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COMO RESOLVER 6 DOS MAIORES 

DESAFIOS ATUAIS DE TI



|| INTRODUÇÃO

Impulsionado por um aumento no acesso remoto e aumentos 
de custo, a área de TI está em meio a um processo de mudanças, 
que afetará como as redes e os aplicativos são gerenciados.

A complexidade das novas redes, com implementações em VPN, SD-WAN, IoT, migração para 
nuvem, entre muitos outros, indicam que as equipes de TI, responsáveis pela integridade e segurança 
da rede, devem atualizar suas ferramentas, processos e práticas de operação e manutenção.

A alternativa – permanecer como hoje, empregando vários recursos de análise de desempenho e 
troubleshooting pouco efetivos – pode resultar em degradações de serviço, pior desempenho e maior 
exposição a riscos de segurança.

É fundamental obter informações sobre a experiência do usuário e da infraestrutura da rede. 
Essa visibilidade simplifica a manutenção dos serviços existentes e novas aplicações podem 
ser implantadas dentro do prazo e custos esperados, sem impactos para os usuários. Por outro 
lado, caso estas informações não estejam disponíveis, a solução de problemas de desempenho e 
segurança implica em um maior uso de tempo e recursos.

Em particular, no caso de violações de segurança, é extremamente importante reduzir o tempo de 
atuação. O risco de perda de propriedade intelectual, multas regulatórias e dinheiro perdido para o 
negócio aumenta exponencialmente a cada segundo que uma violação é deixada incontida. 

Este e-book examinará alguns dos maiores desafios que as equipes de TI enfrentam atualmente e 
as maneiras de resolvê-los.



|| O ISOLAMENTO DO DOMÍNIO DO PROBLEMA Quais são os 2 principais desafios que 
você enfrenta ao solucionar problemas?

Encontrar a causa raiz dos problemas de desempenho sempre foi um desafio 
para as equipes de TI. A arquitetura das redes atuais – com aplicações em 
nuvem e em camadas, múltiplos fornecedores etc. – ampliou este desafio a 
um nível sem precedentes.

Não só toma demasiado tempo para agregar indicadores de desempenho 
(KPIs) de diferentes fontes, mas também as ferramentas à disposição podem 
sobrecarregar a equipe de O&M com KPIs em excesso ou desnecessários. 
Esta sobrecarga é contraproducente e desviará esforços para resolver o 
problema, ou potencialmente ofuscar problemas de desempenho contínuos.

A demora em isolar o domínio do problema – até o cliente, servidor, rede 
ou aplicativo – pode ser devastador para a empresa em termos de receita 
perdida, produtividade ou mesmo reputação.

Na pesquisa sobre o Estado da Rede em 2020, 47% dos profissionais 
de TI entrevistados disseram que conhecer a experiência do usuário 
é o maior desafio para a solução de problemas.

VOCÊ SABIA?
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|| ISOLANDO O DOMÍNIO DO PROBLEMA 
PARA EVENTOS DE REDE OU APLICATIVO 
USANDO VIAVI OBSERVER

Monitore a experiência do usuário com uma pontuação única, numérica e 
codificada por cores composta de 30 KPIs desenvolvidos pela VIAVI.

Identifique a origem da má experiência do usuário, causada por problemas na 
rede, cliente, servidor ou aplicativo.

Solução visual de problemas em aplicações multicamadas e multifornecedores.

Conduza análises forenses em conexões cliente-servidor individuais.

Valide o problema, descreva o impacto (escopo, gravidade, duração) e 
identifique automaticamente a causa raiz.

1| A pontuação da experiência do usuário reduz a sobrecarga de 
KPIs e simplifica a análise da causa raiz.

2| Isolar rapidamente o problema através de interações visuais e 
análises forenses reduz o tempo médio de reparo.

3| Minimizar o tempo de inatividade significa usuários mais 
satisfeitos e mais tempo para TI apoiar as metas de negócios.

PONTOS RELEVANTES



|| CYBERSEGURANÇA – DETECÇÃO E RESPOSTA

|| COMO SUA ORGANIZAÇÃO PODE SE 
PREVENIR CONTRA ESTES ATAQUES?

A rápida contenção da violação de segurança 
se traduz em maior confiança nas equipes de 
operações e mais tempo disponível para se 
concentrar na otimização de serviços.

Hoje, as ameaças à segurança são cada vez mais frequentes e suas 
consequências têm maior visibilidade e impacto.

Com o acesso remoto se tornando a nova norma, os funcionários estão usando 
dispositivos profissionais e pessoais para comunicações, conectados ou não 
via VPN. É apenas uma questão de tempo antes que ocorra uma violação de 
segurança cibernética. Entre a perda de ativos de propriedade intelectual, 
taxas legais, multas regulatórias e danos à reputação, as consequências de 
uma violação podem ser devastadoras para qualquer negócio.

De acordo com a EMA, as empresas que empregam plataformas de captura de 
dados como parte de seu conjunto de ferramentas de segurança cibernética 
têm menor número de violações, tempos de resposta mais reduzidos e maior 
confiança em seus processos e fluxos internos de trabalho.

$3.86M $1.0M280 DIAS

Custo global 
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e conter uma 
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|| 6 MANEIRAS QUE O VIAVI OBSERVER 
PODE AJUDAR NA SEGURANÇA 
CIBERNÉTICA

Reduza o tempo de indisponibilidade identificando anomalias, 
comportamento e atividade invasoras.

Digite o endereço MAC de uma máquina comprometida ou nome de 
usuário no Visualizador IP para determinar até onde o hacker possa ter ido.

Detecte movimento laterais usando SYN forense no mapa de ameaças 
integrado ou via varredura de faixas IP.

Conduza análises retrospectivas com captura de pacotes e fluxos para 
uma gestão de riscos baseada em evidências.

Documente ataques DDS (distributed denial of service) - caso picos sejam 
observados em um determinado tipo de serviço, informações de fluxo e 
dados brutos fluxo fornecem a verdade sobre o ataque.

Aproveite as black-lists  pré-configuradas e personalizadas para evitar 
que grupos mal-intencionados acessem a rede.

1| A detecção e identificação de comportamentos anômalos, com criação de 
perfil de host e serviço, pode minimizar os danos financeiros e à reputação 
causados por uma violação de segurança.

2| A visibilidade abrangente da rede ajuda a identificar, reduzir e conter dados 
confidenciais que são acessados ou roubados por usuários não autorizados.

3| Ao documentar as violações com dados capturados da rede é possível 
minimizar potenciais custos legais e multas regulatórias devidas a 
relatórios incompletos ou falta de dados comprobatórios.

PONTOS RELEVANTES



As equipes de TI têm se esforçado 
para rearranjar as redes, 
implementando tunelamento e 
outras medidas para neutralizar 
os efeitos no aumento do trabalho 
remoto, mas seguem prejudicados 
pela falta de visibilidade da rede.

As VPNs foram implementadas nas organizações desde que 
o IPSEC foi definido em 1995, visando proteger informações 
confidenciais; não são, portanto, uma tecnologia nova. Mas 
mudanças recentes, especialmente causadas pela pandemia, 
levaram a um dramático aumento de trabalhadores remotos, um 
cenário para o qual as redes nunca foram projetadas.

Não apenas os usuários estão remotos, mas frequentemente, os 
técnicos de operação e manutenção tentam solucionar problemas 
também de forma remota. Aumentos de tráfego nos horários de 
pico causam problemas de acesso, respostas lentas de aplicativos 
e falhas em chamadas em conferência. O resultado? Diminuição 
da produtividade e perda de receita.

De acordo com a empresa de pesquisa IDC, na média das empresas 
pesquisadas, 6% dos funcionários trabalhavam remotamente na 
fase pré-COVID, 53% passaram a trabalhar remotamente durante a 
pandemia e cerca de 30% continuarão a trabalhar desta forma em 2021. 

VOCÊ SABIA?

|| TRABALHO REMOTO E 
GERÊNCIA DE ACESSOS VPN



|| 5 ETAPAS PARA GERENCIAR 
VPNS E ACESSO REMOTO

Monitore os provedores de VPN para identificar se eles são a 
fonte do problema.

Monitore os concentradores VPN para avaliar a integridade e 
capacidade da VPN.

Monitore a experiência dos usuários remotos, enquanto conduz 
análises forenses nos dados.

Detecte e responda a agentes mal-intencionados na rede com 
um mapa integrado de ameaças.

Crie perfis de endpoints remotos para identificar comportamentos 
anômalos, que podem indicar comprometimento da rede.

1| O monitoramento proativo das VPNs minimiza o 
tempo de inatividade da empresa, encurta o tempo 
médio de reparo e reduz os custos de suporte.

2| “Ouvir” a rede otimiza a experiência dos usuários 
remotos e aumenta a produtividade.

3| Identificar rapidamente o domínio do problema 
aumenta a taxa de resolução de eventos.

PONTOS RELEVANTES



Quando se trata de melhorias e novas 
implantações, capacidade proativa de 
planejamento pode ajudar as áreas 
de TI a maximizar investimentos.

O planejamento de capacidade é um processo contínuo que surge em 
muitas formas, desde requisitos de dimensionamento para um novo 
projeto em um local específico, otimizar ativos e recursos, decisões go/no go 
para locais de hospedagem, implementação de aplicativos multicamadas, 
planejamento de aquisições ou crescimento e mudança de negócios.

Há uma linha comum em todos esses processos: a visibilidade ponta-
a-ponta de toda a rede é fundamental para identificar os pontos de 
estrangulamento ou áreas de subutilização. O planejamento de capacidade 
adequado requer avaliações contínuas de utilização, distribuição 
volumétrica e tipo de tráfego, todas as quais dependem de uma visibilidade 
ampla da rede.

|| PLANEJAMENTO DE 
CAPACIDADE DA REDE



|| COMO O VIAVI OBSERVER PODE AJUDAR 
NO PLANEJAMENTO DE CAPACIDADE

Avalie a utilização, volume e tipo de tráfego e sua 
distribuição com o uso informações de fluxo enriquecidas.

Ganhe visibilidade sobre quais locais precisam de atenção 
ou melhorias de rede com base na pontuação da experiência 
do usuário, particionada por localização ou departamento.

Acesse as camadas 2 e 3 para obter informações sobre a 
rede, incluindo endereços MAC, endereços IP, informações 
de nome de usuário e uso de aplicativos.

1| Ao otimizar o planejamento de capacidade, a área de TI pode 
maximizar o retorno de investimento em melhorias e novas aplicações.

2| A pontuação da experiência do usuário para cada local, baseados nos 
dados de fluxo enriquecidos, ajudam a determinar onde melhorias ou 
reprojetos são necessários.

3| A visibilidade de ponta-a-ponta em todos os dispositivos de 
infraestrutura de rede ajuda a justificar os gastos em TI para todos os 
níveis de gerência.

PONTOS RELEVANTES



Atualmente, muitas organizações estão implantando links SD-WAN como 
alternativa às soluções WAN tradicionais. Os fornecedores SD-WAN 
oferecem recursos de monitoramento nativos, que são limitados em 
escopo e capacidades. Quando ocorre um problema de desempenho e o(s) 
fornecedor(es) garantem que não é o sistema deles, qual é a alternativa para 
a solução do problema?

É importante lembrar que, independentemente de seus recursos de 
monitoramento, esses fornecedores têm uma visão muito estreita, sem 
visibilidade fora do túnel SD-WAN.

As implantações de SD-WAN são normalmente feitas para reduzir os custos 
de conectividade e aumentar a produtividade. No entanto, esses objetivos 
não são imediatos - é importante validar se os objetivos operacionais e de 
negócios foram alcançados e avaliar os fornecedores.

Mais da metade das empresas que operam ou planejam operar 
conexões SD-WAN deverão usar múltiplos fornecedores de 
acordo com o reporte Estado da Rede de 2020.

VOCÊ SABIA?

|| SUPERVISÃO E CONTROLE 
DAS CONEXÕES SD-WAN



|| 5 ETAPAS PARA GERENCIAR 
VPNS E ACESSO REMOTO

Determine se a causa raiz está associada à implementação 
SD-WAN, usando o isolamento do domínio do problema e a 
pontuação da experiência do usuário.

Analise os volumes de tráfego, composição e priorização antes e 
depois da implementação da conexão SD-WAN.

Identifique claramente o problema, através de análises forenses, 
com evidências concretas fornecidas por uma única plataforma.

1| O VIAVI Observer compara o desempenho de aplicativos 
hospedados localmente antes e depois da implementação 
SD-WAN para garantir o sucesso da sua implantação.

2| Com a clara identificação do problema, através da análise 
de dados e da experiência do usuário, é possível maximizar 
o retorno de investimento da implantação SD-WAN.

PONTOS RELEVANTES



|| NOVAS IMPLEMENTAÇÕES Qual é o maior componente no 
aumento do orçamento de TI?

O gerenciamento de implantações de 
forma simplificada e objetiva permite 
reduzir custos de implantação 
e harmonizar a colaboração e a 
eficiência entre equipes.

Imagine que a equipe de TI está implantando um novo serviço e, no 
meio desse processo, parte dos usuários fica com serviço severamente 
prejudicado. Como consequência, as solicitações de suporte (e as 
reclamações...) chegam em grande volume ao helpdesk.

Como é possível gerenciar novas implantações, ao mesmo tempo que são 
tratados eventos específicos, com a análise da causa raiz do problema?

As implementações consomem tempo e recursos, sejam elas migrações para 
a nuvem, implantações de novos serviços ou alteração no hardware, como 
atualizações de roteadores, firewalls ou switches. Isso pode rapidamente se 
tornar um esforço de suporte desafiador, envolvendo vários funcionários de 
TI de Suporte, DevOps e NetOps, especialmente se vários usuários forem 
afetados após uma nova implantação.
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|| GARANTA O ÊXITO DE UMA NOVA 
IMPLANTAÇÃO USANDO O VIAVI OBSERVER

Obtenha visibilidade da experiência do usuário antes e depois da implantação.

Identifique a causa raiz de problemas em aplicativos multicamadas, com 
mapeamento de aplicativo sob demanda, para determinar se e onde a rede 
pode ser adequada para solucionar problemas de desempenho.

Valide se pacotes são descartados pelos aplicativos ou pela rede.

Avalie o desempenho normal da rede (baselining) para identificar qualquer 
alteração de desempenho após uma nova implantação.

1| A pontuação da experiência do usuário (End User Experience score) 
ajuda a identificar problemas antes e depois da implementação.

2| A pontuação da experiência do usuário para cada local, baseados nos 
dados de fluxo enriquecidos, ajudam a determinar onde melhorias ou 
reprojetos são necessários.

3| A visibilidade ponta-a-ponta em todos os dispositivos de 
infraestrutura de rede ajuda a justificar os gastos em TI para todos os 
níveis de gerência.

PONTOS RELEVANTES



PARA VER A PLATAFORMA VIAVI OBSERVER EM AÇÃO
|| VISITE ||

VIAVISOLUTIONS.COM/OBSERVERDEMO


