
O Route Explorer® é um sistema de análise de rotas IP líder do setor, 
que foi projetado para engenheiros e operadoras de rede que 
gerenciam as complexas redes corporativas e de provedores de 
serviços, de missão crítica.
Ele fornece visibilidade da operação de roteamento dinâmico de toda a rede, 
permitindo a rápida identificação e resolução de problemas de rede difíceis de 
diagnosticar, manutenção de rede eficaz e sem problemas e a capacidade de 
planejar com facilidade e precisão as alterações e a otimização da rede. 

Análise de rota IP: uma necessidade para as redes de missão crítica de hoje
As redes IP são dinâmicas, com a inteligência inerente do IP que redireciona 
automaticamente o tráfego quando ocorrem problemas. Antes do Route Explorer, 
os engenheiros e as operadoras de rede não tinham como obter visibilidade do 
comportamento de roteamento em tempo real de toda a rede.

Sem a capacidade de visualizar, monitorar, analisar e modelar alterações na 
operação lógica, ou Camada 3, de uma rede IP, identificar e corrigir problemas, 
executar atualizações de manutenção ou planejar atualizações de rede, requer 
de um esforço entediante, muito manual e propenso a erros, por parte dos 
especialistas em roteamento. Isso resulta em tempo de inatividade imprevisto, 
custos operacionais excessivos, resolução de problemas demorada e perda de 
produtividade.

FOLHA DE DADOS

Route Explorer

Recursos e benefícios
•  Aumenta a disponibilidade do 

serviço de rede e a satisfação 
do cliente, identificando e 
diagnosticando rapidamente 
falhas de roteamento IP, anomalias 
e perda de redundância.

•  Reduz o MTTR e melhora a 
produtividade das operações 
e engenharia acelerando a 
identificação de problemas 
complexos de rede IP.

•  Elimina troca de acusações em 
litígios envolvendo SLA graças 
a visualizações históricas e em 
tempo real das alterações de 
roteamento de VPN de Camada 2 
e Camada 3.

•  Simula alterações de rede 
planejadas para entender seu 
impacto antes das janelas 
de manutenção, para evitar 
consequências não intencionais.

•  Coloca novos clientes e serviços 
em operação com mais rapidez e 
menos problemas ao modelá-los 
antecipadamente e com precisão 
na topologia de rede atual.

•  Visualiza o roteamento BGP para 
entender e otimizar as relações de 
troca de tráfego.

•  Usa simulações de roteamento em 
cenários hipotéticos para realizar 
engenharia de tráfego sem erros

•  Aumenta a qualidade da rede, 
auditando proativamente as 
operações de roteamento em toda 
a rede e identificando condições 
abaixo do ideal que podem afetar 
a entrega de tráfego.

•  Alcança um ROI rápido com 
um espaço físico reduzido de 
implantação, fácil configuração 
e baixo custo de gerenciamento.

Figura 1. O Route Explorer é um produto fundamental da família Route Optimization and 
Assurance (ROA) do Blue Planet. Está disponível de forma separada ou em conjunto com 

outros produtos ROA.
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Route Explorer: veja a rede como ela mesma se vê
O Route Explorer aproveita a inteligência do plano de controle de IP para permitir 
que os engenheiros de rede e as operadoras visualizem e entendam a operação 
dinâmica da rede como nunca antes. Ao monitorar os protocolos de roteamento 
que direcionam o fluxo de tráfego em toda a rede, o Route Explorer constrói a visão 
da rede pelos roteadores, computando e exibindo alterações de topologia e rotas 
em tempo real. A perda de conectividade da camada IP é detectada imediatamente 
e os alertas podem ser enviados para um console de gerenciamento para que 
ações corretivas possam ser tomadas. Instabilidades no roteamento ou alterações 
que passam despercebidas pelos sistemas convencionais de gerenciamento 
baseados em SNMP, mas que afetam a disponibilidade e o desempenho da rede, 
podem ser visualizados em segundos, permitindo à detecção precoce ou a 
prevenção de falhas de serviço e a redução do tempo de reparo.

Como o Route Explorer não encaminha nenhum tráfego, ele não é um gargalo 
nem um ponto de falha, e praticamente não sobrecarrega a infraestrutura de rede 
durante o dimensionamento para qualquer tamanho de rede. A instalação do Route 
Explorer é fácil e em poucas horas, proporcionando tempo de geração de valor 
extremamente rápido.

Monitoramento e análise em tempo real de redes IP complexas
O Route Explorer é o único sistema de análise de rotas IP que suporta todos 
os protocolos de roteamento populares usados nas redes corporativas e dos 
provedores de hoje. Com um único sistema físico ou virtual do Route Explorer, os 
engenheiros de rede podem visualizar a estrutura de roteamento em tempo real de 
toda a rede como um mapa de topologia uniforme, mesmo quando a rede executa 
vários protocolos, abrange vários domínios ou sistemas autônomos (AS) ou utiliza 
rotas estáticas que não estão incluídas nos protocolos de roteamento. O Route 
Explorer escala para as maiores redes com milhares de roteadores e várias cópias 
da tabela de roteamento da Internet.

Destaques
Visualização e monitoramento 
de rede IP em tempo real
•  Calcula e exibe um mapa de 

topologia de roteamento em tempo 
real, incluindo caminhos de ponta 
a ponta, links e prefixos roteados

•  Suporta OSPF, IS-IS, EIGRP, BGP 
e roteamento estático; O suporte 
para RSVP-TE, SR-TE, L2VPN, 
L3VPN e Multicast está disponível 
com módulos adicionais

Detecção, análise e diagnostico 
de problemas da camada 3
•  Detecta problemas de roteamento 

que não podem ser encontrados 
pelas ferramentas de gerenciamento 
SNMP

•  Registra um histórico completo 
de eventos de roteamento 
rebobináveis para solucionar 
problemas mais rapidamente

Alertas e relatórios abrangentes 
definidos pelo usuário
•  Monitora e alerta sobre alterações 

nas principais rotas e prefixos 
roteados; envia alertas via e-mail, 
traps SNMP ou mensagens Syslog

•  Gera relatórios detalhados sobre 
métricas de integridade de 
roteamento vitais, como flapping 
de rotas, alterações em grande 
escala em tabelas de rotas da 
Internet e alterações de estado 
de link

•  Audita de forma proativa a 
integridade do roteamento por 
meio do recurso abrangente de 
"relatórios de rota"

Simulação de falhas e mudanças na 
rede em tempo real
•  Os engenheiros podem simular 

alterações na rede em tempo real 
para determinar exatamente como 
a rede responderá às alterações 
planejadas ou possíveis falhas

•  As alterações de roteamento 
podem ser simuladas para 
otimizar a redundância de rede, 
a recuperação de desastres ou 
as atualizações de rede

Fácil instalação, escalonável 
e intuitiva
•  Instala em horas, fornece 

visibilidade em toda a rede 
em minutos e não requer uma 
personalização de software 
dispendiosa, o que resulta em 
tempo de geração de valor rápido 
e um TCO muito baixo

•  Não coloca praticamente nenhuma 
carga na rede, permitindo 
escalabilidade ilimitada

Figura 2. Um único dispositivo físico ou virtual Route Explorer pode monitorar e analisar 
simultaneamente redes IP complexas executando protocolos de roteamento OSPF, IS-IS, 

EIGRP e BGP em vários sistemas autônomos
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Figura 3. Os painéis personalizáveis do Route Explorer fornecem às equipes de rede visibilidade imediata e em tempo real das métricas mais 
importantes para elas, ajudando os técnicos a identificar rapidamente possíveis falhas e anomalias e gerenciar proativamente sua rede

Painéis personalizáveis e fluxos de trabalho 
detalhados promovem a garantia proativa de serviço
Painéis personalizáveis oferecem à equipe de operações 
visibilidade imediata das principais métricas, como roteadores 
ativos ou inativos (com base na capacidade de suas interfaces 
de encaminhar pacotes), links ativos ou inativos, prefixos 
ativos ou inativos (IPv4 e IPv6) e eventos de prefixo, para que 
possam ser mais proativos na manutenção dos níveis de 
serviço. Ao contrário das ferramentas tradicionais, todos os 
eventos são gravados em tempo real, não apenas via SNMP. 

Um recurso de pesquisa fácil permite que os membros da 
equipe da rede visualizem rapidamente as rutas primárias e 
secundárias entre qualquer origem e destino (por exemplo, 
ID do roteador, nome ou local do cliente ou nome de domínio 
de destino) para triagem rápida de problemas de serviço 
relatados. Eles podem aprofundar mais para visualizar 
um minimapa do caminho selecionado com métricas de 
desempenho de salto-por-salto (hop-by-hop) e outras 
análises contextuais para determinar se o tráfego está 
experimentando latência fora da linha de base, instabilidades 
de roteamento ou interrupções.
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Figura 4. O Route Explorer pode retroceder os eventos de rede para um momento passado em que um problema estava ocorrendo. 
À medida que o período de tempo específico é selecionado, os dados contextuais nos gráficos abaixo são atualizados. Os engenheiros 
podem aprofundar detalhes para examinar o estado do roteamento de toda a rede no momento em que o tráfego de serviço foi afetado

A solução de problemas com um "DVR de rede" 
reduz drasticamente os custos operacionais
Os engenheiros e as operadoras de rede sabem que uma 
minoria de problemas complexos de rede tendem a ter 
o impacto mais pesado sobre o MTTR geral, enquanto 
os gerentes sabem que esses problemas aumentam 
as despesas operacionais e reduzem a capacidade de 
resposta para os usuários finais. O Route Explorer fornece 
um histórico exclusivo de toda a rede de todas as alterações 
de roteamento, o que ajuda tanto a engenheiros como 
operadoras a chegarem ao fundo desses problemas 
dispendiosos. Ele registra todos os eventos de roteamento 
e fornece recursos de retrocesso e reprodução para 
qualquer ponto no tempo. Os usuários podem visualizar o 
comportamento de roteamento em toda a rede ou apenas 
para rotas selecionadas entre os pontos finais, incluindo 
serviços de sobreposição, como VPNs de Camada 2 e 
Camada 3 e túneis TE. Problemas intermitentes e difíceis 
de detectar, podem ser rapidamente identificados e a causa 
raiz diagnosticada.

Diagnósticos e relatórios abrangentes ajudam 
a isolar problemas e visualizar tendências
Os relatórios flexíveis podem ser gerados para qualquer 
período de tempo histórico, fornecendo uma compreensão 
geral do desempenho da rede e, ao mesmo tempo, 
permitindo o isolamento rápido de possíveis áreas 

problemáticas. Em muitos casos, os problemas de rede 
podem ser evitados e resolvidos devido à detecção 
antecipada de anomalias. Os dados dos relatórios podem 
ser úteis na manutenção e no planejamento da rede para 
entender tendências, planejar mudanças e o crescimento da 
rede e verificar as alterações feitas durante a manutenção 
planejada. Além disso, o Route Explorer oferece ferramentas 
de diagnóstico detalhadas para examinar a fundo as 
condições específicas de roteamento e determinar a raiz 
do problema.

Exemplos de relatórios de análise de roteamento IP

• Status de roteamento

• Estabilidade de roteamento

• Comparação de roteamento

• Relatórios de caminho

• Navegador da Base de informações de roteamento (RIB)

•  Comparação da RIB

Exemplos de ferramentas de diagnóstico

• Análise de causa original do BGP

• Visualização de roteamento de BGP

• Comparação do tempo de roteamento

• Diagnóstico de prefixo

• Análise de eventos
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Figura 5. O BGP RIB Visualization do Route Explorer fornece uma representação visual da RIB do roteamento BGP, permitindo que os 
analistas de engenharia e de troca de tráfego compreendam o comportamento de roteamento do BGP na rede, avaliem as políticas de 

roteamento e troca de tráfego e tomem decisões informadas sobre a troca de tráfego

Figura 6. O Route Explorer permite que os engenheiros modifiquem as alterações na rede, como adicionar uma nova troca de tráfego roteado 
e, em seguida, entender o impacto em toda a rede. Neste caso, os engenheiros podem facilmente ver como uma rota crítica será afetada

Simular com precisão as alterações  
na rede em tempo real
Uma grande porcentagem de interrupções de rede é 
causada por configurações incorretas. O Route Explorer 
permite que os engenheiros simulem as alterações de rede 
antes que elas sejam implementadas, evitando interrupções 
causadas por erros de configuração simples e até mesmo 
por erros de arquitetura de rede que só se tornam aparentes 
quando o roteamento é alterado. Os engenheiros podem 
simular uma ampla gama de mudanças, como adicionar ou 
não roteadores, interfaces e trocas de tráfego; adicionar ou 

mover prefixos; e ajustar métricas de IGP ou configurações 
de BGP. Iniciativas críticas, como migrações/consolidações 
de data centers, planejamento de recuperação de desastres, 
teste de validação de alterações ou análise de impacto e 
redundância de falhas, podem ser executadas com facilidade 
e precisão. Como o Route Explorer atualiza automaticamente 
o mapa de topologia da rede por meio da gravação contínua 
do protocolo de roteamento, não há trabalho necessário 
para manter ou atualizar o modelo, tornando a simulação 
fácil e rápida o suficiente para ser usada diariamente.
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Conecte-se com o Blue Planet hoje

Alertas informam em tempo real de problemas 
potencialmente críticos
O Route Explorer fornece uma gama de alertas que podem 
ser ativados seletivamente, permitindo o monitoramento de 
eventos de roteamento específicos ou áreas problemáticas 
e a notificação antecipada de possíveis falhas. As notificações 
de alerta podem ser visualizadas no console do Route 
Explorer, enviadas para um sistema de gerenciamento 
de rede baseado em SNMP ou gravadas no Syslog, para 
gerenciamento e relatórios consolidados de problemas.

Exemplos de alertas

• Alteração de rota

• Alteração da rota dos AS do BGP

• Alteração do estado do prefixo

• Mudança de estado do roteador

• Alteração do estado de adjacência IGP

• Redundância da rota dos AS do BGP

• Inundação de prefixo BGP

• Seca de prefixo BGP
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Telemetria
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Análise preditiva
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e orquestração 
de vários domínios

Controle 
e automação 
de software

Adaptive
Network

Infraestrutura
programável
Pool dinâmico de 
recursos físicos 
e virtuais de rede, 
instrumentado, aberto, 
escalável e seguro

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