
O Traffic Explorer® foi projetado para uso com o produto Route 
Explorer® da Ciena a fim de integrar análise de fluxo de rota e tráfego.
Com visibilidade do comportamento de tráfego e roteamento em toda a rede, 
provedores de serviços, empresas, agências governamentais e instituições 
de ensino podem operar, solucionar problemas, planejar e otimizar suas redes 
com precisão e velocidade sem precedentes. Pela primeira vez, operadoras e 
engenheiros de rede podem visualizar redes IPv4 e IPv6 complexas como sistemas 
integrados, em vez de conjuntos de dispositivos e links separados. Assim, podem 
maximizar a eficiência e a produtividade da TI e, ao mesmo tempo, reduzir as 
despesas de capital e operacionais necessárias na manutenção dos principais 
aplicativos de rede e da qualidade de serviço.

Visibilidade de toda a rede sem precedentes
Apesar de vários produtos de análise de fluxo de tráfego prometerem visibilidade 
"de toda a rede", na verdade, eles oferecem somente uma visualização link a 
link das estatísticas de tráfego em um subconjunto pequeno de rede. Sem a 
capacidade de visualizar fluxos de tráfego em toda a rede e compreender como 
o roteamento dinâmico muda e como as falhas afetam o comportamento do 
tráfego, os engenheiros ficam limitados a correlacionar e interpretar manualmente 
estatísticas de tráfego de links díspares, dados de pesquisa de dispositivo SNMP, 
resultado da linha de comando do roteador e arquivos de registro. Sendo assim, 
conseguem criar apenas um panorama pouco detalhado do estado da rede. Isso 
limita significativamente a capacidade de determinar de maneira rápida a raiz 
dos problemas, otimizar a operação da rede e analisar e planejar com eficiência 
alterações e crescimento da rede.

FOLHA DE DADOS

Traffic Explorer

Recursos e benefícios
•  Acelera o MTTR com alertas 

e visibilidade em tempo real 
dos impactos causados pelas 
alterações de roteamento e falhas 
nos fluxos de tráfego

•  Identifica rapidamente 
congestionamentos de link com 
visualizações ponta a ponta do 
caminho de tráfego

•  Elimina troca de acusações em 
litígios envolvendo SLA graças 
a visualizações históricas e em 
tempo real do comportamento 
de tráfego VPN de Camada 2 e 
Camada 3.

•  Evita interrupções no serviço 
com a simulação de alterações 
planejadas de rede e condições de 
erro para compreender o impacto 
que terão sobre o comportamento 
do tráfego e do roteamento

•  Possibilita visualização fácil das 
análises de dados sobre tráfego 
e roteamento para otimizar os 
custos de troca de tráfego/
trânsito, mineração de dados e 
monitoramento de uso baseado 
em grupo

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

•  Usa simulações de roteamento em 
cenários hipotéticos e matrizes 
de tráfego histórico para realizar 
engenharia de tráfego sem erros 
e planejamento de capacidade 
preciso

•  Requer pouco espaço físico para 
implantação, carga de rede mínima 
e detecção automática contínua 
para entregar tempo de geração de 
valor rápido com baixa sobrecarga 
de gerenciamento

Figura 1. O Traffic Explorer é membro da família de produtos Route Optimization and 
Assurance do Blue Planet. Requer a licença básica do Route Explorer.
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Ao aproveitar a inteligência da topologia de rede em tempo real do Route Explorer, 
o Traffic Explorer, plataforma de análise de rota líder do setor, amplia a análise de 
rede tradicional além do relatório que foca apenas na interface. Sem usar sondas 
ou adicionar sobrecarga de rede associada às técnicas baseadas em pesquisa, 
o Traffic Explorer fornece visibilidade sem precedentes dos fluxos de tráfego em 
cada link na rede, permitindo que os especialistas em rede trabalhem de maneira 
mais inteligente. Os engenheiros podem interagir com um modelo em tempo real 
da rede, com informações do fluxo de tráfego mapeadas dinamicamente no mapa 
de topologia de Camada 3. Isso inclui tráfego IGP, BGP e multicast, bem como 
fluxo de tráfego por túneis TE e VPNs de Camada 2 e Camada 3. A visualização 
abrangente do tráfego em toda a rede do Traffic Explorer fornece às operadoras 
e aos engenheiros de rede um panorama em tempo real e sem precedentes 
do comportamento de toda a rede, enquanto traz benefícios significativos ao 
resultado final de qualquer organização. 

Análise superior da raiz do problema
A abordagem baseada em topologia do Traffic Explorer vai além das ferramentas 
tradicionais de análise de rede, ajudando os engenheiros a diagnosticar rapidamente 
problemas da rede e realizar análise sofisticada da causa original. Como o Traffic 
Explorer sabe o caminho real roteado pela rede de cada fluxo, as operadoras 
podem direcionar o foco rapidamente para dispositivos ou links suspeitos, 
identificando com agilidade a causa dos aplicativos com baixo desempenho. Além 
disso, o Traffic Explorer mostra o impacto das alterações ou falhas de roteamento 
conforme ocorrem no tráfego de toda a rede, destacando mudanças no tráfego 
que normalmente resultam em hot spots de rede e afetam o desempenho do 
aplicativo.

As ferramentas de análise de tráfego convencionais podem detectar aumentos 
repentinos na utilização de um link entre os links monitorados, mas não são 
capazes de determinar a causa do aumento: se ocorreu devido a novas cargas 
de tráfego na rede ou se a falha ou alteração em algum outro ponto na rede foi 
responsável pelo novo roteamento do tráfego no link congestionado. O Traffic 
Explorer não só responde a essa pergunta para cada link, como também mostra 
o impacto de todas as alterações de roteamento no tráfego de toda a rede por 
aplicativo, Classe de serviço (CoS) e túneis de engenharia de tráfego.

Figura 2. Como o Traffic Explorer funciona
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•  Coleta dados do NetFlow 
exportados de roteadores em 
fontes de tráfego principais 
(por exemplo, data centers, 
gateways da Internet, links de 
rede remota [WAN])

•  Computa fluxos de tráfego 
entre topologias de rede 
usando dados sobre 
engenharia de tráfego e 
roteamento do Route Explorer

•  Exibe, gera relatórios e 
possibilita modelagem 
baseada nos dados sobre 
tráfego e roteamento reais em 
toda a rede, incluindo detalhes 
de aplicativo e CoS

Figura 3. Principais alterações de tráfego: 
o Traffic Explorer fornece uma visão 

flexível sobre as alterações no volume de 
tráfego que excedem os limites definidos 

pelo usuário, seja por dia, semana ou 
mês, para links, Sistemas autônomos (AS) 

BGP e Classe de serviço (CoS)

Figura 4. Análise de fluxo detalhada: 
o Traffic Explorer fornece visualizações 

rápidas e detalhadas dos volumes de 
tráfego por links, CoS, atributos de BGP 

e túneis de engenharia de tráfego
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Essas informações ajudam as operadoras a priorizarem 
a resposta a essas situações que têm maior impacto na 
entrega de serviços. Como o Route Explorer compreende o 
roteamento interno (OSPF, IS-IS e EIGRP) e externo (BGP) de 
maneira integrada, ele fornece a visão mais precisa sobre as 
causas das principais variações na Internet ou outro tráfego 
“inter-AS” que passa pelo núcleo principal, ajudando os 
engenheiros a solucionarem problemas de congestionamento 
e degradação de serviço com mais rapidez.

Modela alterações na rede em 
tempo real de maneira precisa
Os recursos de análise de cenários hipotéticos possibilitam 
a solução de modelagem de rede mais precisa do setor, 
permitindo que os engenheiros prevejam com facilidade 
o impacto das alterações de rede, seja solucionando 
problemas imediatos ou fazendo planejamento de longo 
prazo. As ferramentas de modelagem existentes funcionam 
off-line, usando "snapshots" da topologia de rede previamente 
capturados que logo se tornam obsoletos, além de cargas 
de tráfego inseridas manualmente que são, no máximo, 
um retrato rudimentar aproximado do tráfego de rede real. 
A natureza imprecisa desses modelos torna seu uso limitado 
para o planejamento de longo prazo. Em contrapartida, 
com o uso do Traffic Explorer, as alterações podem ser 
modeladas na rede em tempo real, usando a topologia 
roteada e as cargas de tráfego reais, seja no momento 
atual ou com base em dados históricos.

O Traffic Explorer permite que os engenheiros simulem várias 
alterações de rede, como adição ou falha de roteadores, 
interfaces e trocas de tráfego, adição ou migração de 
prefixos, ajuste de métricas de IGP, configurações de 
BGP ou capacidades de link, além de simulação de 
alterações nas cargas de tráfego ou implantações de 
novos aplicativos. Fazer o planejamento com um modelo 
de rede preciso e atualizado ajuda os arquitetos a ver 
o impacto real das alterações antes de implementá-las, 
o que reduz o tempo de implantação e evita problemas 
inesperados. As organizações de TI podem manter sem 
esforço documentos de rede precisos, seja para atender 
a requisitos de conformidade regulamentar ou como parte 
dos processos de melhores práticas.

Otimização global para obter 
desempenho e custos melhores
Os recursos exclusivos do Traffic Explorer oferecem aos 
administradores da rede novas opções para solucionar 
problemas, como links congestionados, e fornecem um 
retorno sólido do investimento. Outras soluções de análise 
de tráfego não fornecem uma visão sobre o tráfego da rede 
além do link congestionado, sendo capazes apenas de 
sugerir determinadas ações, como interrupção de tráfego 
indesejado, reprogramação dos horários em que os 
aplicativos causadores de problema são executados ou 
ajuste dos esquemas de prioridade no roteador. Essa 
visualização limitada e centrada no link é como gerenciar a 
rede com uma visão de túnel, o que resulta em otimizações 
locais que normalmente não são as ações mais recomendadas.

A visualização integrada do roteamento em toda a rede e 
as utilizações de link do Traffic Explorer permitem que os 
engenheiros explorem várias opções, como modelagem 
de alterações que redirecionam parte dos fluxos de tráfego 
para fora do link congestionado. Em diversos casos, os 
engenheiros podem solucionar facilmente problemas de 
congestionamento sem a lentidão e os gastos envolvidos na 
atualização da capacidade do link. Da mesma forma, o Traffic 
Explorer pode ser usado para criar caminhos de tráfego a fim 
de evitar problemas de desempenho ou violações de SLA 
durante cargas de tráfego de pico. A capacidade de otimizar 
globalmente toda a rede possibilita que as organizações 
maximizem a utilização dos ativos de rede e a disponibilidade 
dos serviços, ao mesmo tempo que reduz os gastos capitais.

Preveja e planeje-se para atender aos 
requisitos de capacidade em toda a rede
O Traffic Explorer fornece as informações de que os 
gerentes de rede precisam para prever e se planejar 
com precisão visando atender aos futuros requisitos 
de capacidade em toda a rede. Os engenheiros podem 
visualizar e analisar tendências de tráfego históricas por 
volume ou utilização, incluindo detalhamentos por aplicativo, 
CoS e túnel de engenharia de tráfego em cada link na rede, 
bem como por roteadores de saída ou AS de Nexthop.

Indo muito além das estatísticas de tráfego típicas baseadas 
em link fornecidas por outras ferramentas, o Traffic Explorer 
ajuda os engenheiros a analisar e manipular uma matriz 
de tráfego em toda a rede, exibindo volumes de tráfego 
entre cada par de origem/destino na rede. É possível fazer 
projeções de capacidade detalhadas de várias maneiras, 
como: exportação da matriz de tráfego completa para uma 
planilha, ajuste de qualquer volume de tráfego de origem/
destino baseado em iniciativas internas ou cargas previstas 
e importação da matriz atualizada para ver o impacto sobre 
as utilizações de link em toda a rede.

As implantações de novos aplicativos podem ser testadas 
com precisão em uma rede em tempo real antes de serem 
colocadas em prática. Para isso, basta adicionar as cargas 
de tráfego esperadas aos volumes de tráfego existentes e 
visualizar a carga de tráfego final em cada link. Engenheiros 
podem identificar rapidamente possíveis hot spots por 
aplicativo ou CoS, bem como determinar se o tráfego dos 
links congestionados pode ser redirecionado para evitar 
atualizações de largura de banda desnecessárias ou se é 
necessário adicionar capacidade.

Modelagem e análise de troca de tráfego valiosas
A otimização das disposições de trânsito e troca de tráfego 
podem reduzir significativamente os custos operacionais 
para o provedor de serviços. O Traffic Explorer equipa os 
engenheiros com o conjunto de recursos mais completo, 
incluindo a capacidade de monitorar tráfego de trânsito ou 
troca de tráfego para garantir que estejam dentro dos limites 
contratados. Além disso, ele analisa, identifica e justifica 
novas relações de troca de tráfego.
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A Adaptive Network 
A Adaptive Network é a visão da Ciena de um novo modelo 
ideal para os provedores de rede. Utilizando automação 
orientada por análise e políticas baseadas em intenção, 
a Adaptive Network pode ajustar a escala, se automonitorar 
e se autoconfigurar, tudo de maneira rápida, com a avaliação 
constante das demandas e pressões de rede. 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. 

Não importa se você está substituindo o tráfego de trânsito pago pela troca de 
tráfego gratuita ou se está buscando o equilíbrio entre vários provedores de 
trânsito, o Traffic Explorer fornece as informações de que as operadoras precisam 
para otimizar a troca de tráfego e maximizar o resultado final.

Uma das exclusividades do Traffic Explorer é a sua capacidade de monitorar 
e analisar não só o tráfego na troca de tráfego, mas também as alterações 
de modelo precisas feitas na rede, de modo que os engenheiros possam 
compreender o impacto sobre a troca de tráfego ou o tráfego de trânsito antes de 
implementar qualquer mudança. As configurações de BGP podem ser modificadas 
para mover o tráfego entre provedores vizinhos potenciais e existentes, mostrando 
como as cargas de tráfego reais seriam afetadas. É possível simular as novas 
relações de troca de tráfego, permitindo que as operadoras vejam o impacto 
sobre o tráfego em toda a rede. Como o Route Explorer compreende o roteamento 
ponta a ponta (IGP e BGP), os provedores de serviço podem até mesmo determinar 
o impacto sobre a troca de tráfego e o tráfego de trânsito quando estão fazendo 
alterações não relacionadas no núcleo da rede.

Não continue apenas respondendo aos problemas, evite que eles aconteçam
O Traffic Explorer permite que os engenheiros realizem facilmente análises de 
impacto de falha, mostrando a eles como a rede deve responder em diversas 
situações. É muito fácil simular falhas de link ou roteador e visualizar o impacto 
sobre o tráfego em toda a rede. Basta clicar no mapa de topologia interativo. 
Além de poder confirmar a redundância da rede, as operadoras também podem 
prever cargas de link em cenários de falha diferentes e até mesmo em cascata. 
Se não houver rotas de backup ou se elas não existirem conforme o desejado, 
os engenheiros poderão modelar alterações na rede roteada para manter a 
operação correta em caso de falha, bem como garantir a entrega contínua de 
serviços. As análises precisas de desempenho e do tráfego com roteamento 
em toda a rede do Explorer Suite fornecem informações valiosas sobre possíveis 
problemas, ajudando a evitar falhas de serviço e maximizar a prontidão da TI.

Minimize uma fonte principal de problemas da rede: manutenção de rotina
Estudos mostram que erros de configuração cometidos durante a manutenção de 
rotina são a principal causa de interrupções e tempo de inatividade dos serviços 
de rede. A combinação do Route Explorer com o Traffic Explorer fornece aos 
engenheiros de rede informações precisas sobre tráfego e roteamento de rede, 
possibilitando atividades de manutenção otimizadas e sem problemas.

Os gerentes de rede podem compreender o impacto causado pela remoção de 
um link ou um roteador do servidor antes de realizar a ação, prever com precisão 
o resultado de mudanças nas configurações do roteador, comparar e documentar 
condições de rede antes e depois de implementar mudanças e verificar se as 
operações de rede estão corretas após a atividade de manutenção em vez de 
depender das reclamações dos usuários no primeiro indício de problema.

Figura 5. Planejamento de tráfego 
e roteamento: as ferramentas de 

modelagem do Explorer permitem que os 
engenheiros simulem adições, alterações 

ou falhas no tráfego ou roteamento 
real da rede, fornecendo precisão sem 

precedentes para prever, planejar e 
analisar o comportamento da rede.

Figura 6. Navegador de histórico: o Traffic 
Explorer permite que os engenheiros 
analisem tendências de tráfego em 

qualquer link e simulem crescimento 
de tráfego ou alterações de rede 

para planejar a capacidade, além de 
revisar eventos históricos de tráfego e 
roteamento para solucionar problemas 

intermitentes ou que já ocorreram.
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