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TECNOLOGIA DE 

MONITORAÇÃO DE REDE
ATINGINDO A EXCELÊNCIA OPERACIONAL EM TI



A monitoração de redes corporativas torna-se mais difícil 
a cada dia. As organizações dependem cada vez mais das 
redes para o intercâmbio de informações essenciais para a 
produtividade, obtenção de receitas, parcerias e para garantir 
a fidelidade dos clientes. Entretanto, muitas organizações 
ainda têm dificuldades para posicionar internamente as redes 
como um elemento essencial de missão crítica.

Se uma rede não estiver operando no nível necessário, não poderá atender as expectativas 
que o negócio impõe para a própria empresa e para seus clientes. Por outro lado, uma rede 
de dados não é uma tecnologia estática; as organizações precisam avaliar estratégias, o 
que inclui decidir se – e quando –terceirizar, com a finalidade de satisfazer às demandas 
em evolução. Pode ser necessário implantar novo hardware para crescer horizontalmente, 
substituir tecnologias antigas ou adotar estratégias de nuvem. E mais: as ameaças 
cibernéticas, sempre em evolução, criam novos tipos de ataque que têm que ser
também enfrentados.

As redes constituem a base do arsenal tecnológico das empresas, sejam elas próprias e 
internas ou contratadas de terceiros. O grande desafio é manter a excelência operacional 
e ao mesmo tempo criar inovação do negócio através das soluções de TI. A organização 
precisa inovar, mas não pode sacrificar as funcionalidades básicas das tecnologias, 
aplicações ou modelos de negócio críticos para a missão que a empresa se propõe.



Gerenciar as operações do dia a dia com sucesso. Significa assegurar 
o cumprimento das expectativas dos usuários e dos clientes e 
garantir que as redes e as aplicações tenham bom desempenho. 

Reduzir os riscos decorrentes de mudanças programadas e de 
imprevistos. O tempo de queda de um serviço de TI não gera apenas 
frustração apenas, mas também um alto custo.

Solucionar os problemas de desempenho e segurança de forma 
rápida e eficaz. Caso um serviço de vital importância deixe de 
funcionar corretamente, o reparo pode levar tempo demais.

Atualmente, três em cada quatro CIO’s lutam para conseguir inovar o negócio 
sem afetar a excelência operacional. Essas são importantes responsabilidades 
a cargo das equipes de TI; encontrar uma solução que permita atingir o justo 
equilíbrio entre ambos objetivos é uma tarefa desafiadora.

Logo, o que se pode fazer para atingir ambos os objetivos? Essa é uma tarefa 
que pode ser dividida em três componentes principais:

40% dos problemas são hoje detectados e comunicados 
pelos usuários finais, e não pelo pessoal de TI.
Fonte: EMA Research

O custo médio do tempo de queda dos serviços de TI é 
de 336 mil dólares por hora parada.
Fonte: Gartner

Um terço dos problemas de desempenho do sistema 
levam mais de um mês para serem resolvidos.
Fonte: Forrester Research



Os problemas citados podem causar prejuízos às organizações de 
diversas maneiras, caso não sejam tratados. Não se trata somente de 
custo direto financeiro ou de recursos, mas também de uma perda 
de credibilidade do pessoal de TI junto à alta direção da organização. 
É por isso que uma solução moderna e eficaz de monitoração do 
desempenho da rede e de ameaças é de vital importância para que as 
empresas e outras organizações garantam sua excelência operacional.

O presente texto tem por objetivo demonstrar de que maneira as 
ferramentas de monitoração das redes, tais como o Observer da VIAVI, 
podem ajudar as organizações a atingir seus objetivos operacionais,  ao 
mesmo tempo que possibilitam, de forma segura, projetar e implantar 
soluções para as exigências relacionadas com o negócio. 

O Observer constitui uma solução de monitoração e 
diagnóstico que permite manter o melhor desempenho 
possível da rede e das aplicações que dela dependem.



|| GERENCIAR AS OPERAÇÕES DO DIA A DIA

O Desempenho da Rede a Partir do Ponto  de Vista do Usuário Final
 
Uma organização não pode deixar de gerenciar as operações do dia a dia para 
simplesmente dedicar-se a integrar tecnologias ou a tentar inovar. Garantir 
o bom funcionamento da rede é uma parte essencial do trabalho de manter a 
empresa funcionando bem. Como qualquer outro serviço de TI, a rede pode 
causar enormes prejuízos ao negócio se não estiver operando satisfatoriamente.

As organizações dependem das redes para que seus processos digitais sejam 
bem sucedidos. E, uma vez que atualmente muitos fluxos de trabalho essenciais 
e de missão crítica usam software que depende fundamentalmente da rede, 
os grupos de TI precisam gerenciar e manter as redes em tempo integral, 
assegurando que as operações do dia a dia possam continuar normalmente.

Já não basta que uma rede esteja operando. A rede precisa cumprir com as 
exigências dinâmicas das organizações e dos grupos de TI, ao mesmo tempo 
em que mantém os usuários finais satisfeitos. A monitoração do desempenho a 
partir do ponto de vista do usuário final possibilita aos grupos de TI direcionar 
seus esforços de forma otimizada, concentrando-se nas questões perceptíveis 
pelo usuário e que de fato tenham impacto sobre eles.



Exemplos perfeitos disso são sites e aplicações na web. É através do site 
web que o cliente geralmente interage pela primeira vez com a empresa. 
Se o website está reagindo com lentidão, a tendência é que haja uma 
desconexão entre a empresa e o cliente. Com uma melhoria da latência e 
da banda disponível para entrega do conteúdo pela rede, através da qual 
vem o acesso, a experiência do usuário final poderá ficar muito melhor. 
Concentrar os esforços na experiência do cliente significa que é preciso 
conhecer a experiência do usuário final através da análise de métricas  
para impulsionar o valor do negócio, o que inclui a geração de receita,  
a produtividade e a fidelidade dos cientes.

Experiência do Usuário Melhorada
Aumento da Receita

Experiência do Usuário Piorada
Queda na Receita 

BAIXA LATÊNCIA LATÊNCIA ELEVADA



Como Tratar os Tempos de Interrupção da Rede

Ninguém se alegra quando um serviço de TI essencial é interrompido. 
Os colaboradores precisam fazer seu trabalho. Os clientes esperam 
transações rápidas e eficientes. Quando um serviço cai, as pessoas ficam 
frustradas e se ressentem da perda de produtividade. O pior pesadelo 
de um grupo de TI é uma indisponibilidade repentina do serviço. É muito 
ruim, e não somente pelo stress e o aumento da carga de trabalho – 
um aumento que pode durar indefinidamente: horas, dias ou semanas 
– mas também pelas reclamações que surgem de todos os cantos da 
organização, indagando o que está havendo e cobrando a volta do serviço. 

Por outro lado, todo o pessoal de TI entende que não é possível garantir 
100% de disponibilidade da rede. Mesmo conseguindo reduzir o 
tempo de indisponibilidade, em algum momento será preciso desligar 
intencionalmente a rede para instalar novo hardware, migrar servidores 
ou instalar ou atualizar alguma aplicação. O grupo de TI planeja os 
desligamentos intencionais (janelas de manutenção) previamente, o que 
lhes permite preparar-se para a indisponibilidade programada. Mas o que 
acontece quando se aumenta o tempo de interrupção?

|| REDUÇÃO DE RISCOS



Se por um lado prever o tempo de interrupção na rede é muito 
importante, é possível fazer mais para tratar interrupções: é preciso 
identificar e reagir aos problemas quando ocorrem, aplicando 
procedimentos rápidos e eficazes para solucioná-los.

Descobrir a causa raiz de um problema é de vital importância para a 
operação da rede. Quando as redes são distribuídas ou virtualizadas, 
pode ser muito difícil replicar e isolar os problemas se não houver uma 
solução correta de monitoração e análise de dados.

O custo médio do tempo de queda dos serviços 
de TI é de 336 mil dólares por hora parada.
Fonte: Gartner



Análise e Diagnóstico de  Segurança e do Desempenho da Rede 

O mundo da segurança cibernética está evoluindo continuamente. 
A cada instante aparecem novas ameaças, mesmo enquanto os 
provedores de soluções de segurança cibernética estão tentando criar 
contramedidas. É inegável a necessidade de manter a segurança de 
todas as soluções de TI, inclusive da rede e das aplicações.

Os dados e as informações armazenadas na rede são sensíveis e 
críticos para o negócio. As organizações estão ainda legalmente 
obrigadas a proteger essas informações. E a proteção deve incluir as 
ameaças externas de invasão da rede e as falhas internas de segurança.

|| SOLUCIONAR OS PROBLEMAS DA REDE



As ameaças não afetam somente a segurança da empresa: podem 
também afetar decisivamente o desempenho da rede. Se a 
infraestrutura não for segura, atores mal-intencionados podem invadir 
a rede e mirar em funções e dispositivos específicos. Se essas áreas se 
tornarem indisponíveis, o desempenho irá sofrer. Um dos sinais típicos 
desse tipo de ataque é um uso exagerado de dados.

Picos de tráfego ou de consumo de banda podem ser indicações de que a 
rede foi invadida por um malware, que está consumindo os recursos.

Quando ocorre uma violação da segurança, a equipe precisa estar pronta 
e a postos. Uma boa ferramenta de monitoração e análise será capaz de 
detectar, identificar e localizar um padrão de comportamento incomum 
ou anormal e permite conhecer de onde vem o tráfego e o impacto 
do evento, possibilitando que as equipes de operação da rede e de 
segurança cooperem para solucionar rápida e eficazmente o problema.

HACKERS EXTERNOS

DISPOSITIVOS INSEGUROS 

MAU USO DAS REDES

Tipos de ameaças



Gerenciamento do Ciclo de Vida da Rede
 
A plataforma Observer da VIAVI consiste de um conjunto de 
ferramentas que permitem gerenciar a operação cotidiana da rede e 
de segurança, reduz os riscos decorrentes de ações programadas e 
de imprevistos e soluciona problemas de desempenho e segurança 
com grande celeridade. A plataforma ajuda as empresas a cumprir 
as metas de negócios e vencer obstáculos e desafios durante todo 
o ciclo de vida da rede – desafios que incluem implementar novas 
tecnologias, gerenciar os recursos existentes, identificar e resolver 
anomalias de serviço e comportamento e otimizar o uso dos recursos.

|| PLATAFORMA OBSERVER DA VIAVI

Observer
Apex

Observer 
GigaStor

Observer 
GigaFlow

Há três produtos principais que 
constituem a plataforma Observer



|| OBSERVER APEX

O Observer Apex é um ponto unificado para a gestão do desempenho da 
rede mediante processos de aprendizagem de máquina (ML, ou Machine 
Learning), que permitem atribuir notas para a experiência vivida pelo 
usuário final. Essas notas, ou escores (scores), podem ser integradas a 
outras ferramentas do conjunto de soluções Observer. O Apex inclui 
dashboards definidos pelo usuário com visualizações customizadas do 
estado da rede e da qualidade dos serviços. Também inclui o mapeamento 
das aplicações para criar visualizações rápidas por camadas lógicas.



|| OBSERVER GIGASTOR

O Observer GigaStor consiste em um dispositivo de acesso e análise de 
dados na camada física, que permite que a captura e o armazenamento 
dos pacotes de dados presentes na rede com a maior granularidade e 
quantidade de detalhe possível, fundamentais na análise de desempenho, 
diagnóstico e análise forense em caso de eventos de falhas ou de 
segurança. A captura de pacotes do GigaStor permite analisar os dados 
reais e concretos das anomalias, sem a necessidade de recriar condições 
em uma rede de teste.



Usado em combinação com o Observer GigaStor, o Observer GigaFlow 
possibilita avaliar o gerenciamento das aplicações, acessar e analisar os 
fluxos dos usuários finais, efetuar análises forenses, identificar ameaças 
com o respectivo contexto de seu âmbito e impacto e identificar os perfis 
de tráfego. O GigaFlow combina fontes múltiplas e diversas de dados em 
um registro enriquecido de fluxos mediante a estruturação dos dados 
obtidos de vários tipos de dispositivos e aplicações. 

Com a plataforma Observer da VIAVI, é possível obter tanto a 
monitoração e diagnóstico do desempenho da rede quanto de sua 
segurança operacional, através da análise inteligente de dados. 
Combinadas, as soluções dão suporte aos grupos de NetOps e SecOps 
e permitem centralizar o gerenciamento das redes, mantendo o nível de 
desempenho necessário para atender aos requisitos do negócio. Com o 
Observer, a possibilidade de alcançar as metas de eficiência torna-se uma 
realidade, ao mesmo tempo em que se liberam os recursos de TI para as 
iniciativas de transformação digital da organização.

|| OBSERVER GIGAFLOW




