
O Performance Explorer é um módulo eficiente na família de 
produtos Blue Planet Route Optimization and Assurance (ROA). 
Quando usado em combinação com o Route Explorer® e o Traffic 
Explorer®, as equipes de operações e engenharia têm visibilidade 
em tempo real do roteamento, dos fluxos de tráfego, da latência e 
do desempenho em toda a rede através de uma solução unificada 
de garantia de serviço de rede com reconhecimento de caminho.
Com visibilidade em toda a rede dos caminhos de tráfego e do desempenho 
do dispositivo, a equipe nos provedores de serviços, nas empresas, agências 
do governo e instituições educacionais podem otimizar suas redes com níveis 
inigualáveis de precisão e velocidade. Pela primeira vez, os engenheiros e 
operadoras podem exibir a análise de desempenho, tráfego e roteamento em um 
único sistema integrado, o que permite que eles maximizem a produtividade e a 
eficiência da TI, além de reduzir as despesas operacionais e de capital necessárias 
para manter a qualidade do serviço e da aplicação da rede no seu máximo.

A necessidade da análise do desempenho com reconhecimento do caminho
A equipe de rede tem a tarefa de fornecer altos níveis de disponibilidade de 
serviço e desempenho em níveis otimizados de latência. Entretanto, essa é uma 
tarefa difícil, demorada e passível de erros quando ferramentas tradicionais de 
monitoramento de rede são usadas, pois elas não têm visibilidade em tempo real 
dos eventos de roteamento e dos caminhos do tráfego em toda a rede e não têm 
capacidade de medir o impacto das alterações do caminho no desempenho da 
rede. A solução Ciena Route Optimization and Assurance correlaciona de forma 
exclusiva o desempenho da rede à análise de roteamento para fornecer visibilidade 
em tempo real da causa raiz das degradações no desempenho. Os profissionais 
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Performance Explorer

Recursos e benefícios

•  Melhora os SLAs ao monitorar 
proativamente a integridade 
da infraestrutura da rede 
remota (WAN) e detecta 
antecipadamente as ameaças 
à entrega de serviços.

•  Identifica rapidamente os 
problemas de rede ao detectar 
os desvios do desempenho da 
linha de base.

•  Identifica e isola os problemas 
rapidamente com medição de 
perda de pacote, flutuação de 
fase ( jitter) e latência em todos 
os links da rede.

•  Permite decisões de 
engenharia mais inteligentes 
ao mostrar o impacto que 
as alterações no caminho 
de roteamento terão no 
desempenho.

•  Agiliza a classificação dos 
tíquetes de problemas através 
de fluxos de trabalho com 
detalhes sobre o desempenho 
e o roteamento dos hotspots 
no mapa da topologia de rede.

•  Mostra as alterações ao longo 
do tempo do desempenho por 
nó de qualquer caminho de 
serviço.

•  Fornece um inventário de fácil 
visualização dos elementos 
pesquisados, incluindo 
interfaces, CPUs, memória 
e testes de desempenho de 
serviço.

Figura 1. O Performance Explorer faz parte da família de produtos Blue Planet Route 
Optimization and Assurance (ROA). Ele requer a licença básica do Route Explorer.
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em redes podem solucionar os problemas de rede com 
mais rapidez, resultando no aumento da qualidade e 
da disponibilidade do serviço de rede e na melhoria da 
produtividade das operações de rede e da equipe de 
engenharia.

•  Coleta dados de desempenho baseados em SNMP (por ex., 
disponibilidade, CPU, memória, latência, perda de pacote, 
jitter etc.) de todos os dispositivos de rede gerenciados

•  Correlaciona as alterações no desempenho com 
as alterações no caminho causadas por eventos de 
roteamento usando dados de roteamento em tempo real 
do Route Explorer

•  Permite a modelagem da alteração da rede ao combinar 
os dados de desempenho com os dados de roteamento 
e tráfego do Route Explorer e do Traffic Explorer

•  Faz a medição do desempenho e da latência de todos 
os principais fornecedores de equipamentos, incluindo 
Cisco IP SLA, Juniper RPM, Alcatel SAA e Huawei NQA 
e calcula os desvios da linha de base

Os painéis de controle de desempenho 
auxiliam no gerenciamento proativo do SLA
Muitos problemas de rede podem ser evitados com 
o monitoramento proativo da rede. A linha de base do 
desempenho da rede e o recebimento de alertas de desvios 
podem ajudar a identificar os problemas antes que eles se 
agravem. O painel de controle de resumo do Performance 
Explorer destaca os erros e desvios do desempenho e 
fornece uma visualização geral da rede com a medição da 

entrega de serviços e da infraestrutura principal. As linhas 
de base são estabelecidas por hora do dia e dia da semana 
para medição do desempenho, como utilização de memória 
e CPU, erros, flutuação de fase ( jitter) e latência, com o 
uso da média geométrica para ponderar os dados mais 
recentes. Os desvios de mais de 25% são marcados no 
painel de controle, o que ajuda a equipe de rede a identificar 
os potenciais problemas de rede, analisá-los e geralmente 
resolvê-los antes que os clientes ou usuários finais sequer 
percebam.

O painel de controle de resumo também fornece um 
inventário completo dos elementos monitorados, incluindo 
todas as CPUs em roteadores, a memória, as interfaces 
e os testes de desempenho do serviço (das principais 
marcas de equipamentos de rede). Os painéis de controle de 
desempenho podem ser configurados para qualquer período 
de tempo histórico, fornecendo uma compreensão geral 
do desempenho da rede nesse período de tempo, além de 
permitir o rápido isolamento dos problemas que surgirem. 
Geralmente, o reconhecimento antecipado das anomalias 
significa que os problemas de rede podem ser evitados 
ou resolvidos com mais rapidez. Os painéis de controle do 
desempenho também podem ser usados por engenheiros 
para compreender tendências, planejar o crescimento e 
alterações na rede e verificar as alterações feitas durante a 
manutenção programada. Ao clicar nos elementos do painel 
de controle, as equipes de operações e engenharia podem 
realizar uma análise no nível do link e do dispositivo nos 
hotspots da rede para ajudar a determinar a causa raiz dos 
problemas.

Figura 2. O Performance Explorer adiciona medição de SNMP ao Route Explorer para análise  
de desempenho com reconhecimento de caminho.
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Solucione problemas com mais rapidez
O Performance Explorer apresenta o histórico das médias de 
desempenho no contexto com os eventos de roteamento e 
fluxos de tráfego. Isso permite que a equipe de rede solucione 
problemas de entrega de serviços intermitente que são 
difíceis de encontrar e que as ferramentas tradicionais de 
monitoramento de rede geralmente deixam passar porque 
não conseguem detectar os fluxos de tráfego e eventos 
de roteamento dinâmico na rede. Nos painéis de controle 

do desempenho, os fluxos de trabalho de análise intuitiva 
ajudam a equipe de operações a classificar os problemas 
de entrega de serviços de forma mais eficiente. Os usuários 
podem detalhar rapidamente os eventos exibidos no painel 
de controle nos dispositivos ou links específicos em questão 
para exibir os eventos de roteamento e as métricas de 
desempenho em contexto. A correlação das métricas do 
dispositivo, como utilização de entrada/saída da interface e 
CPU, pode ajudar a explicar os problemas de desempenho.

Relatórios do painel de 
controle de resumo

•  Desvios

•  Utilização de entrada/saída da 
interface

•  Utilização da CPU

•  Latência

•  Inventário

•  Entrada/saída de erros do 
dispositivo

•  Utilização da memória

•  Flutuação de fase ( jitter)

Amostra de gráficos de 
eventos de desempenho

•  Entrada/saída de interfaces 
principais

•  Entrada/saída de erros 
principais

•  CPU principal

•  Memória principal

•  Flutuação de fase ( jitter) 
principal

•  Desvio de latência principal

Amostra de relatórios 
detalhados

•  Visão geral do desempenho do 
caminho

•  Latência do serviço, por nó

•  Utilização do dispositivo

•  Eventos e disponibilidade do 
dispositivo

•  Utilização da interface

•  Eventos e disponibilidade da 
interface

Figura 3. O mini mapa do Performance Explorer de um caminho de serviço em particular 
mostra a medição de desempenho por nó com análise contextual. O usuário pode 
retroceder e reproduzir o comportamento do caminho para solucionar problemas 

de entrega intermitente de serviços

Figura 4. O painel de controle de resumo do Performance Explorer fornece uma visualização 
geral do desempenho da rede, destacando os desvios das linhas de base. Os usuários 

podem fazer análises detalhadas para diagnosticar os hotspots de rede.
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Adaptive Network 
A Adaptive Network é a visão da Ciena de um novo modelo 
ideal para os provedores de rede. A Adaptive Network utiliza 
automatização orientada por análise e políticas baseadas em 
intenção para se autoconfigurar, se auto-otimizar e escalar 
rapidamente avaliando constantemente as pressões e as 
demandas da rede. A Adaptive Network é baseada em três 
elementos fundamentais: Infraestrutura programável, análise 
e inteligência e controle e automação de software. Os produtos 
Blue Planet Route Optimization and Assurance, incluindo o 
Performance Explorer, têm um papel fundamental no controle 
e na automação do software.

A equipe de rede pode exibir o caminho de um teste de 
desempenho de serviço específico e realizar a análise 
contextual. Um mini mapa mostra apenas os links e 
dispositivos do caminho e exibe a latência por nó para fácil 
detecção dos hotspots. A medição do desempenho do 
link e a do dispositivo são incluídas na mesma visualização, 
assim como os valores da Classe de serviço usados no 
teste, com detalhes para auxiliar na solução de problemas. 
Um recurso de "DVR de rede" no mini mapa permite que 
os usuários retrocedam e reproduzam o desempenho e 
o comportamento do caminho para mostrar as alterações 
ao longo do tempo.

Os alertas fornecem avisos em tempo 
real dos problemas potenciais
O Performance Explorer fornece uma ampla variedade de 
áreas com problema ou eventos e notificação antecipada 
de falhas potenciais. As notificações de alertas podem ser 
exibidas no console, enviadas por e-mail, enviadas como 
traps SNMP para sistemas de gerenciamento de rede ou 
gravadas no Syslog para gerenciamento e geração de 
relatórios de problemas consolidados.
• Interfaces 
•  Latência (Cisco, Juniper, Nokia, Huawei) 
• Roteadores (CPU, memória) 
• SLAs

Os alertas em tempo real, os painéis de controle de 
operações, as análises eficientes e os fluxos de trabalho 
guiados e intuitivos do Performance Explorer permitem 
que a equipe de rede classifique e solucione os problemas 
com mais eficiência, o que resulta na redução do MTTR e na 
melhoria da entrega de serviços.

Reduza os riscos decorrentes das alterações na rede 
A maioria das interrupções na rede são decorrentes 
de erros de configuração. Os engenheiros de rede que 
realizam alterações de rotina geralmente estão em 
desvantagem porque eles não contam com a visibilidade 
para compreender o roteamento dinâmico distribuído e a 
automatização para rapidamente coletar e interpretar os 
estados do roteamento dinâmico. Sem esses recursos, eles 
geralmente trabalham com informações imprecisas e depois 
têm que planejar e executar alterações na rede, podendo 
ocasionar erros que consomem tempo e geram custos.

O Performance Explorer, junto com o Route Explorer, 
permite que os engenheiros de rede modelem de forma 
mais segura e precisa as alterações de rede antes que 
elas sejam implementadas. Para isso, eles usam dados 
de monitoramento de desempenho dinâmicos e em 
tempo real na rede em seu estado de execução atual. 
Isso reduz de forma significativa os riscos da interrupção 
do serviço decorrente de erros simples de configuração 
e o comportamento imprevisto da rede após janelas de 
manutenção, resultando em menos violações de SLA e 
maior satisfação do cliente.

Otimize a resiliência da rede e a entrega de serviços
O Performance Explorer ajuda a otimizar a resiliência da 
rede e a entrega geral de serviços ao identificar e isolar os 
hotspots de desempenho causados por excesso de latência, 
flutuação de fase ( jitter) ou perda de pacote em links ou 
caminhos específicos. As equipes de operações e de rede 
são alertadas quando há perda da capacidade de alcance 
ou redundância, podendo compreender melhor o impacto 
nos clientes ao serem capazes de identificar e correlacionar 
os eventos que impactam o serviço. A análise completa e 
precisa do desempenho, do tráfego e do roteamento da rede 
ajuda a equipe a melhorar a resiliência da rede e os níveis 
gerais de entrega de serviços, além de evitar que a rede seja 
sempre considerada a culpada pelos problemas que surgem.

Figura 5. Rede de exemplo com roteadores de núcleo usando ICMP 
ECHO para latência por nó. A medição de latência/flutuação de fase 

( jitter) ponta a ponta é fornecida por conexões de Mesh Shadow 
Router (roteador de sombra de malha) total nos PoPs regionais.
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