportamento do sistema em diversas atividades, pelos seus estados e 

pela ocorrência dos eventos (MACIEL, 2010). 

Os formalismos, Diagramas de Blocos para Confiabilidade (RBD) (RAUSAND e 

HOYLAND, 2004), Árvores de Falha (FT) (VESELY et al., 1981) são os modelos mais 

utilizados na análise de confiabilidade (MACIEL , 2010) .  

Os formalismos de RBD e FT são definidos sobre uma premissa: os componentes 

precisam ser estatisticamente independentes. Eles não permitem a modelagem de 

comportamentos dinâmicos, tais como compartilhamento de recursos (MACIEL et al, 

2010). Serão apresentados os conceitos nas próximas seções dos formalismos usados 

nesse trabalho, abrangendo: Arvore de Falhas (FT) e Diagrama de Blocos de 

Confiabilidade (RBD). Estes formalismos foram estendidos e podem ser usados para 

calcular outras métricas de dependabilidade, tais como disponibilidade e confiabilidade. 

 

3.2.1 Modelos Combinatoriais 

Aqui serão apresentados modelos combinatoriais, que representam a estrutura 

lógica de um sistema com relação à forma de como a confiabilidade de seus 

componentes afetam a confiabilidade do sistema.  

• Árvore de Falha (FT) 

Uma Árvore de Falhas (FT), do inglês Fault-Tree pode ajudar na determinação de 

eventos ou combinação de eventos que vão levar a uma falha (WATSON e 

LABORATORIES,1961), (HAASL, 1965), (VESELY et al. 1981), (VESELY, 1969), 

(VESELY e R.E, 1970). 

Esta ferramenta consiste na construção de um diagrama lógico, através de um 

processo dedutivo que partindo de um evento indesejado pré-definido, busca as 
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possíveis causas de tal evento. O processo segue investigando as sucessivas 

combinações de falhas dos componentes até atingir as chamadas falhas básicas ou 

eventos básicos da (FT), as quais constituem o limite de resolução da análise. O evento 

indesejado é comumente chamado de evento topo da árvore. Portanto, o conceito 

fundamental da FT consiste na tradução de um sistema físico em um diagrama lógico 

estruturado, em que certas causas específicas conduzem a um evento topo de interesse, 

isto é, a FT permite a obtenção das medidas de confiabilidade, referindo-se aos eventos 

indesejáveis inerentemente ligados aos sistemas. 

Na sua montagem, árvores de falhas postulam um provável evento indesejável do 

sistema, chamado de evento topo da árvore, e representam todas as combinações de 

eventos causadores do mesmo, através de regras de álgebra booleana. Entre estes 

eventos causadores, têm-se falhas de subsistemas ou componentes, que em um maior 

nível de detalhamento são representados por eventos básicos, os quais são fenômenos 

observáveis que quando ocorridos contribuem para a falha dos subsistemas que os 

expõem. 

Na Figura 1.2 foi construído um diagrama lógico, usando-se portas lógicas 

(KUMAMOTO e HENLEY, 1981; OLIVEIRA e et al, 1985; DNV/PRINCÍPIA, 1995). 

Para Sahner et al. (2002), portas tipo AND e portas tipo OR são os dois tipos de portas 

mais comumente utilizadas. A saída de uma porta AND é um valor lógico de 1 se e 

apenas se todas as suas entradas assumem o valor lógico de 1. A saída de uma porta tipo 

OR é o valor lógico 1 se e apenas se uma ou mais de suas entradas assumem o valor 

lógico 1. O FT poderá também incluir portas tipo k-out-of-n e portas tipo NOT. Para 

portas tipo k-out-of-n, a saída assume o valor lógico 1 se k ou mais entradas assumem o 

valor lógico 1 e 0 de modo contrário. Por fim, a saída de uma porta NOT é o valor 

lógico 1 se a entrada é o valor lógico 0. Outras portas podem ser representadas pela 

combinação de portas lógicas AND, OR e NOT. 

 

 

 
Figura 1.2 - Representação gráfica de portas lógicas 
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A Figura 1.3 mostra um exemplo de FT que modela um fornecimento de energia 

para um circuito eletrônico tolerante a falhas com redundância no fornecimento de 

energia das redes elétricas (RdElet01 e RdElet02)  garantindo que o sistema é ainda 

operacional se um dos componentes falhar. O circuito conta também com uma 

redundância da fonte. Se ocorrer algum defeito ou queima da fonte principal a fonte 

redundante assumirá deixando o circuito sempre operacional. Neste modelo, a estrutura 

mostra quando o sistema tem falhado.  

 

 

Figura 1.3. Exemplo de um modelo em FT 

• Diagramas de Blocos de Confiabilidade (RBD) 

Diagramas de Blocos de Confiabilidade são redes de componentes funcionais 

conectados de acordo com as condições que levam o sistema a falhar ou continuar sua 

operação sendo uma das ferramentas convencionais mais comuns para análise de 

confiabilidade de sistemas (MACIEL et al., 2010). Uma das vantagens de usar o RBD é 

a facilidade de modelar e avaliar a confiabilidade e disponibilidade (XIE et al., 2004). 

Os componentes de um RBD são combinados em blocos, em configurações do tipo 

série, em paralelo ou em k-of-n. Todos estes construtores podem ser utilizados juntos 

em um único diagrama de blocos. Componentes do mesmo tipo que aparecem mais do 

que uma vez na estrutura do sistema são assumidos serem cópias com funções de 

distribuição independentes e idênticas. Eles mapeiam a dependência operacional de um 

sistema em relação a seus componentes. O sistema representando os componentes em 

série implica que a falha de qualquer componente resulta em uma falha daquele 

subsistema. Por outro lado, o sistema representando os componentes em paralelo 
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implica que apenas a falha de todos os componentes resulta na falha daquele sistema. 

Por fim, um sistema representando os componentes em k-of-n implica que o subsistema 

é operacional se k ou mais dos n componentes estão trabalhando. Configurações em 

série e em paralelo são casos especiais de configuração tipo k-of-n. Uma estrutura em 

série é do tipo n-of-n e uma estrutura em paralelo são do tipo 1-of-n. 

RBD foi inicialmente proposto como um modelo para calcular a confiabilidade em 

sistemas grandes e complexos usando diagramas de blocos para representar os 

relacionamentos de falhas (XIE et al., 2004). Figura 1.4 ilustra um Storage2 de redes 

composto por fonte (energia), circuito (placa lógica), HD (disco rígido) e PlacaRede 

(Interface de rede). Se ocorrer defeito em algum dos componentes o sistema ficará 

inoperante, pois o circuito não conta com redundância. 

 

Figura 1.4 - Representação gráfica de um storage utilizando RBD. 

A Figura 1.5 mostra um exemplo de RBD que modela o fornecimento de energia 

para um circuito eletrônico, tolerante a falhas, com redundância no fornecimento de 

energia das redes elétricas (RdElet01 e RdElet02). Se ao menos um dos componentes 

falhar, o sistema continuará operacional, pois o componente backup irá assumir em caso 

de falha do componente principal. O circuito também conta com uma redundância da 

fonte. Caso ocorra defeito ou queima da fonte principal, a fonte redundante assumirá 

deixando o circuito sempre operacional. 

 

 

Figura 1.5 Exemplo de um modelo RBD. 

 

                                                           
2
 Unidade dedicada exclusivamente ao armazenamento de arquivos em uma rede de computadores. 
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3.3 Modelos Hierárquicos 
 

Os modelos hierárquicos são estruturados a partir da divisão da grande 

complexidade do sistema em submodelos independentes, os quais são analisados e têm 

seus resultados transferidos através dos cálculos da confiabilidade de cada componente 

para os níveis hierárquicos superiores. 

Segundo Fernandes (1992), os grandes sistemas podem apresentar uma 

complexidade de tal ordem que se torna difícil ou mesmo impossível a sua análise de 

uma forma monolítica. Uma das soluções para se lidar com tal complexidade consiste 

na adoção de metodologias modulares e hierárquicas, uma vez que o sistema pode ser 

contextualizado como um conjunto de componentes ou subsistemas menores. O 

modelador poderá focar em cada um dos componentes por vez, simplificando dessa 

forma não apenas a compreensão da funcionalidade do sistema como um todo, como 

também o desenvolvimento do processo de modelagem. 

 

3.4 Importância para Confiabilidade 

O objetivo principal da análise de confiabilidade do sistema é identificar 

componentes sucessetiveis a falhas e quantificar o impacto causado por elas 

classificados numericamente. A Importância para Confiabilidade é também conhecida 

como importancia de Birnbaum (B-importance). 

Kuo e Zuo (2003, p. 193): 

A Importância para Confiabilidade, Ii
B
, também conhecida como importância 

de Birnbaum (B-importance) de um componente, é independente da 

confiabilidade do componente em si. Pode-se dizer que a importância para 

confiabilidadede um componente i é igual à quantidade do aumento(no tempo 

t) na confiabilidade do sistema quando a confiabilidade do componente I é 

aumentada em uma unidade. Esta medida prevê uma classificação numérica 

para determinar quais componentes são mais importantes para a melhoria da 

confiabilidade do sistema. A importância para confiabilidadede um 

componente i é definida por: 

Ii
B =  

Onde pi é a confiabilidade do componente i, p é o vetor de confiabilidade dos 

componentes, Rs é a confiabilidade do sistema. Esta medida de importância fornece uma 
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classificação numérica para determinar quais componentes são mais importantes para a 

melhoria do sistema.  

 

3.5 Técnicas de Redundância  

 Redundância para aumentar confiabilidade é quase tão antiga como a história dos 

computadores ([Crev56], [VonN56]). Todas as técnicas de tolerância a falhas envolvem 

alguma forma de redundância. Redundância está tão intimamente relacionada a 

tolerância a falhas que na indústria nacional o termo usado para designar um sistema 

tolerante a falhas é sistema redundante. A redundância pode aparecer de várias formas 

(Weber 2007): 

• Redundância de hardware 

• Redundância de software 

• Redundância de informação 

• Redundância de tempo 

 

Todas essas formas de redundância, de hardware, de software, temporal e de 

informação, têm algum impacto no sistema, seja no custo, no desempenho, na área 

(tamanho, peso), ou na potência consumida. Assim, apesar de ser a solução eficiente 

para tolerância a falhas, o uso de redundância em qualquer projeto deve ser bem 

ponderada. Redundância tanto serve para detecção de falhas, como para mascaramento 

de falhas3. O grau de redundância em cada caso é diferente. Para mascarar falhas são 

necessários mais componentes do que para detectar falhas. Vejamos alguns conceitos: 

� Redundância de hardware: consiste na replicação dos recursos de hardware de 

um sistema. Aqui serão abordados alguns destes conceitos. Veja o quadro 4. 

 

 

 

 

                                                           
3
 O mascaramento de falhas garante resposta correta mesmo na presença de falhas. A falha não se 

manifesta como erro, o sistema não entra em estado errôneo e, portanto, erros não precisam ser 
detectados, confinados e recuperados. Entretanto, em caso de falhas permanentes, a localização e o reparo 
da falha ainda são necessários (Weber 2006).  
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Quadro 4 - Redundância de Hardware 

Redundância de 

hardware 
Técnicas Vantagens 

Redundância passiva 

ou estática 

Mascaramento de 

falhas 

Não requer ação do sistema, não 

indica falha 

Redundância ativa ou 

dinâmica 

Detecção, localização e 

recuperação 

Substituição de módulos, usada em 

aplicações de longa vida 

Redundância híbrida 
Combinação de ativa e 

passiva 

Usada para garantir mascaramento 

e longa vida; geralmente de alto 

custo 

Fonte: Weber (2007, p.8) 

� Redundância de software: consiste na utilização de variantes (Laprie&et al. 

1987) das rotinas de software de um sistema, as quais devem obedecer a uma mesma 

especificação; 

� Redundância temporal: consiste na adição de um tempo adicional para a 

execução das funções de um sistema de modo a permitir a detecção de falhas; 

� Redundância de informação: consiste na adição de bits extras de informação 

além daqueles requeridos para a implementação de uma dada função; 

 

As técnicas de redundância utilizadas para dispositivos de hardware podem ser dos 

seguintes tipos (Fernandes 2007): 

� Redundância estática ou passiva: realiza tolerância a falhas sem a necessidade 

de detecção de qualquer falha. Para isso utiliza módulos extras de hardware com o 

objetivo de mascarar o efeito dos módulos falhos; 

� Redundância dinâmica, ou ativa: requer ações de detecção e recuperação de 

falhas, por meio da troca do módulo falho pelo módulo redundante em espera. 

� Redundância híbrida: combina as soluções de redundância estática e dinâmica 

nas ações de detecção e recuperação de falhas. 

Neste trabalho serão utilizadas técnicas de redundância dinâmica. Segundo Johnson 

(1989), as técnicas de redundância dinâmica ou ativa se baseiam nos mecanismos de 

detecção, localização e recuperação de falhas, ou erros. Diferentemente da redundância 

passiva, este tipo de redundância não evita que as falhas geradas possam produzir erros 

no sistema. Redundância dinâmica é utilizada em aplicações que possuam redundância 

temporal, na qual um único módulo se encontra em operação em um dado instante de 
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tempo, e as demais réplicas desse módulo se encontram em espera. Quando um erro é 

detectado no módulo que se encontra em operação, este é colocado fora de serviço, e 

uma das réplicas que se encontra em espera é colocada em operação, numa ação 

consecutiva de detecção e recuperação do erro (Fernandes 2007). 

As técnicas de redundância dinâmica, nas quais um módulo se encontra ativo e os 

demais módulos se encontram numa posição de espera, aguardando a oportunidade de 

tornarem-se operacionais, na eventualidade de falha do módulo ativo corrente, são 

denominadas de técnicas de reserva em espera (standby sparing technique). Quando 

uma falha ocorre, o módulo faltoso ativo é colocado fora de serviço e comutado por um 

módulo passivo em espera (Johnson 1989). A comutação do módulo ativo por um 

módulo passivo em espera requer uma paralisação momentânea do sistema durante esse 

processo de reconfiguração. Levando-se em conta a paralisação, a técnica de 

redundância em espera pode ser de três tipos: redundância de espera a quente (hot 

standby sparing), redundância de espera a frio (coldstandby sparing) e redundância de 

espera a morno (warmstandby sparing) (Fernandes 2007). 

� Técnica de Redundância de Espera a Quente (Hot Standby Sparing) 

Por meio da técnica de redundância de espera a quente, os módulos reservas 

operam em sincronismo com o módulo ativo e estão prontos para sucedê-lo a qualquer 

instante (Johnson 1989). Se as saídas de todos os módulos são as mesmas, a saída de 

qualquer módulo selecionado arbitrariamente poderá, a qualquer instante, ser a saída do 

sistema. Quando a técnica de redundância de espera a quente possui dois módulos 

apenas, dá-se o nome a este arranjo de sistema duplex. O módulo reserva não deve 

liberar seu resultado até que o módulo primário se encontre numa condição de falha. 

Caso as saídas dos módulos em um sistema duplex entrem em discordância, programas 

de diagnóstico entrem em operação para localização da falha. Se a falha está ocorrendo 

em um dos módulos, este é colocado fora de serviço, e a operação do sistema se 

processará de modo simplex. Nessa técnica de tolerância a falhas, tanto o módulo 

primário quanto os módulos reservas estão energizados e possuem uma mesma taxa de 

falha(Fernandes 2007). 

� Técnica de Módulo Reserva de Espera a Frio (ColdStandby Sparing) 

Por meio da técnica de módulo redundante de espera a frio, os módulos reserva se 

encontram desenergizados até o instante da comutação de um deles pelo módulo ativo 

em falha (Johnson 1989). Quando ocorre uma falha do módulo ativo, este é 

desenergizado, e um dos módulos em espera é energizado e inicializado quando 
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colocado em serviço ativo. Nesta técnica, os módulos inativos que se encontram 

desenergizados, por hipótese, não falham, enquanto que o módulo ativo possui uma taxa 

de falha constante (Fernandes 2007). 

� Técnica de Módulo Reserva de Espera Morna (WarmStandby Sparing) 

Por meio da técnica de módulo reserva de espera morna os módulos reservas se 

encontram desenergizados até o instante da comutação de um deles pelo módulo ativo 

em falha (Johnson 1989). A diferença em relação à técnica anterior, é que nesse caso os 

módulos em espera possuem menores taxas de falhas em relação ao módulo ativo.  

As técnicas de redundância híbrida combinam características essenciais às técnicas 

de redundância estática e dinâmica. Devido ao seu alto custo de implementação, pela 

quantidade de hardware envolvido, esta técnica se adequa às aplicações que necessitam 

uma alta dependabilidade (Fernandes 2007). 

 

3.6 Ferramenta SHARPE 
 

A ferramenta SHARPE é uma ferramenta de modelagem que contém suporte para 

múltiplos tipos de modelos e fornece mecanismos para facilitar a combinação de 

resultados. Com isso, auxilia na escolha da melhor representação dos cenários, ficando 

mais prático para a validação dos modelos. A ferramenta SHARPE permite e analisar o 

desempenho, a confiabilidade, e disponibilidade. Os três tipos de técnicas de 

modelagem que são comumente utilizadas para análise de desempenho, confiabilidade e 

disponibilidade, são diagramas de blocos de confiabilidade (RBD), árvores de falhas 

(FT), e gráficos de confiabilidade (RG).  
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4 Metodologia 
Este capítulo apresenta a metodologia aplicada para o processo de análise da 

dependabilidade junto com o planejamento da infraestrutura de redes corporativas.  

Como pode ser observado na Figura 4.1, a metodologia utilizada para o 

desenvolvimento deste trabalho consiste de sete etapas listadas e definidas a seguir: 

 
Figura 4.1: Etapas da Metodologia 

 

1 - Expor metas e definir o sistema: Os primeiros passos utilizados na elaboração 

deste trabalho foram: definir as características do sistema e estabelecer os limites; 

coletar informações sobre o sistema utilizado (através de manuais de fabricantes e testes 

feitos na rede); elaborar as configurações do sistema, cronograma para realização do 

estudo e recursos necessários. 

2 - Coleta de dados (parâmetros): Parâmetros são todos os valores que determinam 

o comportamento do sistema. A lista deve conter uma grande quantidade de parâmetros 

do sistema. Informações de dependabilidade são relacionadas aos seguintes parâmetros: 

MTTF e MTTR. O MTTF é fornecido pelo fabricante e representa o tempo médio para 

a falha de um componente. O MTTR é relacionado à política de manutenção da 

organização. 

3 – Definição dos modelos: Refere-se à criação de modelos para o sistema sob 

análise. São criados modelos do tipo RBD e FT. Esta atividade é executada pela 

composição de cada componente do sistema de acordo com regras especificas e pelo 

mapeamento das métricas desejadas.  

4 – Validação: Validação do modelo compara os resultados obtidos, a partir de cada 

modelo construído, tanto com os resultados de outros modelos semelhantes como com 

medições diretas, obtidas através de ambientes construídos com finalidades especificas, 

e realiza ajustes quando necessário. 

5 – Análise da importância para confiabilidade: Esta etapa refere-se à análise do 

índice de importância para confiabilidade de cada componente a partir de uma 

configuração definida pelo projetista e tomada por base. Para esta análise, são utilizados 

os modelos definidos na etapa anterior. 
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6 – Análise e interpretação dos dados: Nesta etapa os dados devem ser analisados 

de maneira proporcionar suporte a um processo de tomada de decisão com relação ao 

planejamento de redes corporativas 

7 – Apresentação dos resultados: Neste item são apresentação os resultados obtidos 

recorrendo a tabelas e gráficos para complementar os modelos FT, RBD e também RI. 

Com o uso da ferramenta SHARPE foi possível encontrar os valores que foram 

adquiridos como parâmetros para os cenários propostos em diversas configurações para 

demonstrar o aumento da dependabilidade de redes corporativas. Por tanto está etapa é 

fundamental para garantir a credibilidade da pesquisa.  

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



28 

 

5 Modelos de Infraestrutura 
 
5.1 Estruturas Básicas 

As estruturas mais comumente encontradas em topologias de redes corporativas são 

as do tipo série, paralelo e série/paralelo (Oggerino, 2001). Estas estruturas podem ser 

representadas por modelos RBD mostrados nas Figuras 5.1, 5.2 e 5.3. De acordo com 

(Kuo e Zuo, 2003) o modelo RBD define o relacionamento lógico entre componentes de 

um sistema. Um componente de um modelo RBD pode ser representado, graficamente, 

por um retângulo ou um círculo. Já o nome de cada componente é normalmente 

colocado junto de sua representação gráfica (Kuo e Zuo, 2003).  

 

5.1.1 Configuração Série/Paralelo 

A Figura 5.1 ilustra um exemplo de um modelo RBD com uma configuração 

Série/Paralelo. Neste caso, a indisponibilidade do bloco “b1” implica que todo o sistema 

também se torna indisponível. Uma vez que o “b1” esteja ativo, o sistema completo fica 

indisponível somente se tanto “b2” quanto “b3” não estiverem ativos, mas se b2 ou b3 

estiverem operacionais junto com b1 o sistema está operacional. 

 
Figura 5.1 – Configuração série/paralelo 

 

5.1.2 Configuração Série  

A configuração série é uma das mais comuns em modelos RBD. Neste 

arranjo, os blocos estão conectados logicamente um seguido ao outro. A Figura 

5.2 ilustra esta configuração. Segundo (Ebeling, 1997), para que um sistema 

formado por blocos em série falhe, é necessário que apenas um de seus 

componentes individuais falhe.  
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Figura 5.2 – Configuração em série 

 
 

5.1.3 Configuração Paralela 

Para (Kuo e Zuo, 2003), a configuração paralela, define que um sistema falhará 

apenas no caso em que todos os seus componentes também falharem. A Figura 5.3 

ilustra esta configuração. A necessidade que todos os blocos apresentem falha para que 

o sistema formado por n blocos em paralelos falhem (Ebeling, 1997). 

 

 
Figura 5.3 – Configuração em paralelo 

5.2 Modelos RBD - Exemplo de uma Rede Corporativa 

Nesta seção, iremos mostrar a modelagem de uma rede corporativa. Esta rede esta 

baseada em uma indústria alimentícia localizada no Nordeste do Brasil. Ela apresenta 

uma topologia em estrela (ver Figura 5.4), aonde os nós folha são interligados ao um nó 

central (Core). Para o acesso à rede WAN, é proporcionado um enlace L1. Esta conexão 

é realizada através de um firewall. Além disso, esta rede possui dois servidores 

(Protheus1 e Dominio1) que estão também interligados ao nó central. Nesta Figura, 

consideramos uma arquitetura de rede sem redundância. Este cenário pode ser 

representado por modelos RBD ou FT que juntamente com o índice de importância para 

confiabilidade darão suporte aos processos de analise da dependabilidade e de 
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planejamento da infraestrutura de redes corporativas.

 
Figura 5.4: Cenário sem redundância 

Nas Figuras 5.5 e 5.6 mostramos os modelos RBD e FT da arquitetura apresentada 

na Figura 5.4. Estes modelos podem ser avaliados utilizando ferramentas tais como 

SHARPE. 

Figura 5.5 mostra o modelo RBD. Os blocos desses modelos estão em uma 

estrutura em série, e representam os componentes da rede corporativa mostrada na 

Figura 5.4 Segundo esse modelo, para que o sistema esteja operacional é necessário que 

não ocorra nenhuma falha em qualquer um dos blocos. 

 
Figura 5.5 Modelo em RBD sem redundância 

Adicionalmente, foi criado um modelo FT (ver Figura 5.6) para a avaliação de 

confiabilidade. Neste modelo, verificamos que para ocorrer o evento-topo (Failure), 

deve ocorrer a falha de um dos componentes da porta lógica OR (or0). Os componentes 

desta porta lógica são SWCm, SWPd2, SWTI, SRH, SWRcp, SWPd1, SWAdm, SWFin, 

SWCntrl, Firewall e L1.  

 

 
Figura 5.6 Modelo em FT sem redundância 
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5.3 Modelos RBD (Servidores de uma Rede 

Corporativa) 

Com intuito de encontrar a confiabilidade dos servidores utilizados nos cenários 

propostos, foram utilizados modelos RBD para a representação dos servidores.  A 

Figura 5.7 mostra o modelo que representa as partes de hardwares dos servidores 

Protheus e Domínio (ver Figura 5.4). Estes servidores são constituídos pelos seguintes 

componentes principais: processador, memória, fonte, placa de rede e cooler. Através 

deste modelo, será possível encontrar o atributo de dependabilidade. Estes modelos são 

compostos por cinco blocos, sendo que cada bloco representa um dos componentes do 

servidor. 

 
Figura 5.7: Modelo para representação dos servidores Protheus e Domínio em RBD 
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6 Estudo de Caso 
Nesta seção consideramos a arquitetura mostrada no capítulo 5 (Figura 5.4). Será 

utilizado o mecanismo de importância para confiabilidade a fim de auxiliar no processo 

de incremento da dependabilidade do sistema através do planejamento de uma nova 

arquitetura. Além disso, iremos utilizar modelos RBD para o cálculo tanto dos valores 

importância para confiabilidade quanto da métrica de confiabilidade do sistema. Para 

estes cálculos será utilizada a ferramenta SHARPE utilizando os valores de MTTF de 

cada um dos componentes da rede de computadores corporativa. Estes valores são 

mostrados na Tabela 1. 

Tabela 1.  MTTF dos equipamentos/componentes 

Equipamentos/Componentes MTTF 

Firewall 15.778h 

Servidor Físico (Hw) 79.165h 

Servidor Físico (Sw) 1.440h 

Servidor Virtual (Hw) 79.165h 

Servidor Virtual (VM) 4.320h 

Servidor Virtual (VMM) 4.320h 

SWCentral (Core) 94.194h 

SWFolha 16.666h 

CPU 2,500,000h 

Memória 480,000h 

Fonte 670,000h 

Interface de Rede 120,000h 

Cooler 3,100,000 

Enlace 796h 

EnlaceRd 396h 

EnlaceUTP 87600h 

 

A partir da Tabela 2 selecionamos os componentes (Ii
B) com os maiores valores de 

importância para confiabilidade considerando a arquitetura mostrada na Figura 5.4 (L1, 

Protheus1 e Dominio1). Considerando estes componentes, devemos desprender ações 

para a adição de redundância nos mesmos com o objetivo de se atingir um maior 

aumento na confiabilidade do sistema. 

Desta forma, obtemos a arquitetura mostrada na Figura 6.1, através tanto da 

adição de um enlace redundante para a rede WAN (L2) quanto da adição de servidores 
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redundantes (Protheus2 e Dominio2, ver Figura 6.1). As mudanças nestes componentes 

tiveram um grande impacto sobre a confiabilidade do sistema.  

É interessante observar que os servidores redundantes apresentam uso de uma 

infraestrutura virtualizada, através de um servidor de virtualização. A arquitetura 

mostrada na Figura 6.1 é representada pelo modelo RBD mostrado na Figura 6.2 

Tabela 2. Importância valores de confiabilidade 

 

 

 

Figura 6.1 Arquitetura com Redundância 

Este modelo representa a segunda arquitetura considerando redundância de enlace 

e de servidores. Neste modelo foi incluído o componente redundante (L2) ao enlace 

principal (L1) e adicionado dois servidores redundantes numa estrutura virtualizada 

(Protheus2 e Dominio2) aos servidores principais (Protheus1 e Dominio1). Segundo 

este modelo, o sistema estará operacional mesmo que ocorra falha em um dos blocos 

representando os enlaces (L1 ou L2) e servidores (Protheus1/Protheus2 e 

Dominio1/Dominio2). 

Ii
B(L1) Ii

B(L2) Ii
B(Firew) Ii

B(Core) Ii
B(Pth) Ii

B(Dom) Ii
B(SwAdm) Ii

B(SwFin) Ii
B(SwPd1) 

0,3957 

 

-- 0,0586 

 

0,0539 

 

0,5410 

 

0,5410 

 

0,0584 

 

0,0584 

 

0,0584 

 

Ii
B(SwPd2) Ii

B(SwTI) Ii
B(SwRcp) Ii

B(SwCm) Ii
B(SwRH) 

0,0584 

 

0,0584 

 

0,0584 

 

0,0584 

 

0,0584 
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Figura 6.2. Modelo em RBD com redundância 

A Figura 6.3 mostra o modelo FT da arquitetura ilustrada na Figura 6.1 Este 

modelo representa dois Links (L1 e L2), dois servidores com redundância 

(Protheus1/Protheus2 e Dominio1/Dominio2). A análise do modelo é realizada da 

seguinte forma: o evento topo (failure) quando obtém como saída o valor lógico 1, 

diagnosticamos a ocorrência de falha na rede.  A porta lógica or0 determinará a entrada 

de um valor lógico, sendo que esta porta retornará como saída 1 se SWCm, SWPd2, 

SWTI, SRH, SWRcp, SWPd1, SWAdm, SWFin, SWCntrl ou Firewall falharem ou se 

as portas lógicas and1, and2 e and3 apresentarem o valor 1 em suas saídas. Para que as 

portas and1, and2 e and3 apresentem o valor lógico 1 em suas saídas, os enlaces (L1 e 

L2) e os servidores (Protheus1/Protheus2 e Dominio1/Dominio2), que são entradas 

destas portas, terão de falhar simultaneamente. 

 

Figura 6.3 Modelo em FT com Redundância 

Os modelos RBD e FT, foram utilizados para a avaliação da confiabilidade do 

sistema. Figura 6.4 mostra o gráfico que representa os resultados da confiabilidade em 

função do tempo obtidos a partir da primeira arquitetura (ver Figura 5.4).  
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Figura 6.4 Gráfico sem redundância. 

O gráfico mostrado na Figura 6.5 corresponde aos resultados obtidos a partir de 

uma rede com redundância nos enlaces L1 e nos servidores Protheus1 e Dominio1.  

 

Figura 6.5. Gráfico de uma rede com redundância. 

Por fim, comparando as arquiteturas descritas neste estudo de caso (ver Figuras 

6.4 e 6.5), percebemos que na arquitetura sem redundância a confiabilidade da rede 

decresce de maneira acentuada, alcançando um valor próximo a zero, em um tempo 

aproximadamente de 2850 horas. Além disso, esta arquitetura possui um valor relativo 

ao MTTF do sistema de 523.24 horas. Por outro lado, na Figura 6.5 a confiabilidade do 

sistema é aumentada, alcançando um valor próximo a zero em um tempo próximo a 

2970 horas. Esta arquitetura possui um valor de MTTF do sistema de 636.64 horas o 

que corresponde aproximadamente a 20% do aumento da confiabilidade. 
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7 CONCLUSÃO 

Este trabalho apresentou diferentes modelos combinatoriais do tipo RBD e FT, 

que juntamente como o índice de importância para confiabilidade proporcionaram a 

base para o processo de análise e planejamento de redes corporativas. 

O trabalho foi baseado em uma rede corporativa de uma indústria alimentícia 

localizada no nordeste brasileiro. Foi mostrada a topologia inicial desta rede. Esta 

topologia inicialmente não continha componentes redundantes. Após a aplicação do 

índice importância para confiabilidade, foi aplicada redundância sobre os componentes 

com maiores valores relacionados a este índice.  

Então, obtivemos uma segunda arquitetura com valores superiores em termos de 

confiabilidade em função da primeira arquitetura. 

No que diz respeito à FT e RBD foi possível provar através de estudo teórico, que 

sua aplicação como suporte para simulação é viável e está alinhada com os objetivos 

que se pretendia alcançar. 

Para trabalhos futuros, é viável estender esses modelos e incluir um maior número 

de redundâncias além de aumentar a quantidade de componentes. É também possível a 

utilização de Stochastic Petri Nets (SPN) para o cálculo de diversos parâmetros das 

redes corporativas. 
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