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FUNDAMENTOS DE NPMD

NETWORK PERFORMANCE, MONITORING AND DIAGNOSTICS
A evolução do conceito de monitoração de redes de dados e o estado 

atual em operação, manutenção e segurança.



|| SUMÁRIO ||



|| INTRODUÇÃO

Desde o início das redes de computadores sempre foi necessário 
conhecer se o desempenho da rede atendia as premissas de 
qualidade de serviço para o correto funcionamento das aplicações. 

Esta necessidade vem desde os primeiros CPDs – centros de processamento de dados, onde a 
conexão era basicamente física – passando pela entrada em cena das redes LAN, com tecnologia 
Ethernet e Token Ring, conectadas através de WANs, até as redes de processamento distribuído 
e de maior velocidade na década de 90. Tornou-se necessário monitorar as redes, diagnosticando 
e eliminando falhas que afetavam o comportamento das aplicações, e estabelecer padrões de 
normalidade (baselining) para detectar e diagnosticar falhas.

Foram criados os KPIs (Key Performance Indicators), ou índices fundamentais de desempenho, para 
avaliar de forma padronizada a qualidade de serviço das conexões de redes e o comportamento das 
aplicações. A monitoração e os diagnósticos requeriam recursos dedicados de hardware e software 
e maior conhecimento do pessoal técnico. Parâmetros de qualidade como a disponibilidade do 
serviço, a latência, a taxa de pacotes perdidos ou errôneos passaram também a ser monitorados.

Gradativamente, foram alcançados os limites dos métodos tradicionais de monitoração e 
diagnóstico, baseados na análise de indicadores (fornecidos por elementos de rede, por sistemas de 
gestão de rede e por elementos adicionais – probes ou agentes de software -- inseridos nas redes). 
Somem-se a esse panorama a diversidade de tecnologias e arquiteturas das novas redes e a escassez 
no mercado de especialistas experientes. A consequência foi que tornou-se cada vez mais difícil, 
trabalhoso, demorado e caro solucionar os problemas de desempenho.



Nos últimos anos, as redes se diversificaram ainda mais, o que exigiu mudar o conceito de operação 
e planejamento das redes. Surgiram novas tecnologias, com impacto na arquitetura, como SDN 
e NFV. Tudo isto veio acompanhado de um aumento no número de conexões, diversificação de 
fornecedores, uso de nuvens híbridas, aumento do trabalho remoto e maiores preocupações com a 
segurança da rede.

Nessa situação, monitorar o desempenho das redes, diagnosticar falhas, reconhecer padrões e 
tendências de tráfego e detectar comportamentos anômalos constitui um desafio que requer um 
novo enfoque. É nesse ambiente que se cria o conceito de NPMD (Monitoração e Diagnóstico do 
Desempenho de Redes), aplicativos baseados em aprendizagem de máquina (ML, Machine Learning) 
e, mais recentemente, inteligência artificial (AI, Artificial Intelligence). O conceito, que começou 
simples na primeira metade da década de 2010 vem evoluindo com rapidez.

O uso de NPMD, na prática, é o que permite que a operação de redes complexas e diversas possa ser 
resolvida com um controle integrado, com visões extremamente detalhadas e granulares da rede, 
com detecção e análise imediata de variações de desempenho, a qualificação do impacto dessas 
variações e a solução rápida dos problemas. Só com esse enfoque é possível garantir a gerência da 
experiência do usuário final em redes diversas, complexas e em constante mutação.  



Atualmente, o setor integrado de TIC das empresas estrutura-se em 
grupos complementares e com funções específicas. O tamanho desses 
grupos depende da complexidade e da abrangência das redes da empresa.
 
Os principais grupos passam a ser o de NetOps (operação e manutenção 
das redes), o de DevOps (planejamento e desenvolvimento de soluções e 
aplicações), o de SecOps (segurança cibernética) e, mais recentemente, o 
de AIOps (planeja e define o uso de Inteligência Artificial para tratar dos 
enormes volumes de informações nas redes). Em alguns casos, os grupos 
de DevOps e SecOps tendem a interagir muito intensamente e podem 
fundir-se num novo grupo de DevSecOps.

O grupo de NetOps é o que opera e mantém as redes e tem a seu 
cargo a monitoração, o diagnóstico, a reparação e o acompanhamento 
do desempenho das redes. Esse grupo se encarrega de conhecer e 
documentar a topologia das redes e manter constantemente atualizado 
o inventário das conexões físicas e lógicas, nos sistemas de comunicação 
próprios ou de terceiros. Fornece ao grupo de DevOps informações 
de desempenho, tendências de tráfego e qualidade de serviço, para 
subsidiar o planejamento e a evolução das redes e dos serviços, e atende 
aos requisitos propostos pelo planejamento de engenharia.

|| PARTE 1: EVOLUÇÃO DA OPERAÇÃO 
DE REDES DE DADOS



As ferramentas de NPMD, embora sejam imprescindíveis para o 
grupo de NetOps, e sejam normalmente operadas por esse grupo, 
encontram importantes aplicações para os demais grupos. O uso 
racional dessas ferramentas permite obter benefícios para todos 
os aspectos da gestão de TI da empresa.

EM CONCLUSÃO

O grupo de SecOps estuda, planeja, implementa e opera soluções de 
segurança cibernética e interage com os grupos de DevOps e de NetOps. 
Os sistemas de NPMD e o inventário atualizado da rede são elementos de 
grande importância para o grupo de SecOps.

A detecção precoce de padrões de tráfego e de tendências de 
comportamento, em especial a análise de comportamentos anômalos, que 
os melhores sistemas de NPMD efetuam a partir dos dados e indicadores 
monitorados, permitem que os sistemas de NPMD operados pelo grupo de 
NetOps subsidie o grupo de DevOps com informações relevantes. Estas 
informações possibilitam a detecção precoce de ataques e montagem de 
estratégias de prevenção.

Também é importante notar que a integração de informações monitoradas 
em todas os contextos em uma visão abrangente (análise de fluxos network-
wide e dos respectivos indicadores de desempenho) na ferramenta de 
NPMD é de extrema importância para diagnosticar problemas no ambiente 
diverso e heterogêneo das redes, e serve de subsídio para todos os grupos 
de engenharia e operação das empresas.



Preparar-se para operar e manter as redes nesse novo ambiente exige 
planejamento, conhecimento do ambiente de redes e dos métodos 
e ferramentas disponíveis. É preciso entender as necessidades da 
operação, determinar as informações relevantes e o comportamento da 
rede frente as expectativas dos usuários.
 
 O primeiro passo é conhecer a topologia das redes para estabelecer 
uma referência do grau de utilização dos recursos de comunicações, bem 
como mapear o inventário físico e lógico das redes e mantê-lo atualizado.

Também é preciso conhecer as ferramentas e sistemas existentes, o 
tipo e modelo das informações que geram, avaliando se são suficientes 
ou mesmo necessárias, como são armazenadas e se sua obtenção 
pode afetar o comportamento das CPUs que controlam as funções 
dos respectivos roteadores, switches, firewalls, etc. caso sejam usados 
agentes de software e contadores dos próprios elementos de rede.

|| PARTE 2: COMO PREPARAR-SE PARA A 
O&M NO NOVO AMBIENTE DE REDES



Como todos os métodos de monitoração do 
desempenho de rede, os sistemas NPMD também 
dependem da obtenção de dados indicativos do 
desempenho das redes. Esses dados são gerados por 
três tipos de processos: contagem de eventos (que 
geram os KPIs, Key Performance Indicators); registradores 
de fluxos; e captura de dados reais de tráfego.

Os indicadores de qualidade principais (KPIs) do 
desempenho do ambiente de dados incluem alguns 
itens básicos:

|| PARTE 3: CARACTERÍSTICAS E 
FUNÇÕES DE PLATAFORMAS DE NPMD

 ▪ Tempo de reação
 ▪ Throughput sustentável
 ▪ Qualidade do desempenho da aplicação
 ▪ Consistência
 ▪ Disponibilidade

 ▪ Características das sub-redes
 ▪ Comportamento dos elementos de switching
 ▪ Comportamento dos recursos de switching

 ▪ Latência
 ▪ Características de jitter (variação da latência de pacotes)
 ▪ Característica da perda de pacotes

 ▪ Disponibilidade dos elementos
 ▪ Disponibilidade do trajeto 
 ▪ Taxa de erros (BER) dos elementos de transmissão
 ▪ Disponibilidade dos trajetos na rede

 ▪ Estabilidade do roteamento
 ▪ Características dos trajetos

EXPERIÊNCIA DO USUÁRIO

COMPORTAMENTO DOS ELEMENTOS

CARACTERÍSTICAS DOS TRAJETOS

DISPONIBILIDADE DA REDE

COMPORTAMENTO DA REDE



Algo essencial nas redes atuais é registrar os fluxos e classificá-los segundo 
vários critérios, aglutinando-os segundo critérios diversos para gerar visões 
detalhadas segundo seja relevante em cada caso: a localização dos endpoints do 
fluxo, as aplicações, os serviços, os caminhos e conexões por onde passam os 
fluxos, as localidades, a qualidade de serviço, a banda ocupada, etc.

Essas visões, e não simplesmente a identificação de fluxos individuais que 
passam por uma determinada interface, são os chamados “enriched flows”, e 
que permitem maior detalhamento e a rápida avaliação de comportamentos 
anômalos, além de indicar tendências de longo prazo.

Outra característica importante dos sistemas NPMD é a possibilidade de usar 
probes. As probes permitem poupar recursos das CPUs dos elementos de rede, 
uma vez que possuem um hardware e software dedicados. Permitem ainda a 
captura e o armazenamento de todos os pacotes em pontos determinados, o 
que é importante na análise forense de eventos de falhas ou de violações de 
segurança, que de outra maneira poderiam não ser possíveis. 

As plataformas NPMD atuais usam uma combinação de técnicas de medição 
ativa ou passiva para obter uma grande quantidade de dados sobre o 
comportamento da rede.

Somente algumas dessas medições têm relevância para caracterizar o 
desempenho das aplicações. Há uma diferença entre medir algo anterior 
ou irrelevante e medir algo útil, atual e relevante. Quando a quantidade de 
medições é muito grande, o analista precisa concentrar-se nas medições 
relevantes. E se a quantidade de medições for excessiva, uma filtragem e 
classificação das mesmas faz-se necessária para caracterizar rapidamente seu 
efeito, tomando em conta sua relevância. 

A complexidade das redes atuais, a diversidade dos trajetos, das tecnologias e 
das arquiteturas requerem critérios que demandariam demasiado tempo em 
análises manuais. Por isso, o uso de técnicas de aprendizagem de máquina e de 
inteligência artificial é parte integrante dos mais modernos e versáteis sistemas 
de NPMD, cujo objetivo é lidar exatamente com esse tipo de ambientes.



Um sistema de NPMD é tanto melhor quanto maior seja sua capacidade 
de selecionar, classificar, organizar e processar os dados das medições e 
relacionar esses dados com comportamentos relevantes. Permite ainda 
consolidar as informações em contextos mais granulares, para aplicações, 
servidores, localidades, trajetos, sub-redes e usuários, com indicação 
de criticidade, de relevância e de experiência do usuário final. E, claro, 
sintetizar os dados observados em painéis (dashboards), que podem ser 
individualizados para cada operador ou função de gerência.

Tudo isso exige que se saiba aquilo que se está medindo e a razão pela qual se 
está medindo, a interpretação dos resultados e quem serão os destinatários 
das análise. E é exatamente essa a função dos melhores sistemas atuais 
NPMD, que são capazes de analisar em tempo real centenas de KPIs, 
extraindo dali informações precisas e úteis para cada contexto de tráfego.

Quanto mais capaz de analisar as informações colhidas, entender sua 
relevância, sintetizar as medições, inferir a qualidade da experiência do 
usuário e transmitir essa informação de forma tempestiva ao pessoal de 
NetOps em um formato claro, mais útil e eficaz será a ferramenta utilizada.

Contar com muitas telas de vários sistemas de monitoramento de desempenho 
das redes com grande quantidade de informações não permite, por si só, o 
gerenciamento eficaz da rede. O conceito de NPMD e a análise e consolidação 
dos dados é que permite ganhos significativos de eficácia na operação da rede, 
notificação de falhas e tendências e formulação de diagnósticos e workflows 
para a solução imediata dos eventuais problemas.

RESUMINDO



Plataformas modernas de NPMD usam Network Analytics para processar os dados 
de monitoração, empregando recursos de automação, aprendizagem de máquina e 
inteligência artificial, ampliando o escopo e a rapidez da análise manual e gerando 
informações que permitem identificar e localizar problemas com rapidez e exatidão.

Tradicionalmente, os produtos de monitoração de redes trabalham de maneira 
independente. Os métodos de análise das novas plataformas de NPMD permitem a 
coleta e integração dos dados de monitoração em um único modelo de informação, 
identificando comportamentos anômalos ou baixa qualidade da experiência do 
usuário e a causa raiz dos problemas de rede, tais como gargalos, latência, falhas de 
hardware ou de conexões e até mesmo falhas de segurança.

Além disso, a análise também permite gerar dados para prever as demandas futuras 
da rede. 

Antes de selecionar uma plataforma NPMD, é muito importante avaliar 
a infraestrutura de rede existente e as ferramentas de monitoração em 
uso e a necessidade real de melhora.

Algumas características importantes para a escolha da ferramenta de 
NPMD e análise de rede são estas:

|| PARTE 4: PLANEJAMENTO, SELEÇÃO E 
DIMENSIONAMENTO DE UMA SOLUÇÃO DE NPMD

Como selecionar a 
solução de NPMD?

Visualização de fluxos que atravessam porções específicas de 
uma rede ou toda a rede, baseados em diversos critérios de busca.

Análise automática que permite identificar e localizar a causa 
raiz de problemas de difícil detecção na rede.

Sugestão de maneiras de melhorar o desempenho da rede e de 
reparar os problemas (sugestão de workflows).

Detecção de tendências e dados para planejar a melhora e 
expansão dos serviços e da própria rede, para atender à demanda 
futura e aos requerimentos de qualidade (tais como banda, 
latência, velocidade, QoS, CoS, segurança, etc.).



O melhor é começar fazendo uma avaliação da rede atual e 
de sua arquitetura. Os passos recomendados são:

Quais são os passos recomendados para iniciar 
um projeto de NPMD para a organização?

Quais são as razões que podem 
justificar o investimento no projeto?

Avaliar a arquitetura da rede atual e determinar quais 
problemas se espera que sejam solucionados e que ganhos 
serão obtidos com a adoção da solução de NPMD.

Avaliar as ferramentas de monitoração que já existem.

Identificar que profundidade de análise de desempenho 
é de fato necessária e garantir que a solução possa ser 
dimensionada para essa necessidade e se é compatível com 
o ambiente de rede e a estrutura operacional existentes.

Avaliar se o sistema tem capacidade de expansão para 
cobrir toda a rede, atual e futura.

Verificar que suporte interno (da equipe de NetOps 
e DevOps) a solução requer, e que tipo de suporte o 
fabricante pode prestar.

Verificar se o fabricante tem presença sólida no mercado 
local e como seus usuários a avaliam.

Redução significativa do tempo de detecção de falhas (imediato)

Redução significativa do tempo determinação do impacto (segundos)

Redução significativa do tempo para identificar a causa raiz (segundos)

Redução significativa do tempo de acionar equipes de reparo com 
workflows já configurados (minutos)

Detecção precoce de degradações

Detecção de alterações do comportamento e notificação imediata aos 
grupos responsáveis

Subsídio às práticas de segurança

Aproximação a uma operação automática das redes

Fácil customização das telas de visualização segundo às necessidades 
de cada grupo operacional

Possibilidade de integração com sistemas existentes

Visão da qualidade fim a fim e visão topológica do desempenho 
network-wide dos fluxos.

Finalmente, redução de custos operacionais e dos prejuízos 
decorrentes de problemas de desempenho e indisponibilidade.



Empresas pequenas que não possuem grandes quantidades de dados de 
missão crítica podem não necessitar de uma plataforma abrangente de 
NPMD, incluindo recursos extensos de data analytics, nem integração 
com sistemas existentes, ou grandes capacidades de processamento e 
armazenamento de informações, customização de relatórios, dashboards e 
inteligência para lidar com complexidades que sua rede não contém.

Neste caso, uma plataforma de grandes dimensões pode não ser uma 
solução economicamente viável. Entretanto, uma ferramenta padronizada 
e customizável já conta com muitas facilidades que podem ser suficientes 
em suas versões mais básicas, representando um projeto e um custo 
compatível com os benefícios alcançados. Ferramentas com capacidade 
de expansão, que ofereçam essas versões básicas e de baixo custo para 
a situação inicial podem ser a solução mais vantajosa, pela melhoria e 
redução do custo operacional e do tempo de falhas que propicia.

As organizações médias e grandes, por outro lado, precisam estar seguras 
de que uma solução de NPMD com Network Analytics, que adotem num 
segmento novo da rede ou para um tipo de aplicação possa ser expandida 
para cobrir toda a rede com as características e funcionalidades que 
serão possivelmente demandadas no futuro, inclusive a possibilidade de 
integrar-se com os demais sistemas de suporte à operação e ferramentas 
de monitoração existentes.

A equipe de especialistas da Arsitec pode ajudar a dimensionar a solução mais adequada, 
após identificar os objetivos de sua empresa. Para tanto, um especialista está disponível 
para conversar com o pessoal de NetOps, DevOps e SecOps da empresa para identificar 
os objetivos e as necessidades, conhecer a arquitetura da rede, identificar as funções 
necessárias, conhecer o tamanho da equipes envolvidas, conhecer as expectativas de 
desenvolvimento e expansão das redes e elaborar um planejamento conjunto da solução 
mais adequada, inclusive ajudando os responsáveis a desenvolver um planejamento 
físico-financeiro da solução ideal para sua empresa.

Como dimensionar 
a solução de NPMD?

Como a Arsitec pode ajudar o cliente a dimensionar 
sua necessidade e a justificar economicamente o 
investimento na solução de NPMD?



Essa visão também permite localizar pontos potencialmente danosos e 
identificar variações de comportamento dos usuários ou de aplicações 
que requerem atenção dos operadores.

Com essas soluções é possível reduzir grandemente o tempo de 
identificação e solução de falhas e degradações nas redes, aproveitando 
da melhor forma o potencial dos recursos humanos existentes.

As soluções também permitem subsidiar o planejamento de expansão 
das redes com informações atuais e completas sobre o tráfego e 
suas tendências ao longo do tempo. Finalmente, podem subsidiar as 
atividades de segurança da rede com informações sobre variações 
localizadas de comportamento, e podem interagir com outros sistemas 
de gestão da organização.

|| PARTE 5: CONCLUSÃO

As soluções atuais de NPMD baseadas na 
plataforma Observer da Viavi oferecem uma 
visão detalhada do desempenho da rede, com 
detalhes suficientes para a tomada de decisão 
e para iniciar ações para a solução imediata 
de problemas complexos.
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