
A
pós a divulgação,
pela Telefônica,
dos "vilões" que
ocasionaram o

apagão da banda larga no
início do mês passado, o
mercado de telecomunicações
ainda tenta entender os
fatos que geraram a falha.

De acordo com a
operadora, o Centro de
Pesquisa e Desenvolvimento
em Telecomunicações (CPqD)
concluiu que um defeito de
hardware, originado em uma
placa de interface ótica que
liga um roteador, localizado
na cidade de Campinas, a
outro roteador em Sorocaba,
desencadeou a pane. Ao
mesmo tempo, uma falha
de software repassou as
informações erradas geradas
pelo roteador defeituoso aos
demais equipamentos da rede,
em vez de descartá-las.

Para especialistas ouvidos
pelo COMPUTERWORLD,
as informações fornecidas
pela empresa, até o momento,
sugerem que uma falha
lógica gerou um efeito
chamado de looping. A
quebra da placa de interface
ótica gerou a duplicação de
informações e congestionou

uma pane importante da rede,
interrompendo os serviços.

Provavelmente, o fato de
o sistema não ter corrigido o
problema automaticamente
foi resultado de um bug de
software. "A placa de interface
ótica nada mais é do que uma
conexão de fibra ótica. Não
foi um problema técnico, foi

um problema lógico", afirma
Alexandre José Francisco,
professor de protocolos,
serviços e comunicação
de redes do curso de pós-
graduação em gestão de redes
da Faculdade de Informática e
Administração Paulista (FIAP).

"Para resolver um
problema na placa é só trocar
o equipamento", afirma Jorge
Fraga, coordenador dos
cursos de telecomunicações
da Impacta Tecnologia. De
acordo com o especialista,
somente uma falha muito
grande de software poderia
gerar tamanho problema
na rede e por tanto tempo.
Isso porque, segundo os
especialistas, os protocolos
de roteamento utilizados
em backbones como o da
Telefônica são amplamente
conhecidos e contam com
diversos mecanismos para



corrigir automaticamente as
falhas. "Quando um roteador
cai e os equipamentos
vizinhos começam a receber
informações erradas, eles se
reorganizam", relata Fraga.

"Algum problema no
protocolo dever ter provocado
o looping, mas existem
tecnologias para evitar isso",
explica Francisco. Uma
das principais é o chamado
spanning tree, um algoritmo
que identifica informações
duplicadas e evita o looping.
Mesmo considerando que o
mecanismo tenha falhado, a
rede deveria ser monitorada
constantemente e, em último
caso, seria possível resolver a
questão manualmente, afirma
o professor.

Eduardo Tude, presidente

do Teleco, chama atenção
para o crescimento das redes.
"Problemas desse tipo têm
aparecido à medida que as
redes se tornam maiores e mais
complexas, e os problemas
de software que não estão
previstos, são difíceis de
detectar", explica o executivo.

É realmente possível que a
Telefônica tenha se deparado
com uma falha inédita e de
difícil detecção. Mas com
os dados fornecidos até o
momento, a conclusão é que,
provavelmente, a empresa
falhou em cumprir os
protocolos recomendados.
"Tudo é evitável. Existem
melhores práticas para
garantir que a recuperação
de desastres como o ocorrido
não demore tanto tempo. É

inadmissível os serviços terem
sido interrompidos por mais
de 24 horas", afirma Francisco.

"Conheço a rede em teoria,
por isso só posso levantar
hipóteses, mas teria de ser
um problema de software do
tamanho do bug do milênio
para derrubar essa rede",
diz Fraga. Diante disso, os
especialistas esperam que a
Telefônica divulgue os detalhes
do problema para que a
indústria possa se preparar e
evitar transtornos similares.

Prejuízo
O apagão da banda larga
vai gerar um prejuízo de
24 milhões de reais para a
Telefônica, e isso sem contar
as perdas que a operadora
teve no mercado corporativo.

Entre os dias 2 e 3 de
julho, 3,5 mil clientes, entre
empresas e órgãos públicos,
segunda a empresa, ficaram
sem internet por conta de um
problema na rede.

A operadora, culpou um
roteador da rede MPLS (Multi
Protocol Label Switching)
localizado na cidade de
Sorocaba (SP), pela falha.

Constatado o causador do
problema, a empresa solicitou
ao CPqD um laudo técnico
do roteador. O prazo para a
divulgação do laudo, segundo
o presidente, seria de dez dias
corridos, a contar da data
em que foi feito o anúncio
(04/07). A promessa não foi
cumprida pela operadora, que
só divulgou parte do relatório
depois de vinte dias. •
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