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Sobre a SolarWinds  iii 

Sobre a SolarWinds 

A SolarWinds, Inc desenvolve e comercializa uma série de ferramentas de gerenciamento, 
monitoramento e descoberta de rede para atender a diversos requisitos de profissionais de 
consultoria e gerenciamento de rede atuais. Os produtos SolarWinds continuam definindo 
parâmetros de comparação da qualidade e desempenho e posicionaram a empresa como líder 
na tecnologia da descoberta e gerenciamento de rede. A base de clientes da SolarWinds inclui 
mais de 45 por cento do Fortune 500 e clientes de mais de 90 países. Nossa rede global de 
distribuidores de parceiro de negócio abrange mais de 100 distribuidores e revendedores. 

Contato com a SolarWinds 

Você pode contatar a SolarWinds de várias formas, inclusive: 

Equipe Informações de contato 

Vendas 

vendasbrasil@solarwinds.com 
www.solarwinds.com.br 
0800 095-9030 
 

Suporte técnico www.solarwinds.com/support 

Fóruns de usuários thwack.solarwinds.com 

 

Convenções 

A documentação usa convenções consistentes para ajudá-lo na identificação de itens na 
biblioteca online e impressa. 

Convenção Especificação 

Negrito Itens de janela, incluindo botões e campos. 

Itálico Títulos de livro e de CD, nomes de variável, novos termos 

Fonte fixa 
Nomes de arquivo e de diretório, comandos e exemplos de 
código, texto digitado por você 

Colchetes, como em 
[valor] 

Parâmetros de comando opcionais 

Chaves, como em 
{valor} 

Parâmetros de comando necessários 

OU lógico, como em 
valor1|valor2 

Parâmetros de comando exclusivos, em que apenas uma 
das opções pode ser especificada 

 

http://www.solarwinds.net/
http://www.solarwinds.net/support
file://Fileserver/Nable/Solarwinds/2013_XXX_20131016%20-%20EvalGuides/DOC/Orion-NetFlow/www.thwack.com
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Biblioteca de documentação do Orion NetFlow Traffic 
Analyzer  

Os seguintes documentos estão incluídos na biblioteca de documentação do Orion NetFlow 
Traffic Analyzer: 

Documento Finalidade 

Guia do administrador 
Fornece informações detalhadas conceituais, de 
definição e de configuração. 

Guia de avaliação 
Apresenta uma introdução aos recursos do Orion 
NetFlow Traffic Analyzer e instruções de instalação e 
configuração inicial. 

Página Ajuda 
Fornece ajuda para todas as janelas da interface de 
usuário do Orion NetFlow Traffic Analyzer 

Notas de Versão 

Fornece as informações, os problemas conhecidos e as 
atualizações mais recentes. As Notas de Versão mais 
recentes podem ser encontradas em 
www.solarwinds.com. 

 

Os seguintes documentos complementam a biblioteca de documentação do Orion NetFlow 
Traffic Analyzer com informações sobre o Orion Network Performance Monitor: 

Documento Finalidade 

Guia do administrador do 
Orion Network Performance 
Monitor 

Fornece informações detalhadas conceituais, de 
definição e de configuração do Orion Network 
Performance Monitor. 

Guia de avaliação do Orion 
Network Performance 
Monitor 

Apresenta uma introdução aos recursos do Orion 
Network Performance Monitor e instruções de 
instalação e configuração inicial. 

Página Ajuda 
Fornece ajuda para cada janela da interface de usuário 
do Orion Network Performance Monitor 

Notas de Versão 

Fornece as informações, os problemas conhecidos e as 
atualizações mais recentes. As Notas de Versão mais 
recentes podem ser encontradas em 
www.solarwinds.com.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.solarwinds.net/
http://www.solarwinds.net/
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Capítulo 1 

Introdução ao Orion NetFlow Traffic Analyzer 

O Orion NetFlow Traffic Analyzer (Orion NTA) fornece uma solução de 
monitoramento de rede escalonável e simples de usar para profissionais de TI 
que gerenciam redes habilitadas da NetFlow, sFlow, J-Flow, NetStream ou 
CBQoS. 

Por que instalar o Orion NetFlow Traffic Analyzer 

À medida que as empresas e as redes crescem, a largura de banda precisa 
crescer exponencialmente. Todas as indústrias modernas conectadas investem 
quantias significativas de tempo e dinheiro para garantir que a largura de banda 
disponível seja suficiente para as atividades e os aplicativos críticos dos 
negócios. Quando a largura de banda necessária excede a capacidade 
disponível no momento ou quando a demanda parece expandir além das 
capacidades da rede, a compreensão do uso da largura de banda deixa de ser 
um novo interesse e se torna crítica para decidir se é necessário investir em 
mais largura de banda ou se as diretrizes de uso mais restritas são suficientes 
para recuperar a largura de banda perdida. 

Com o advento da mídia de streaming, tecnologias voice over IP (VoIP), jogos 
online e outros aplicativos que consomem intensamente a largura de banda, 
você, como engenheiro de redes, precisa responder a perguntas mais 
complexas do que a rede estar ativa ou inativa. Você precisa responder por que 
a rede não apresenta o desempenho esperado.  

Se você precisa saber como e por quem a largura de banda está sendo usada, o 
Orion NetFlow Traffic Analyzer fornece uma resposta simples e integrada. Você 
pode rastrear e monitorar rapidamente o uso de largura de banda de um 
aplicativo específico ou tipo de tráfego. Por exemplo, se você observar um uso 
excessivo de largura de banda em uma determinada interface, use o Orion 
NetFlow Traffic Analyzer para ver se a reunião da empresa, que consiste em 
streaming de vídeo, está consumindo 80% da largura de banda disponível por 
meio de um switch específico. Ao contrário de muitos outros produtos de análise 
NetFlow, a rede e os dados do NetFlow fornecidos pela solução Orion NetFlow 
Traffic Analyzer não são puramente dados extrapolados, mas estão baseados 
em informações reais coletadas sobre a rede pelo produto Orion Network 
Performance Monitor, que está no coração do Orion NetFlow Traffic Analyzer. 

Pronto para ser usado, o Orion NetFlow Traffic Analyzer oferece recursos de 
monitoramento e gráficos, juntamente com estatísticas orientadas por detalhe, 
incluindo: 



SolarWinds Orion NetFlow Traffic Analyzer  Guia de avaliação 
 

 
2  Introdução ao Orion NetFlow Traffic Analyzer 

 Distribuição de largura de banda nos tipos de tráfego  

 Padrões de uso ao longo do tempo  

 Identificação e rastreamento de tráfego externo  

 Integração completa com estatísticas detalhadas de desempenho da 
interface  

Esses recursos de monitoramento, juntamente com os mecanismos de criação 
de relatórios e o Console Web do Orion Network Performance Monitor 
personalizáveis, fazem do Orion NetFlow Traffic Analyzer a sua melhor opção 
para monitorar a rede habilitada para fluxo. 

Funcionamento do Orion NetFlow Traffic Analyzer 

Os dispositivos habilitados para fluxo e CBQoS podem fornecer várias 
informações sobre tráfego relacionadas a IPs. O Orion NTA coleta esses dados 
de tráfego, os correlaciona em um formato utilizável e os apresenta com dados 
detalhados do desempenho da rede coletados pelo SolarWinds Orion Network 
Performance Monitor, como gráficos e relatórios de fácil leitura sobre o uso da 
largura de banda na rede. Esses relatórios ajudam a monitorar e determinar o 
uso da largura de banda, a rastrear conversas entre pontos de extremidade 
internos e externos, a analisar padrões de tráfego e a planejar as necessidades 
de capacidade de largura de banda. 

O diagrama a seguir apresenta uma visão geral de uma instalação simples do 
Orion NTA para mostrar como a análise de fluxo e a sondagem de CBQoS 
funcionam no Orion NTA. A análise de fluxo e a sondagem de CBQoS ocorrem 
simultaneamente: os dispositivos habilitados para fluxo enviam dados de fluxo 
para o coletor do Orion NTA na porta 2055, e o coletor do Orion NTA sonda os 
dispositivos habilitados do CBQoS quanto a políticas de definição de tráfego e 
resultados na porta 161.  

Observação: os monitoramentos de CBQoS e de fluxo são mostrados 
separadamente para enfatizar a diferença nos métodos de coleta. Os pontos de 
extremidade da rede não estão mostrados, e uma instalação típica do Orion NTA 
não requer que todos os dispositivos habilitados do CBQoS e de fluxo sejam 
configurados para interagirem diretamente com o coletor do Orion NTA. Para 
obter mais informações sobre como implantar de forma eficiente o NetFlow em 
sua rede, consulte “Introdução às redes Volume 3 - Noções básicas do NetFlow 
e estratégias de implantação”. 

http://thwack.com/media/p/83695.aspx
http://thwack.com/media/p/83695.aspx
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Por que usar o Orion NetFlow Traffic Analyzer 

O Orion NetFlow Traffic Analyzer permite que você monitore, de forma rápida e 
fácil, os recursos da rede e os padrões de uso em um nível personalizável de 
detalhe. Os seguintes recursos valiosos representam as principais capacidades 
do Orion NetFlow Traffic Analyzer: 

Integração de alertas do Orion 

O Orion NTA adiciona automaticamente informações do talker principal aos 
alertas de uso da interface Orion. Você pode navegar diretamente para os 
detalhes da interface do NTA pelas mensagens do recurso de Eventos 
Orion.  

Para obter mais informações, consulte Como adicionar as principais 
estatísticas do Talker aos alertas do Orion. 

Gráficos personalizáveis baseados em taxa 

Os gráficos da área empilhada e os novos gráficos de linha oferecem 
opções para incluir splines mostrando tendências de dados, e agora, as 
opções de unidade de gráfico incluem Taxa (Kbps), Percentual de 
velocidade da interface, Percentual do tráfego total e Dados transferidos por 
intervalo. 
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Mapeamento avançado de porta e aplicativo 

Os mapeamentos de aplicativo podem ser definidos com base nos 
endereços IP de origem e de destino, além de portas e protocolos. 

Suporte de monitoramento de fluxo para Cisco Adaptive Security 
Appliances (ASA) 

O Orion NTA pode informar dados de tráfego da rede fornecidos pelos 
dispositivos Cisco ASA habilitados para NetFlow. 

Exibições filtradas, incluindo o tráfego de entrada e saída 

Agora, o Orion NTA permite selecionar a direção do tráfego em qualquer 
interface exibida. Em qualquer interface monitorada, você pode visualizar os 
dados do tráfego de entrada, de saída ou de ambos. 

Suporte a dispositivos habilitados para IPFIX 

Internet Protocol Flow Information Export (IPFIX) é um padrão de 
desenvolvimento para formatação e transmissão de informações sobre 
tráfego da rede baseado em IP. Conforme mais dispositivos apresentarem 
capacidade de IPFIX, o Orion NTA poderá imediatamente fornecer 
monitoramento de fluxo IPFIX. 

Monitoramento do Cisco Class-based quality of service (CBQoS) 

O Orion NTA fornece recursos que permitem facilmente exibir, criar gráfico e 
relatórios sobre os efeitos das políticas do CBQoS que você ativou em seus 
dispositivos Cisco habilitados do CBQoS.  

Essa versão aprimora o monitoramento do CBQoS com suporte parcial a 
políticas aninhadas e controle mais granular de sondagem de dispositivos 
específicos.  

Disponibilidade e desempenho aprimorados 

Com o Orion NTA, você pode detectar, diagnosticar e resolver mais 
rapidamente as lentidões e interrupções na rede. 

Esta versão aprimora a eficiência de sondagem do CBQoS, os tempos de 
carregamento de relatórios e exibições de resumo. 

Planejamento analítico da capacidade 

O Orion NTA destaca as tendências no tráfego da rede, permitindo que você 
faça alterações antecipadas e de forma inteligente na largura de banda em 
áreas que estão sobrecarregadas. 
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Esta versão inclui relatórios sobre Conversas principais com aplicativos, 
50 pontos de extremidade principais, recursos mostrando as origens e 
destinos do tráfego principal por domínio e principais conversas de grupo do 
endereço IP. 

Alocação de recurso de rede otimizada 

As informações fornecidas pelo Orion NTA permitem identificar e reatribuir 
áreas com capacidades de largura de banda em excesso a áreas com 
conexões lentas ou limitadas. 

Alinhamento de recursos de TI com as necessidades de negócios da 
empresa 

Como o Orion NTA está incorporado à infraestrutura comprovada do Orion 
NPM, você pode avaliar as necessidades da rede empresarial em uma visão 
geral superior e os detalhes funcionais de interfaces e nós específicos. 

Maior segurança da rede 

Com o Orion NTA, você pode identificar, de forma rápida e precisa, o tráfego 
da rede e expor padrões estranhos, comportamentos indesejados e uso 
anormal que possam indicar possíveis infecções por vírus, bot ou spyware. 

Suporte a várias portas de fluxo 

O número e os tipos de dispositivos habilitados para fluxo disponíveis 
aumentaram, assim, o número de portas pelas quais os dados de fluxo são 
transmitidos também aumentaram. Agora, o Orion NTA oferece suporte à 
designação de várias portas nas quais os dados de fluxo poderão ser 
recebidos. 

Uma solução única de monitoramento NetFlow, sFlow, J-Flow, NetStream e 
IPFIX 

Agora, você pode interromper a comutação entre pacotes de monitoramento 
de rede para obter um cenário completo do uso, desempenho e 
necessidades da rede, independentemente do tipo de registros de fluxo 
fornecidos pelos diversos dispositivos da rede. 
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Capítulo 2 

Instalação do Orion NetFlow Traffic Analyzer 

O Orion NetFlow Traffic Analyzer (Orion NTA) apresenta um procedimento de 
instalação orientado por assistente. Para um produto de classe empresarial, os 
requisitos são nominais. 

Observação: os dados do NetFlow são extensos e podem consumir muita 
memória do banco de dados em um período relativamente curto de tempo. Isso 
se aplica até para redes menores. Como resultado, a SolarWinds recomenda 
que o banco de dados SQL Server e a instalação do Orion NPM/NTA sejam 
mantidos em servidores físicos separados. 

SQL Server e SQL Server Express com Orion NTA 

Como os dados do NetFlow são extensos e podem consumir muita memória do 
banco de dados em um período de tempo relativamente curto, a SolarWinds não 
recomenda o uso de instâncias do banco de dados SQL Server Express para 
Orion NTA. Em vez disso, a SolarWinds recomenda o uso de uma versão de 
produção do SQL Server. 

As avaliações do Orion NTA são uma exceção limitada. Para fins de avaliação, o 
Orion NPM e o Orion NTA podem aceitar o uso de instâncias do banco de dados 
SQL Server Express 2005. O SQL Express permite avaliar o Orion NTA com um 
banco de dados real e está disponível de forma gratuita na Microsoft. No 
entanto, a SolarWinds não recomenda seu uso com o Orion NTA em ambientes 
de produção pelas seguintes razões: 

 O SQL Express não pode gerenciar bancos de dados maiores que 4 GB. 

 O SQL Express está limitado a um único processador. 

 O SQL Express não pode utilizar mais de 1 MB de memória RAM. 

Observação: para os ambientes de produção, as instalações do Orion NPM e 
Orion NTA devem usar uma instância do banco de dados SQL Server instalada 
em um servidor separado. 
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Requisitos 

O servidor usado para hospedar a solução NetFlow deve oferecer suporte ao 
Orion NPM e ao Orion NTA, já que o Orion NTA está incorporado e estende o 
Orion NPM. Em geral, os requisitos da versão atual do Orion NTA segue os 
requisitos da instalação do Orion NPM versão 9.5, indicados em “Requisitos do 
Orion NPM” do Guia do administrador do SolarWinds Orion Network 
Performance Monitor. 

Observação: por padrão, o Orion NTA escuta os dados de fluxo na porta 2055 
(UDP). Certifique-se de que a porta 2055 esteja aberta para comunicação UDP 
em qualquer coletor do Orion NTA. 

Requisitos de software 

As tabelas a seguir listam os requisitos de software da versão atual do Orion 
NTA. 

Observações: 

 Em virtude dos requisitos de alta velocidade e grande quantidade de 
memória das transações de monitoramento de fluxo, o Orion NTA e o SQL 
Server devem ser instalados em servidores físicos separados. 

 O SQL Express e o MSDE restringem o tamanho de qualquer banco de 
dados a 4 GB e 2 GB, respectivamente. Por esse motivo, o SolarWinds não 
oferece suporte ao uso do SQL Express ou do MSDE com o Orion NTA em 
ambientes de produção. 

  

file://Fileserver/Nable/Solarwinds/2013_XXX_20131016%20-%20EvalGuides/DOC/Orion/OrionAdministratorGuide.doc%23Requirements
file://Fileserver/Nable/Solarwinds/2013_XXX_20131016%20-%20EvalGuides/DOC/Orion/OrionAdministratorGuide.doc%23Requirements
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Software Requisitos 

Orion NPM Versão 10.1 ou posterior 

Sistema 
Operacional 

Windows 2008 Server e Windows 2008 Server R2 (32 bits ou 64 bits, 
com IIS no modo de 32 bits). 
Windows 2003 Server R2 (32 bits ou 64 bits, com IIS no modo de 32 
bits)  
O IIS deve estar instalado. A SolarWinds recomenda que os 
administradores do Orion NPM tenham privilégios de administrador 
local para assegurar a funcionalidade total das ferramentas do Orion 
NPM local. As contas limitadas ao uso do console Web não requerem 
privilégios de administrador. 
Observação: a SolarWinds não oferece suporte à instalação do Orion 
NPM no Windows XP, Windows Vista e Windows 7 em ambientes de 
produção. 

Servidor Web 

Microsoft IIS, versão 6.0 e posterior, no modo de 32 bits. As 
especificações de DNS requerem que os nomes de host sejam 

compostos por caracteres alfanuméricos (A-Z, 0-9), sinal de menos 

(-) e pontos (.). Os caracteres sublinhados (_) não são permitidos. 

Para obter mais informações, consulte RFC 952. 
Observação: a SolarWinds não recomenda nem oferece suporte à 
instalação do Orion NTA no mesmo servidor nem ao uso do mesmo 
servidor de banco de dados como um servidor RIM (Research in 
Motion) Blackberry. 

.NET Framework Versão 3.5 SP1 ou posterior 

Serviços de 
interceptação 
SNMP 

Componente das ferramentas de monitoramento e gerenciamento do 
sistema operacional Windows 

Navegador do 
console Web 

Microsoft Internet Explorer versão 6 ou posterior com scripts ativos 
Firefox 3.0 ou posterior 

 

Software SQL 
Server 

Requisitos 

Sistema 
Operacional 

Windows 2008 Server (32 bits ou 64 bits) 
Windows 2003 Server R2, SP1 e superior (32 bits ou 64 bits) 

SQL Server 

SQL Server 2005 SP1 Standard ou Enterprise 
SQL Server 2008 Standard ou Enterprise 
Observação: embora o SQL Express possa ser usado para fins de 
avaliações limitadas para monitorar uma ou duas interfaces por um 
tempo bastante limitado, a SolarWinds não recomenda seu uso em 
redes maiores. 
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Requisitos de hardware 

A tabela a seguir lista os requisitos mínimos de hardware para monitoramento de 
uma rede típica com a versão atual do Orion NTA. 

Observação: Orion NTA requer que a porta TCP 17777 esteja aberta para 
enviar e receber tráfego entre Orion NPM e qualquer outro módulo Orion. 

Aviso: as únicas configurações de RAID que devem ser usadas com o Orion 
NTA são 0, 1, 0+1 ou 1+0. Em virtude dos requisitos de alta velocidade e grande 
quantidade de memória das transações de dados do NetFlow, as SANs ou 
outras configurações de RAID não devem ser usadas, pois poderiam resultar em 
perdas de dados e desempenho significativamente menor. 

Hardware Requisitos 

CPU 3 GHz ou superior, processadores duplos com núcleos duplos 

RAM 3 GB ou mais 

Espaço da unidade 

Servidor Orion NTA: 5 GB ou mais, RAID 0, 1, 01 ou 10. Outras 
configurações de RAID ou SAN não são recomendadas. 
SQL Server: 5 GB ou mais, RAID 0, 1, 01 ou 10 em pelo menos 6 
eixos. Outras configurações de RAID ou SAN não são 
recomendadas. 

Dispositivos do 
NetFlow 

Dispositivos Cisco que usam o NetFlow versão 5 ou 9 
Observação: o Orion NTA reconhece somente modelos do 
NetFlow versão 9 que incluem todos os campos incluídos no 
modelo do NetFlow versão 5. 

Dispositivos IPFIX Dispositivos de rede que usam IPFIX 

Dispositivos J-Flow Dispositivos de rede que usam J-Flow 

Dispositivos sFlow Dispositivos de rede que usam sFlow versão 5 

Dispositivos 
NetStream 

Dispositivos de rede que usam NetStream 

Observação: para obter mais informações sobre fluxos com suporte, consulte “Requisitos de 
NetFlow, IPIX, J-Flow, sFlow e NetStream” no Guia do administrador do SolarWinds Orion 
NetFlow Traffic Analyzer. 
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Requisitos de máquina virtual 

O Orion NTA poderá ser instalado em máquinas virtuais VMware e em Microsoft 
Virtual Servers, caso os seguintes requisitos sejam atendidos em cada servidor 
virtual: 

Configuração da 
máquina virtual 

Requisitos 

Velocidade da 
CPU 

3.0 GHz 

Alocado 
Espaço da unidade 

Servidor Orion NTA: 5 GB ou mais, RAID 0, 1, 01 ou 10. Outras 
configurações de RAID ou SAN não são recomendadas. 
SQL Server: 5 GB ou mais, RAID 0, 1, 01 ou 10 em pelo menos 6 
eixos. Outras configurações de RAID ou SAN não são 
recomendadas. 

Memória 2 GB ou mais 

Interface de rede 

Cada instalação do Orion NPM deve ter seu próprio NIC dedicado  
Observação: como o Orion NPM usa SNMP para monitorar a rede, 
se você não conseguir dedicar uma placa de interface de rede à 
instalação do Orion NPM, poderá observar lacunas na monitoração 
de dados, devido à baixa prioridade geralmente atribuída ao tráfego 
SNMP. 

 

Para obter mais informações sobre requisitos do Orion NPM, consulte 
“Requisitos do Orion NPM” no Guia do administrador do SolarWinds Orion 
Network Performance Monitor. 

Requisitos do NetFlow, IPFIX J-Flow, NetStream e 
sFlow 

Todo pacote NetFlow, IPFIX, J-Flow, NetStream ou sFlow que não inclui os 
seguintes tipos e valores de campo pode ser ignorado pelo Orion NTA: 

Tipo de campo 
Número 
do tipo de 
campo 

Descrição 

IN_BYTES 1  Contador de bytes de entrada 

IN_PKTS 2 Contador de pacotes de entrada 

PROTOCOL 4 Protocolo da camada 4 

L4_SRC_PORT 7 Porta TCP/UDP de origem 

IPV4_SRC_ADDR 8 Endereço IP de origem 

INPUT_SNMP 10 Índice da interface de entrada SNMP 

L4_DST_PORT 11 Porta TCP/UDP de destino 

IPV4_DST_ADDR 12 Endereço IP de destino 

OUTPUT_SNMP 14 Índice da interface de saída SNMP 

 

file://Fileserver/Nable/Solarwinds/2013_XXX_20131016%20-%20EvalGuides/DOC/Orion/OrionAdministratorGuide.doc%23Requirements
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Observações: 

 Apenas um índice de interface é absolutamente necessário, mas ambos os 

índices (INPUT_SNMP e OUTPUT_SNMP) devem ser fornecidos para exibir 

estatísticas precisas dos fluxos de entrada e de saída. 

 O tipo de campo SRC_TOS (número do tipo de campo 5) é necessário para 

exibir os dados do Tipo de serviço do tráfego em uma origem de fluxo, mas 
o modelo usado pelo Cisco Adaptive Security Appliances (ASA) não fornece 
esse campo.  

 Se a SolarWinds indicar que o Orion NTA oferece suporte ao monitoramento 
de fluxo para um dispositivo, pelo menos um dos modelos que o dispositivo 
exportar satisfará esses requisitos. 

 A inclusão de dados BGP/AS em pacotes NetFlow é opcional. 

Instalação do Orion NetFlow Traffic Analyzer 

Conclua o procedimento a seguir para instalar o Orion NTA. Você deve fornecer 
a porta de tráfego NetFlow e confirmar que ela está ativada e está enviando 
dados de tráfego NetFlow para concluir a instalação. 

Observação: o procedimento a seguir considera que o Orion NPM versão 10.1 
ou posterior já esteja instalado no servidor Orion NTA designado. Se desejar 
avaliar o Orion NPM, contate a SolarWinds em sales@solarwinds.com. 

Para instalar o Orion NetFlow Traffic Analyzer: 

1. Faça logon no servidor Orion NPM que deseja usar para a análise de tráfego 
NetFlow. 

2. Se você estiver instalando o Orion NTA em um servidor de terminal, 
conclua as seguintes etapas antes de continuar com a instalação do Orion 
NTA: 

a. Clique em Start (Iniciar) > Control Panel (Painel de Controle) > Add 
or Remove Programs (Adicionar ou Remover Programas). 

b. Clique em Add New Programs (Adicionar novos programas). 

c. Clique no CD ou Floppy (Disquete). 

d. Clique em Next (Avançar) na janela Instalar programa usando um 
disquete ou CD-ROM. 

3. Se você obteve o Orion NetFlow Traffic Analyzer por download no site 
da SolarWinds, inicie o executável de instalação do SolarWinds Orion NTA 
do diretório onde está armazenado.  
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4. Se você recebeu mídia física, inicie o executável de instalação do 
SolarWinds Orion NTA da unidade de CD. 

5. Leia o texto de boas-vindas. 

6. Clique em Next (Avançar). 

7. Selecione I accept the terms of the license agreement (Aceito os termos 
do Contrato de Licença) e clique em Next (Avançar). 
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8. Clique em Install (Instalar) na janela Pronto para instalar o programa. 

 

9. Quando o Assistente InstallShield for concluído, clique em Finish (Concluir) 
para sair do assistente. 

 

10. Clique em Continue Evaluation (Continuar a avaliação). 

11. Se for exibido um prompt para você reinicializar o servidor, selecione 
uma das seguintes opções, conforme apropriado: 

 Se você estiver instalando o Orion NTA em um servidor de terminal, 
clique em No (Não). 

 Se você NÃO estiver instalando o Orion NTA em um servidor de 
terminal, clique em Yes (Sim). 

12. Se o Assistente de Configuração não for iniciado automaticamente, 
clique em Start (Iniciar) > All Programs (Todos os programas) > 
SolarWinds Orion > Configuration Wizard (Assistente de Configuração). 

13. Leia o texto de boas-vindas e clique em Next (Avançar). 
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14. Confirme se o SolarWinds NetFlow Traffic Analyzer Service está marcado 
na janela Configurações de Serviços e clique em Next (Avançar). 

 

 

15. Leia o resumo da configuração e clique em Next (Avançar). 

 

 

16. Após a conclusão do Assistente de Configuração, confirme se o Launch 
Orion Web está marcado e clique em Finish (Concluir). 
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17. Faça logon no Console Web do Orion como um administrador. 

Observação: se você ainda não configurou uma outra senha de Admin, 

poderá fazer logon com o ID de usuário Admin sem senha. 

18. Se for exibido um prompt para adicionar recursos do NetFlow ao site 
do Orion, clique em Add Resources (Adicionar recursos).  

 

Habilitação da análise de fluxo no Orion NTA 

Para começar a analisar os dados de fluxo disponíveis produzidos pelos 
dispositivos na rede, adicione uma interface habilitada para fluxo ao banco de 
dados Orion ou monitore uma interface adicionada anteriormente capaz de gerar 
dados do NetFlow. A adição de dispositivos do NetFlow e interfaces ao banco de 
dados Orion e a adição de dispositivos do NetFlow e interfaces ao Orion NTA 
como fontes do NetFlow são procedimentos separados, detalhados em seções 
separadas, como segue. 

Preparação para coletar dados de fluxo 

Antes de tentar configurar fontes do NetFlow no Orion NTA, configure cada 
dispositivo de rede relevante para exportar dados de fluxo para o Orion NTA.  

Para preparar-se para coletas de fluxo: 

1. Configure os dispositivos da rede para exportar dados relativos a cada 
interface relevante. 

Consulte a documentação do modelo do fornecedor Há alguns exemplos no 
Apêndice B do Guia do administrador do Orion Network Traffic Analyzer 
sobre configuração de fluxo para dispositivos Cisco, Foundry, Extreme e HP.  

Para obter informações sobre como habilitar o NetFlow para comutadores 
Cisco Catalyst, consulte este documento de referência técnica da 
SolarWinds. 

Para obter informações sobre como habilitar o NetFlow em dispositivos 
Cisco ASA, consulte este artigo da Base de dados de conhecimento da 
SolarWinds. 

2. Verifique se cada interface do qual você deseja coletar e exibir dados está 
ativamente sendo monitorado no Orion NPM 

Nessa tarefa, para qualquer interface que você precise adicionar ao Orion 
NPM, consulte “Descoberta de rede usando o Assistente do Sonar” no Guia 
do administrador do SolarWinds Orion NPM. 

http://www.solarwinds.com/support/Netflow/docs/OrionNetFlowSwitches.pdf
http://www.solarwinds.com/support/Netflow/docs/OrionNetFlowSwitches.pdf
http://support.solarwinds.com/kbase/ProblemDetail.cfm?ID=1264
http://support.solarwinds.com/kbase/ProblemDetail.cfm?ID=1264
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3. Use uma ferramenta de captura de pacote (por exemplo, WireShark) na 
interface e porta relevantes para verificar se o dispositivo está de fato 
exportando dados como esperado. 

Como adicionar dispositivos e interfaces ao banco de 
dados Orion 

O procedimento a seguir adiciona um dispositivo e suas interfaces ao banco de 
dados Orion usando o recurso Gerenciamento de Nós da Web do Console Web 
do Orion. Se o dispositivo NetFlow já estiver configurado para enviar dados do 
NetFlow, o Orion NTA começará a receber dados do NetFlow logo que esse 
dispositivo for adicionado ao banco de dados Orion. 

Observação: para obter mais informações sobre como designar fontes do 
NetFlow no Orion NTA, consulte “Adição de fontes do NetFlow ao NetFlow 
Traffic Analyzer” na página 24. 

Para adicionar dispositivos habilitados para fluxo e interfaces ao banco de 
dados Orion: 

1. Faça logon no servidor Orion NPM que hospeda a instalação do Orion NTA. 

2. Clique em Start (Iniciar) > SolarWinds Orion > Orion Web Console 
(Console Web do Orion). 

3. Faça logon no Console Web do Orion como um administrador. 

Observação: se você ainda não configurou uma outra senha de Admin, 

poderá fazer logon com o User ID (ID de usuário) Admin sem senha. 
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4. Clique em Settings (Configurações) no canto direito da tela. 

 

 

5. Clique em Add a Node (Adicionar nó) no agrupamento de Gerenciamento 
de nós. 

 

 

6. Forneça o nome do host ou o endereço IP do dispositivo habilitado para 
fluxo que você deseja adicionar no campo Hostname or IP Address (Nome 
do host ou Endereço IP). 

 

 

7. Se o endereço IP do dispositivo que está sendo adicionado for 
dinamicamente alocado (DHCP or BOOTP), marque Dynamic IP Address 
(Endereço IP dinâmico).  
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8. Confirme se ICMP (Ping only) (ICMP (somente ping)) não está marcada. 

 

 

9. Selecione a SNMP Version (Versão SNMP) do nó adicionado. 

Observação: o Orion NPM utiliza SNMPv2c, por padrão. Se o novo 
dispositivo oferecer suporte ou requerer os recursos avançados de 
segurança de SNMPv3, selecione SNMPv3. 

 

 

10. Se você selecionou SNMPv2c, conclua as seguintes etapas: 

a. Se a porta SNMP no nó adicionado não for o padrão 161 do Orion 
NPM, forneça o número da porta real no campo Porta SNMP. 

b. Se o nó adicionado oferecer suporte a contadores de 64 bits e você 
desejar usá-los, marque Allow 64 bit counters (Permitir contadores 
de 64 bits). 

c. Forneça cadeias de caracteres comunitárias válidos para o nó 
adicionado. 

Observação: a Read/Write Community String (Cadeia de caracteres 
comunitária de Leitura/Gravação) é opcional, mas o Orion NPM 

requer a public Community String (Cadeia de caracteres 

comunitária pública), no mínimo. 
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11. Se você selecionou SNMPv3, conclua as seguintes etapas: 

a. Se a porta SNMP no nó adicionado não for o padrão 161 do Orion 
NPM, forneça o número da porta real no campo Porta SNMP. 

b. Se o nó adicionado oferecer suporte a contadores de 64 bits e você 
desejar usá-los, marque Allow 64 bit counters (Permitir contadores 
de 64 bits). 

Observação: o Orion NPM oferece suporte total ao uso de contadores 
de 64 bits, no entanto, esses contadores de alta capacidade podem 
apresentar comportamento errático, dependendo da implementação do 
fabricante. Se você observar resultados estranhos ao usar esses 
contadores, use a exibição de Detalhes do nó para desativar o uso de 
contadores de 64 bits para o dispositivo e contate o fabricante do 
hardware. 

c. Forneça as seguintes configurações de Credenciais SNMP, 
Autenticação e Privacidade/Criptografia: 

 SNMPv3 Username (Nome de usuário SNMPv3) e SNMPv3 
Context (Contexto SNMPv3) 

 SNMPv3 Authentication Method (Método de autenticação 
SNMPv3) 

 SNMPv3 Authentication Password/Key (Senha/chave de 
autenticação SNMPv3) 

 SNMPv3 Privacy/Encryption Method (Privacidade/método de 
criptografia SNMPv3) 

 SNMPv3 Privacy/Encryption Password/Key (Senha/chave de 
privacidade/criptografia SNMPv3) 

Observação: para as finalidades dessa avaliação, as Read/Write SNMPv3 
Credentials (Credenciais SNMPv3 de leitura/gravação) não são 
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necessárias e pressupõe-se que você ainda não tenha um conjunto de 
credenciais salvo. 

 

12. Clique em Validate SNMP (Validar SNMP) depois de inserir todas as 
credenciais SNMP necessárias. 

 

13. Depois de confirmar se suas credenciais SNMP são válidas, clique em Next 
(Avançar). 
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14. Marque as interfaces que deseja Orion NTA monitorar e clique em Next 
(Avançar). 

Observação: se você não souber quais são as interfaces habilitadas para 
fluxo, clique em All Interfaces (Todas as interfaces). 

 

15. Para as finalidades dessa avaliação, clique em Next (Avançar) na exibição 
Adicionar instrumentos de sondagem. 

Observação: para obter mais informações sobre como usar ou definir 
instrumentos de sondagem, consulte o Guia do administrador do SolarWinds 
Orion Network Performance Monitor. 

 

16. Clique em OK, Add Node (Adicionar nó) na exibição Alterar propriedades. 

Observação: nessa exibição, você pode fornecer valores para as seguintes 
propriedades personalizadas padrão: City (Cidade), Comments 
(Comentários) e Department (Departamento). Para obter mais 
informações sobre como usar propriedades personalizadas, consulte 
“Criação de propriedades personalizadas” no Guia do administrador do 
SolarWinds Orion Network Performance Monitor. 
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17. Clique em OK na caixa de diálogo e, em seguida, em NetFlow na barra de 
ferramentas. 

 

 

A seção a seguir fornece as etapas necessárias para começar a receber dados 
do NetFlow de dispositivos habilitados para fluxo da rede. 

Adição automática de dispositivos habilitados para fluxo 
e do CBQoS 

O Orion NTA pode adicionar automaticamente dispositivos habilitados para fluxo 
e do CBQoS como fontes do NetFlow, se eles forem configurados para enviar 
fluxos ao servidor Orion NTA designado, conforme mostrado na mensagem a 
seguir do recurso 25 últimos eventos de análise de tráfego. 
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O Orion NPM também fornece a seguinte mensagem no recurso 25 últimos 
eventos quando uma fonte é detectada e adicionada. 

 

Por padrão, nas novas instalações, os dispositivos habilitados para fluxo na rede 
são detectados e adicionados automaticamente como fontes do NetFlow. Para 
obter mais informações sobre gerenciamento de novos dispositivos de rede, 
consulte “Como adicionar dispositivos e interfaces ao banco de dados Orion” na 
página 17.  Para obter mais informações sobre configuração de dispositivos 
habilitados para fluxo, consulte “Exemplos de configuração de dispositivo” no 
Guia do administrador do SolarWinds Orion NetFlow Traffic Analyzer. 

Adição de fontes do NetFlow ao NetFlow Traffic Analyzer 

Depois que o dispositivo habilitado para fluxo e suas interfaces forem 
adicionados ao Orion NPM, você deve designar o dispositivo como uma fonte do 
NetFlow. O procedimento a seguir fornece as etapas necessárias para adicionar 
fontes do NetFlow ao Orion NTA. 

Observação: o Orion NTA reconhece somente modelos do NetFlow versão 9 
que incluem todos os campos utilizados pelo NetFlow versão 5. Para obter mais 
informações sobre os modelos do NetFlow reconhecidos pelo Orion NTA, 
consulte “Requisitos do NetFlow, IP-FIX, J-Flow, NetStream e sFlow” no Guia do 
administrador do Orion SolarWindsOrion NetFlow Traffic Analyzer. 

Para adicionar dispositivos do NetFlow e interfaces ao NetFlow Traffic 
Analyzer: 

1. Faça logon no servidor Orion NPM que hospeda o Orion NetFlow Traffic 
Analyzer. 

2. Clique em Start (Iniciar) > All Programs (Todos os programas) > 
SolarWinds Orion > NetFlow Traffic Analyzer > NetFlow Web Console 
(Console Web do NetFlow). 

file://Fileserver/Nable/Solarwinds/2013_XXX_20131016%20-%20EvalGuides/DOC/Orion-NetFlow/NetFlowAdministratorGuide.doc%23DeviceConfigurationExamples


SolarWinds Orion NetFlow Traffic Analyzer  Guia de avaliação 
 

 
Tour rápido do Orion NetFlow Traffic Analyzer  25 

3. Faça logon no Console Web do Orion como um administrador. 

 

 

4. Clique em Manage Sources (Gerenciar fontes) no cabeçalho do recurso 
Fontes do NetFlow. 

 

5. Selecione Exporters Only (last 15 minutes) (Apenas exportadores 
(últimos 15 minutos)) no menu Mostrar. 
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6. Expanda a lista de dispositivos para ver todos os nós monitorados, marque 
as opções (NetFlow e/ou CBQoS) para os nós pai das interfaces que você 
quer Orion NTA monitorar e clique em Submit (Enviar). 

 

 Observação: Para dispositivos CBQoS puros — aqueles que não exportam o 

NetFlow — use a opção Show (Mostrar) para filtrar por Cisco only 

(Somente Cisco) ou All Devices (Todos os dispositivos) e marque a 
caixa CBQoS. 

O Orion NTA deverá receber dados de tráfego e exibi-los em alguns minutos. 
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Capítulo 3 

Tour rápido do Orion NetFlow Traffic Analyzer 

Os recursos e a flexibilidade fornecidos pelo Orion NetFlow Traffic Analyzer dão 
uma visão altamente detalhada da quantidade e da qualidade do tráfego na 
rede. As seções deste capítulo se desenvolvem sequencialmente umas sobre as 
outras para mostrar os principais recursos do Orion NetFlow Traffic Analyzer. 
Este capítulo será mais útil se for lido e acompanhado do início ao fim. O 
capítulo começa com uma visão geral dos recursos imediatamente disponíveis 
na exibição resumida do NetFlow Traffic Analyzer e continua até resumos das 
exibições mais usadas do Orion NTA. 

Observação: casos de uso extensos, incluindo cenários que incorporam outras 
ferramentas SolarWinds, estão disponíveis no capítulo final deste Guia de 
avaliação. Para obter mais informações, consulte “Como usar o Orion NetFlow 
Traffic Analyzer” na página 49. 

Como iniciar o Orion NetFlow Traffic Analyzer 

Para iniciar o Orion NetFlow Traffic Analyzer, clique em Start (Iniciar) > All 
Programs (Todos os programas) > SolarWinds Orion > NetFlow Traffic 
Analyzer > NetFlow Web Console (Console Web do NetFlow). Para obter 
mais informações sobre instalação e configuração do Orion NTA, consulte 
“Instalação do Orion NetFlow Traffic Analyzer” na página 7. 

O Resumo do NetFlow Traffic Analyzer 

Quando você inicia o Orion NetFlow Traffic Analyzer, o Resumo do NetFlow 
Traffic Analyzer é a primeira exibição aberta. Essa exibição fornece uma visão 
das condições do tráfego de dados em toda a rede. Os recursos a seguir estão 
incluídos na exibição do Resumo do NetFlow Traffic Analyzer, por padrão. 

Fontes do NetFlow 

Esse recurso fornece uma lista de todos os dispositivos habilitados para fluxo e 
do CBQoS na rede que estão configurados no momento para enviar dados do 
NetFlow para o servidor que hospeda a instalação do Orion NTA. Para obter 
mais informações sobre como adicionar dispositivos habilitados para fluxo, 
consulte “Habilitação da análise de fluxo” na página 16.  
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Clique em + ao lado de qualquer nome de roteador para exibir as interfaces 
habilitadas para fluxo e do CBQoS no roteador selecionado. 

  

 

As interfaces são também listadas com um ícone de status e um carimbo de 
data e hora indicando quando o Orion NTA recebeu dados do NetFlow pela 
última vez da interface selecionada. Além disso, o recurso Fontes do NetFlow 
fornece valores relatados (conforme sondado pelo Orion NPM) do tráfego de 
entrada e saída em cada interface.  

Observação: como as fontes do NetFlow exibem valores sondados pelo Orion 
NPM, esses números podem diferir daqueles exibidos nos gráficos NTA. 

 

 

Clique em um nome de roteador para abrir a NetFlow Node Details view 
(exibição Detalhes do nó do NetFlow). Clique em um nome de interface para 
abrir a exibição NetFlow Interface Details (Detalhes da interface do NetFlow). 
Para obter mais informações sobre a NetFlow Node Details view (exibição 
Detalhes do nó do NetFlow), consulte “Exibição de detalhes do nó do NetFlow” 
na página 46. Para obter mais informações sobre a exibição NetFlow Interface 
Details (Detalhes da interface do NetFlow), consulte “Exibição de detalhes da 
interface do NetFlow” na página 42. 
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10 principais fontes do NetFlow por % de utilização 

Esse recurso fornece uma lista de fontes do NetFlow da rede que estão 
roteando tráfego suficiente para sobrecarregar de forma significativa os recursos 
do sistema. 

Observação: as fontes só serão listadas se houver excesso de utilização de 
1%. Clique na interface exibida para abrir os Detalhes da interface do NetFlow.  

 

 

Flow Navigator 

O aplicativo Flow Navigator permite filtrar as exibições do Orion NTA e adicioná-
las diretamente à barra de ferramentas de Exibições. Além disso, como o Orion 
NTA é um módulo baseado na Web, você pode criar indicadores do navegador 
para qualquer exibição do Orion NTA e verificar facilmente o status de pontos 
problemáticos em potencial em uma data posterior. Para obter mais informações 
sobre o Flow Navigator, consulte “Como usar o ” no Guia do administrador do 
Orion Network Traffic Analyzer. 
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5 principais aplicativos 

O recurso 5 principais aplicativos fornece uma exibição rápida dos aplicativos e 
portas mais usados pelos dispositivos na rede. Se você clicar em +, poderá 
expandir cada aplicativo e ver o roteamento de tráfego dos dispositivos de rede 
para cada aplicativo. 
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5 principais conversas 

Esse recurso fornece uma exibição das conversas que usam grande parte da 
largura de banda na rede. Cada cor no gráfico corresponde a uma única 
conversa contínua entre dois pontos de extremidade específicos. A tabela 
abaixo do gráfico lista os pontos de extremidade envolvidos em cada conversa, 
com a largura de banda consumida em cada conversa, em bytes e pacotes. 
Clique em + para expandir a descrição da conversa e ver todos os dispositivos 
da rede pelos quais a conversa selecionada é conduzida. O primeiro nível de 
expansão mostra os nós da rede pelos quais o tráfego da conversa é roteado. O 
nível seguinte de expansão mostra as interfaces que passam tráfego da 
conversa selecionada. 

 

Em ambos os níveis. de nó e interface, as respectivas cotas da largura de banda 
total consumida pela conversa selecionada são listadas em bytes e em pacotes. 
O tráfego de conversa no nó é igual à soma do tráfego de conversa em todas as 
interfaces desse nó.  
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Clique no nome de qualquer dispositivo de rede para abrir a NetFlow 
Conversation View (Exibição de conversa do NetFlow) de todo o tráfego entre 
dois pontos de extremidade que conversam por meio do dispositivo de rede 
selecionado. 

 

 

Para obter mais informações, consulte “Exibição de Conversas do NetFlow” na 
página 39. 
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5 principais pontos de extremidade 

O recurso 5 principais pontos de extremidade fornece uma exibição rápida dos 
pontos de extremidade que são as origens ou os destinos de grande parte do 
tráfego da rede. Clique em + para expandir cada ponto de extremidade e ver o 
roteamento de tráfego dos dispositivos de rede para cada ponto de extremidade. 

 

 

Pesquisar por ponto de extremidade ou aplicativo/porta 

Use esse recurso para localizar rapidamente qualquer ponto de extremidade que 
está se comunicando com quaisquer dispositivos ou que está usando um 
aplicativo específico da rede. 

Os resultados da pesquisa fornecem uma lista expansível correspondente aos 
critérios de pesquisa. Clique em qualquer resultado e, em seguida, clique no nome 
de qualquer um dos dispositivos de rede para abrir a exibição apropriada — 
Exibição do ponto de extremidade do NetFlow ou Exibição do aplicativo do NetFlow 
— relativa a todo o tráfego que passa pelo dispositivo selecionado.  
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Para obter mais informações sobre a Exibição do ponto de extremidade do 
NetFlow, consulte “Exibição de ponto de extremidade do NetFlow”. Para obter 
mais informações sobre a Exibição do aplicativo do NetFlow, consulte “Exibição 
do aplicativo do NetFlow”.  

 

Para pesquisar um ponto de extremidade: 

1. Selecione o filtro de ponto de extremidade apropriado na lista. 

 

 

2. Selecione um período de tempo.  

 

3. Digite o endereço IP do ponto de extremidade e pressione Enter. 

 

 

Para pesquisar um aplicativo/porta: 

1. Selecione o filtro de aplicativo apropriado na lista. 
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2. Selecione um período de tempo.  

 

3. Insira as informações relevantes do aplicativo e pressione Enter. 

 

 

25 últimos eventos da análise de tráfego 

Esse recurso lista os últimos 25 eventos específicos do NetFlow que ocorreram 
nos dispositivos da rede monitorada. Normalmente, esse recurso lista as datas e 
as horas em que o Serviço de Recebimento do NetFlow para e inicia, mas é 
usado também para comunicar atualizações de upgrades de banco de dados e 
para fornecer notificações de origens de fluxo recém-descobertas. 
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Exibições do Orion NetFlow Traffic Analyzer 

As seções a seguir detalham os tipos de informações disponíveis, por padrão, 
nas exibições selecionadas do Orion NTA. 

Observações: 

 Estão apresentadas a seguir algumas exibições do Orion NTA que são 
usadas na maioria das instalações típicas. Essas exibições listadas são 
diretamente vinculadas pelos recursos padrão na exibição Resumo do 
NetFlow Traffic Analyzer. Os recursos adicionais disponíveis na exibição 
Resumo do NetFlow Traffic Analyzer e nas exibições subsequentes do Orion 
NTA são vinculadas a exibições adicionais. Para obter mais informações 
sobre recursos e exibições do Orion NTA, consulte “Exibição de dados do 
NetFlow Traffic Analyzer no Console Web do Orion” no Guia do 
administrador do SolarWinds Orion NetFlow Traffic Analyzer.  

 Alguns recursos podem não estar presentes na configuração padrão de uma 
exibição selecionada. Para ver todos os recursos disponíveis, edite a 
exibição com as opções de Personalizar página. Para obter mais 
informações, consulte “Exibição de dados do NetFlow Traffic Analyzer no 
Console Web do Orion” no Guia do administrador do SolarWinds Orion 
NetFlow Traffic Analyzer. 

Exibição do aplicativo do NetFlow 

As seções a seguir oferecem descrições breves dos recursos na exibição do 
aplicativo do NetFlow. Para obter mais informações sobre cada recurso, 
inclusive detalhes de configuração, clique em Help (Ajuda) na barra de título de 
recursos.  

Detalhes do aplicativo 

O recurso Detalhes do aplicativo fornece uma tabela que contém o nome do 
aplicativo pertinente, a porta usada por ele, o total de dados de tráfego dentro do 
período de tempo selecionado e o número total de pacotes enviados nesse 
período. 

5 principais protocolos 

O recurso 5 principais protocolos fornece uma exibição dos protocolos de tráfego 
mais usados pelo aplicativo selecionado. A tabela abaixo do gráfico fornece o 
tipo de protocolo, o volume de dados, o número total de pacotes e a 
porcentagem de todo o tráfego que usou cada protocolo listado. 
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5 principais tipos de serviço 

O recurso 5 principais tipos de serviço fornece uma exibição dos serviços mais 
ativos usados pelo aplicativo selecionado. A tabela abaixo do gráfico fornece o 
tipo de serviço, o total de tráfego manipulado pelo serviço, o número de pacotes 
manipulados pelo serviço e a porcentagem de todo o tráfego de serviço para o 
aplicativo selecionado que é manipulado pelo tipo de serviço selecionado 

Total de bytes transferidos 

O recurso Total de bytes transferidos exibe um gráfico que detalha o número 
total de bytes transferidos pelo aplicativo selecionado durante um período de 
tempo especificado. 

Visitantes exclusivos 

O recurso Visitantes exclusivos fornece um gráfico que detalha o número de 
endereços IP exclusivos que usaram o aplicativo selecionado por um período de 
tempo especificado. 

Total de pacotes transferidos 

O recurso Total de pacotes transferidos exibe um gráfico que detalha o número 
total de pacotes transferidos pelo aplicativo selecionado durante um período de 
tempo especificado. 

5 principais transmissores 

O recurso 5 principais transmissores fornece uma exibição dos pontos de 
extremidade transmissores mais ativos que usam o aplicativo selecionado. A 
tabela abaixo do gráfico fornece o nome ou o endereço IP do ponto de 
extremidade, o total de tráfego transmitido pelo ponto de extremidade e a 
porcentagem de todo o tráfego transmitido rastreável ao ponto de extremidade. 

Você pode clicar em cada ponto de extremidade listado para abrir a exibição do 
Ponto de extremidade do NetFlow que apresenta estatísticas semelhantes para 
cada ponto de extremidade transmissor. Para obter mais informações, consulte 
“Exibição de ponto de extremidade do NetFlow” na página 40. 

5 principais receptores 

O·recurso·5 principais receptores fornece uma exibição dos pontos de 
extremidade receptores mais ativos que usam o aplicativo selecionado. A tabela 
abaixo do gráfico fornece o nome ou o endereço IP do ponto de extremidade, o 
total de tráfego recebido pelo ponto de extremidade e a porcentagem de todo o 
tráfego recebido rastreável ao ponto de extremidade. 

Você pode clicar em cada ponto de extremidade listado para abrir a exibição do 
Ponto de extremidade do NetFlow que apresenta estatísticas semelhantes para 
cada ponto de extremidade receptor. Para obter mais informações, consulte 
“Exibição de ponto de extremidade do NetFlow” na página 40. 
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5 principais origens de tráfego por país 

O recurso 5 principais origens de tráfego por país fornece uma exibição dos 
países de origem do tráfego no aplicativo selecionado, classificados por 
porcentagem do total de tráfego do aplicativo. A tabela abaixo do gráfico fornece 
o nome do país, o total de tráfego originado no país e a porcentagem de todo o 
tráfego recebido rastreável ao país. 

5 principais destinos de tráfego por país 

O recurso 5 principais origens de tráfego por país fornece uma exibição dos 
países que servem como destino do tráfego no aplicativo selecionado, 
classificados por porcentagem do total de tráfego do aplicativo. A tabela abaixo 
do gráfico fornece o nome do país, o total de tráfego do aplicativo roteado para 
os pontos de extremidade no país e a porcentagem de todo o tráfego do 
aplicativo rastreável aos pontos de extremidade no país 

5 principais conversas 

O recurso 5 principais conversas fornece uma lista de conversas que mais 
consomem largura de banda roteadas por meio do dispositivo selecionado, 
usando o aplicativo selecionado. As conversas são listadas com o volume de 
dados transferidos na conversa, em bytes e pacotes, e a porcentagem do total 
de tráfego do aplicativo gerado pela conversa. Clique em uma conversa para 
abrir a exibição de Conversa do NetFlow da conversa selecionada. Para obter 
mais informações, consulte “Exibição de Conversas do NetFlow” na página 39. 

Exibição de Conversas do NetFlow 

As seções a seguir oferecem descrições breves dos recursos na exibição de 
Conversa do NetFlow. Para obter mais informações sobre cada recurso, 
inclusive detalhes de configuração, clique em Help (Ajuda) na barra de título de 
recursos.  

Total de bytes transferidos 

O recurso Total de bytes transferidos exibe um gráfico detalhando o total de 
bytes transferidos durante um período de tempo especificado entre dois nós, 
endereços IP ou domínios indicados no título da exibição.  

Histórico de tráfego de conversa 

O recurso Histórico de tráfego de conversa fornece uma tabela que exibe o 
carimbo de data/hora da troca, o protocolo, o aplicativo e a porta usados na 
troca, a direção do fluxo do tráfego, o total de tráfego comunicado em bytes e o 
número equivalente de pacotes comunicados. 
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Exibição de ponto de extremidade do NetFlow 

As seções a seguir oferecem descrições breves dos recursos na exibição de 
Ponto de extremidade do NetFlow. Para obter mais informações sobre cada 
recurso, inclusive detalhes de configuração, clique em Help (Ajuda) na barra de 
título de recursos.  

Detalhes do ponto de extremidade 

O recurso Detalhes do ponto de extremidade fornece as seguintes informações 
sobre um ponto de extremidade selecionado: 

 Endereço IP 

 Nome do host  

 Grupo de endereço IP 

 Domínio 

 País 

 Total de tráfego transmitido e recebido 

25 principais pontos de extremidade de conversa 

Esse recurso fornece uma lista de pontos de extremidade com os quais o ponto 
de extremidade exibido no momento transferiu grande parte dos dados. Para 
cada conversa, esse recurso informa o volume de dados transferidos na 
conversa e a porcentagem que a conversa listada representa do total de dados 
transferidos pelo ponto de extremidade exibido. Clique em um ponto de 
extremidade para abrir a exibição de Ponto de extremidade do NetFlow do ponto 
de extremidade selecionado. Todos os outros vínculos de um ponto de 
extremidade listado abrem a exibição de Conversa do NetFlow relativa à 
conversa entre os pontos de extremidade exibido e selecionado. Para obter mais 
informações, consulte “Exibição de Conversas do NetFlow” na página 39. 

Total de pacotes transferidos 

O recurso Total de pacotes transferidos exibe um gráfico com o número total de 
pacotes transmitidos e recebidos do ponto de extremidade exibido durante um 
período de tempo especificado. 

Total de bytes transferidos 

O recurso Total de bytes transferidos exibe um gráfico detalhando o número total 
de pacotes transmitidos e recebidos do ponto de extremidade exibido durante 
um período de tempo especificado.  
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5 principais protocolos 

O recurso 5 principais protocolos fornece uma exibição rápida dos protocolos de 
tráfego mais usados pelo ponto de extremidade selecionado. A tabela abaixo do 
gráfico fornece o tipo de protocolo, o volume de dados, o número total de 
pacotes e a porcentagem de todo o tráfego que usou cada protocolo listado. 

5 principais aplicativos 

O recurso 5 principais aplicativos fornece uma exibição rápida dos aplicativos 
mais usados pelo ponto de extremidade selecionado. A tabela abaixo do gráfico 
fornece o nome do aplicativo, o volume de dados que está fluindo, o número 
total equivalente de pacotes e a porcentagem de todo o tráfego que é rastreável 
para uso do aplicativo listado pelo ponto de extremidade selecionado. Clique em 
um aplicativo para abrir a exibição de Aplicativo do NetFlow. Para obter mais 
informações, consulte “Exibição do aplicativo do NetFlow” na página 37. 

5 principais origens de tráfego por país 

O recurso 5 principais origens de tráfego por país fornece uma exibição rápida, 
em forma de gráfico, dos países de origem do tráfego para o ponto de 
extremidade selecionado, classificados por porcentagem do total de tráfego ao 
ponto de extremidade selecionado. A tabela abaixo do gráfico fornece o nome 
do país de origem do tráfego para o ponto de extremidade exibido, o total de 
tráfego roteado para o ponto de extremidade no país listado e a porcentagem de 
todo o tráfego roteado para o ponto de extremidade exibido, que é rastreável ao 
país listado. 

5 principais destinos de tráfego por país 

O recurso 5 principais destinos de tráfego por país fornece um gráfico e uma 
tabela dos países que hospedam destinos de tráfego do ponto de extremidade 
selecionado, classificados por porcentagem do total de tráfego do ponto de 
extremidade selecionado. A tabela abaixo do gráfico fornece o nome do país 
para o qual o tráfego é roteado, o total de tráfego roteado para servidores no 
país listado e a porcentagem de todo o tráfego roteado do ponto de extremidade 
exibido, que é roteado para servidores no país listado. 

Visitantes exclusivos 

O recurso Visitantes exclusivos fornece um gráfico de endereços IP exclusivos 
que se comunicaram com o ponto de extremidade exibido durante um período 
de tempo especificado. 
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5 principais destinos de tráfego por domínio 

O recurso 5 principais destinos de tráfego por domínio fornece um gráfico e uma 
tabela dos domínios que hospedam destinos de tráfego do ponto de extremidade 
selecionado, classificados por porcentagem do total de tráfego do ponto de 
extremidade selecionado. A tabela abaixo do gráfico fornece o nome do domínio 
para o qual o tráfego é roteado, o total de tráfego roteado para servidores no 
domínio listado e a porcentagem de todo o tráfego roteado do ponto de 
extremidade exibido, que é roteado para servidores no domínio listado. 

5 principais origens de tráfego por domínio 

O recurso 5 principais origens de tráfego por domínio fornece um gráfico e uma 
tabela dos domínios que hospedam origens de tráfego do ponto de extremidade 
selecionado, classificados por porcentagem do total de tráfego do ponto de 
extremidade selecionado. A tabela abaixo do gráfico fornece o nome do domínio 
para o qual o tráfego é roteado, o total de tráfego roteado para servidores no 
domínio listado e a porcentagem de todo o tráfego roteado do ponto de 
extremidade exibido, que é roteado para servidores no domínio listado. 

5 principais conversas de grupo de IPs 

O recurso 5 principais conversas de grupos de IPs fornece um gráfico e uma 
tabela das conversas que geram tráfego do ponto de extremidade selecionado, 
classificadas por porcentagem do total de tráfego. A tabela abaixo do gráfico 
fornece o nome do grupo de IPs para o qual o tráfego é roteado, o total de 
tráfego roteado para servidores no grupo de IPs listado e a porcentagem de todo 
o tráfego roteado do ponto de extremidade exibido, que é roteado para 
servidores no grupo de IPs listado. 

5 principais tipos de serviço 

O recurso 5 principais tipos de serviço fornece uma exibição dos serviços 
usados mais ativamente pelo ponto de extremidade selecionado. A tabela abaixo 
do gráfico fornece o tipo de serviço, o total de tráfego em bytes e pacotes 
manipulado pelo serviço e a porcentagem de todo o tráfego de serviço para o 
ponto de extremidade selecionado que é manipulado pelo tipo de serviço 
selecionado. 

Para obter mais informações sobre monitoramento de tipo de serviço no Orion 
NTA, consulte “Configuração de tipos de serviços do NetFlow” no Guia do 
administrador do SolarWinds Orion NetFlow Traffic Analyzer. 

Exibição de detalhes da interface do NetFlow 

As seções a seguir oferecem descrições breves dos recursos na exibição de 
Detalhes da interface do NetFlow. Para obter mais informações sobre cada 
recurso, inclusive detalhes de configuração, clique em Help (Ajuda) na barra de 
título de recursos.  
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Observação: para a Exibição de detalhes do nó do NetFlow, a Exibição 
detalhada da interface do NetFlow e para qualquer dispositivo Orion gerenciado, 
você pode adicionar recursos centralizados no ponto de extremidade que filtram 
informações relativas ao nó em termos de todos os filtros padrão do Orion NTA, 
fornecendo informações de início e término relevantes de tráfego. Para obter 
informações sobre como adicionar esses recursos, consulte “Como adicionar 
recursos centralizados no ponto de extremidade aos nós do Orion”. 

5 principais protocolos 

O recurso 5 principais protocolos fornece uma exibição dos protocolos de tráfego 
mais usados pela interface exibida. A tabela abaixo do gráfico fornece o tipo de 
protocolo, o volume de dados, o número total de pacotes e a porcentagem de 
todo o tráfego da interface exibida usando cada protocolo listado. 

5 principais aplicativos 

O recurso 5 principais aplicativos fornece uma exibição rápida dos aplicativos 
mais usados pela interface exibida. A tabela abaixo do gráfico fornece o nome 
do aplicativo, o volume de dados que está fluindo, o número total equivalente de 
pacotes e a porcentagem de todo o tráfego que é rastreável para uso do 
aplicativo listado pela interface exibida. Clique em um aplicativo para abrir a 
exibição de Aplicativo do NetFlow. Para obter mais informações, consulte 
“Exibição do aplicativo do NetFlow” na página 37. 

5 principais conversas 

Esse recurso fornece uma lista de conversas que criam a maior parte do tráfego 
na interface exibida. Para cada conversa, esse recurso informa o volume de 
dados transferidos e a porcentagem que a conversa listada representa do total 
de dados transferidos pela interface exibida. Clique em uma conversa para abrir 
a exibição de Conversa do NetFlow da conversa selecionada. Para obter mais 
informações, consulte “Exibição de Conversas do NetFlow” na página 39. 

CBQoS Pre-Policy Class Map 

Se você estiver visualizando uma interface habilitada do CBQoS à qual se aplica 
uma política CBQoS no momento, esse recurso exibirá as classes de tráfego 
que atravessam a interface exibida. Para cada classe de tráfego definida, a 
tabela abaixo do gráfico relata os valores de utilização de interface médios e 
sondados mais recentemente como uma porcentagem da largura de banda total 
definida da interface medida antes de alguma política CBQoS de definição de 
tráfego ser aplicada à interface exibida. 

CBQoS Post-Policy Class Map 

Se você estiver visualizando uma interface habilitada do CBQoS à qual se aplica 
uma política CBQoS no momento, esse recurso exibirá as classes de tráfego 
que atravessam a interface exibida. Para cada classe de tráfego definida, a 
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tabela abaixo do gráfico relata os valores de utilização de interface médios e 
sondados mais recentemente como uma porcentagem da largura de banda total 
definida da interface medida depois de alguma política CBQoS de definição de 
tráfego ser aplicada à interface exibida. 

Detalhes da política CBQoS 

Se você estiver visualizando uma interface habilitada do CBQoS à qual se aplica 
uma política CBQoS no momento, esse recurso exibirá as políticas de tráfego 
aplicadas e as classes de tráfego definidas correspondentes na interface 
exibida. Para cada classe de tráfego definida, esse recurso fornece o total de 
tráfego e a porcentagem correspondente de largura de banda da interface total 
definida na última hora e nas últimas 24 horas. 

Descartes CBQoS 

Se você estiver visualizando uma interface habilitada do CBQoS à qual se aplica 
uma política CBQoS no momento, esse recurso exibirá o total de tráfego que 
atravessa a interface exibida que é descartado como resultado da aplicação da 
política CBQoS. Para cada classe de tráfego definida, a tabela abaixo do gráfico 
relata os valores de utilização de interface médios e sondados mais 
recentemente como uma porcentagem da largura de banda total definida da 
interface correspondente ao total de tráfego descartado como resultado da 
aplicação da política CBQoS. 

5 principais pontos de extremidade 

O recurso 5 principais pontos de extremidade fornece uma exibição dos pontos 
de extremidade que produzem a maior parte do tráfego na interface selecionada. 
A tabela abaixo do gráfico fornece o nome ou o endereço IP e o total de tráfego 
de cada ponto de extremidade listado, em bytes e pacotes, e a porcentagem de 
todo o tráfego na interface exibida que é rastreável para cada ponto de 
extremidade listado. Clique em um ponto de extremidade para abrir a exibição 
de Ponto de extremidade do NetFlow do ponto de extremidade selecionado. 
Para obter mais informações, consulte “Exibição de ponto de extremidade do 
NetFlow” na página 40. 

5 principais destinos de tráfego por domínio 

O recurso 5 principais destinos de tráfego por domínio fornece um gráfico e uma 
tabela dos domínios que hospedam destinos de tráfego da interface 
selecionada, classificados por porcentagem do total de tráfego. A tabela abaixo 
do gráfico fornece o nome do domínio para o qual o tráfego é roteado, o total de 
tráfego roteado para servidores no domínio listado e a porcentagem de todo o 
tráfego roteado da interface exibida, que é roteada para servidores no domínio 
listado. 
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5 principais origens de tráfego por domínio 

O recurso 5 principais origens de tráfego por domínio fornece um gráfico e uma 
tabela dos domínios que hospedam origens de tráfego da interface selecionada, 
classificados por porcentagem do total de tráfego da interface selecionada. A 
tabela abaixo do gráfico fornece o nome do domínio para o qual o tráfego é 
roteado, o total de tráfego roteado para servidores no domínio listado e a 
porcentagem de todo o tráfego roteado da interface exibida, que é roteada para 
servidores no domínio listado. 

5 principais conversas de grupo de IPs 

O recurso 5 principais conversas de grupos de IPs fornece um gráfico e uma 
tabela das conversas que geram tráfego da interface selecionada, classificadas 
por porcentagem do total de tráfego. A tabela abaixo do gráfico fornece o nome 
do grupo de IPs para o qual o tráfego é roteado, o total de tráfego roteado para 
servidores no grupo de IPs listado e a porcentagem de todo o tráfego roteado da 
interface exibida, que é roteada para servidores no grupo de IPs listado. 

5 principais domínios 

Esse recurso fornece uma exibição dos domínios que produzem a maior parte 
do tráfego na interface selecionada. A tabela abaixo do gráfico fornece o nome 
do domínio, o total de tráfego em bytes, o número total de pacotes comunicados 
e a porcentagem de todo o tráfego na interface selecionada, que é rastreável 
para cada domínio. 

Observação: esse recurso só estará disponível se a resolução de DNS 
persistente estiver ativada. Por padrão, nas instalações de avaliação, a 
resolução de DNS é configurada para ocorrer sob demanda apenas. Para obter 
mais informações, consulte “Configuração da resolução de DNS e NetBIOS” no 
Guia do administrador do SolarWinds Orion NetFlow Traffic Analyzer.  

5 principais tipos de serviço 

O recurso 5 principais tipos de serviço fornece uma exibição rápida dos serviços 
usados mais ativamente pela interface exibida. A tabela abaixo do gráfico 
fornece o tipo de serviço, o total de tráfego em bytes e pacotes manipulado pelo 
serviço na interface exibida e a porcentagem de todo o tráfego de serviço na 
interface exibida que é manipulado pelo tipo de serviço selecionado. 

Para obter mais informações sobre monitoramento de tipo de serviço no Orion 
NTA, consulte “Configuração de tipos de serviços do NetFlow” no Guia do 
administrador do SolarWinds Orion NetFlow Traffic Analyzer. 

file://Fileserver/Nable/Solarwinds/2013_XXX_20131016%20-%20EvalGuides/DOC/Orion-NetFlow/NetFlowAdministratorGuide.doc%23ConfiguringDNSNetBIOSResolution
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Exibição de detalhes do nó do NetFlow 

As seções a seguir oferecem descrições breves dos recursos na exibição de 
Detalhes do nó do NetFlow. Para obter mais informações sobre cada recurso, 
inclusive detalhes de configuração, clique em Help (Ajuda) na barra de título de 
recursos.  

Observação: para a Exibição de detalhes do nó do NetFlow, a Exibição 
detalhada da interface do NetFlow e para qualquer dispositivo Orion gerenciado, 
você pode adicionar recursos centralizados no ponto de extremidade que filtram 
informações relativas ao nó em termos de todos os filtros padrão do Orion NTA, 
fornecendo informações de início e término relevantes de tráfego. Para obter 
informações sobre como adicionar esses recursos, consulte “Como adicionar 
recursos centralizados no ponto de extremidade aos nós do Orion”. 

5 principais protocolos 

O recurso 5 principais protocolos fornece uma exibição dos protocolos de tráfego 
mais usados pelo nó exibido. A tabela abaixo do gráfico fornece o tipo de 
protocolo, o volume de dados, o número total de pacotes e a porcentagem de 
todo o tráfego do nó exibido usando cada protocolo listado. 

5 principais aplicativos 

O recurso 5 principais aplicativos fornece uma exibição rápida dos aplicativos 
mais usados pelo nó exibido. A tabela abaixo do gráfico fornece o nome do 
aplicativo, o volume de dados que está fluindo, o número total equivalente de 
pacotes e a porcentagem de todo o tráfego que é rastreável para uso do 
aplicativo listado pelo nó exibido. Clique em um aplicativo para abrir a exibição 
de Aplicativo do NetFlow. Para obter mais informações, consulte “Exibição do 
aplicativo do NetFlow” na página 37. 

5 principais conversas 

Esse recurso fornece uma lista de conversas que criam a maior parte do tráfego 
no nó exibido. Para cada conversa, esse recurso informa o volume de dados 
transferidos e a porcentagem que a conversa listada representa do total de 
dados transferidos pelo nó exibido. Clique em uma conversa para abrir a 
exibição de Conversa do NetFlow da conversa selecionada. Para obter mais 
informações, consulte “Exibição de Conversas do NetFlow” na página 39. 
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5 principais pontos de extremidade 

O recurso 5 principais pontos de extremidade fornece um modo de exibição de 
gráfico e de tabela dos pontos de extremidade que produzem a maior parte do 
tráfego no nó exibido. A tabela abaixo do gráfico fornece o nome ou o endereço 
IP e o total de tráfego de cada ponto de extremidade listado, em bytes e 
pacotes, e a porcentagem de todo o tráfego no nó exibido que é rastreável para 
cada ponto de extremidade listado. Clique em um ponto de extremidade para 
abrir a exibição de Ponto de extremidade do NetFlow do ponto de extremidade 
selecionado. Para obter mais informações, consulte “Exibição de ponto de 
extremidade do NetFlow” na página 40. 

5 principais domínios 

Esse recurso fornece uma exibição rápida dos domínios que produzem a maior 
parte do tráfego no nó exibido. A tabela abaixo do gráfico fornece o nome do 
domínio, o total de tráfego em bytes, o número total de pacotes comunicados e a 
porcentagem de todo o tráfego no nó exibido, que é rastreável para cada 
domínio. 

Observação: esse recurso só estará disponível se a resolução de DNS 
persistente estiver ativada. Por padrão, nas instalações de avaliação, a 
resolução de DNS é configurada para ocorrer sob demanda apenas. Para obter 
mais informações, consulte “Configuração da resolução de DNS e NetBIOS” no 
Guia do administrador do SolarWinds Orion NetFlow Traffic Analyzer.  

Interfaces de nó 

Esse recurso fornece uma lista de todas as interfaces monitoradas no nó 
exibido. Para cada interface são relatados os tráfegos de entrada e de saída. 
Clique em uma interface para abrir a exibição de Detalhes da interface do 
NetFlow da interface selecionada. Para obter mais informações, consulte 
“Exibição de detalhes da interface do NetFlow” na página 42. 
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Capítulo 4 

Como usar o Orion NetFlow Traffic Analyzer 

Embora o Orion Network Performance Monitor possa informar o uso da largura 
de banda em uma interface, o Orion NTA vai mais além, fornecendo informações 
sobre o usuário real da largura de banda e os aplicativos usados. Os cenários 
apresentados neste capítulo ilustram o valor do Orion NTA e como ele pode 
oferecer imediatamente um retorno de investimento significativo. 

Como adicionar recursos centralizados no ponto de 
extremidade aos nós do Orion 

Use a opção Customize Page (Personalizar página) para adicionar um recurso 
centralizado no ponto de extremidade à exibição de Detalhes do nó ou Detalhes 
da interface em qualquer nó do Orion Network Performance Manager.  

Para adicionar um recurso centralizado no ponto de extremidade: 

1. Abra o Orion Web Console (Console Web do Orion). 

 

2. Clique no nó pertinente em All Nodes (Todos os nós) da Home Page.  

 

Se os nós em All Nodes (Todos os nós) estiverem agrupados, faça drill 
down, conforme necessário, no grupo pertinente.  

3. Clique em Customize Page (Personalizar página) na exibição de Detalhes 
do nó. 
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4. Clique em + da coluna na qual o novo recurso deve ser colocado. 

 

5. Clique em NetFlow Endpoint Centric Resources (Recursos 
centralizados no ponto de extremidade do NetFlow) e marque o recurso 
apropriado. 
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6. Clique em Submit (Enviar). 

7. Use os controles de seta para mover os recursos listados na coluna na 
ordem que devem ser exibidos no Orion Web Console (Console Web do 
Orion). 

 

8. Clique em Done (Concluído). 



SolarWinds Orion NetFlow Traffic Analyzer  Guia de avaliação 
 

 
52  Como usar o Orion NetFlow Traffic Analyzer 

Como adicionar as principais estatísticas do Talker 
aos alertas do Orion 

O software de alertas do Orion pode alertar sobre dados sondados, de 
interceptação e do syslog. Os alertas são definidos em termos de limites 
relacionados aos dados do banco de dados Orion. As verificações na forma de 
consultas SQL em intervalos definidos detectam valores registrados que 
excedem os limites, disparando um alerta caso as condições pertinentes se 
apliquem.  

Quando um alerta do Orion é disparado, o software avalia critérios de 
supressão. Se um alerta não for qualificado para ser suprimido, o software 
executará uma ação definida. Se nenhuma ação estiver definida, o software 
simplesmente exibirá o alerta no console Web.  

Durante todo esse fluxo de trabalho, os temporizadores são usados para permitir 
que o software faça seu trabalho em cada etapa e para assegurar que o fluxo de 
trabalho de alerta tenha redundância apropriada para criar relatório de alertas 
em tempo hábil. 

Para obter uma excelente visão geral de alertas nos alertas avançados do Orion, 
consulte Conhecimento básico de alertas avançados do Orion. Para obter todas 
as informações específicas sobre alertas básicos e avançados do Orion, 
inclusive instruções detalhadas para criá-los e gerenciá-los com o Gerenciador 
de Alertas do Orion, consulte o Capítulo 11, “Criação e gerenciamento de 
alertas” no Guia do administrador do Orion Performance Manager. 

Principais alertas avançados do Talker 

Quando você instala o SolarWinds Orion Network Traffic Analyzer, o software 
cria automaticamente no Gerenciador de Alertas do Orion dois alertas 
predefinidos chamados “Alto percentual de utilização de recebimento com 
principais talkers” e “Alto percentual de utilização de transmissão com principais 
talkers”. 

A principal finalidade desses alertas é ajudar a conhecer qual tráfego de rede 
específico mais contribuiu para atingir o limite de utilização de largura de banda 
da interface definida, disparando o alerta de limite de utilização. 

Por padrão, quando esses alertas avançados são disparados, eles fazem duas 
coisas: 1) grava o evento de utilização de largura de banda no log de eventos 
SolarWinds quando o percentual atual de uso no lado transmissor de uma 
interface aumentar para além do valor especificado e, novamente, quando o uso 
voltar a cair para abaixo de um valor especificado. 2) Inicia uma captura na Web 
de informações mais atuais do talker principal e anexar e enviar essas 
informações por e-mail para o destinatário configurado. 

http://www.solarwinds.com/support/Orion/docs/UnderstandingOrionAdvancedAlerts.pdf


SolarWinds Orion NetFlow Traffic Analyzer  Guia de avaliação 
 

 
Como usar o Orion NetFlow Traffic Analyzer  53 

As instruções contidas nesta seção consideram que você esteja familiarizado 
com o Gerenciador de Alertas do Orion e já saiba configurar um alerta 
avançado.  

Para obter as etapas de criação de alerta avançado, consulte as seções sobre 
alertas avançados no Capítulo 11, “Criação e gerenciamento de alertas” no Guia 
do administrador do Orion Performance Manager. 

Para usar o alerta padrão do NetFlow “High Transmit Percent Utilization 
with Top Talkers” (“Alto percentual de utilização de transmissão com 
principais talkers”):  

1. Abra o Orion Alert Manager (Gerenciador de Alertas do Orion) no grupo de 
programas Orion. 

2. Navegue até o Manage Alerts resource resource (recurso Gerenciar alertas) 
(View (Exibir) > Configure Alerts (Configurar alertas)). 

3. Selecione o alerta do principal talker relevante. 

4. Clique em Edit (Editar). 

a. Em Geral, marque a opção Enable this Alert (Habilitar este alerta) e 
selecione uma Alert Evalutation Frequency (frequência apropriada de 
avaliação do alerta). 

b. Em Trigger Condition (Condição do disparador), defina as condições nas 
quais o software iniciará o alerta. 

A condição padrão é a porcentagem de utilização de transmissão da 
interface exceder 75. Você pode ajustar essa condição ou adicionar 
condições. 

 c. Em Reset Condition (Redefinir condição), defina as condições nas quais 
o software redefinirá o alerta. 

A condição padrão é a porcentagem de utilização de transmissão da 
interface ficar abaixo de 50. Você pode ajustar essa condição ou 
adicionar condições. 

d. Em Alert Suppression (Supressão de alerta), defina as condições nas 
quais o software suprimirá o alerta. 

A condição padrão é sem supressão. 

e. Em Time of Day (Hora do dia), defina os dias e as horas durante os 
quais o software avaliará ativamente o banco de dados quanto às 
condições do disparador. 

O intervalo padrão é 24/7. 
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f. Em Trigger Actions (Ações do disparador), crie ações que serão 
executadas quando o software disparar o alerta. 

Conforme discutido, a ação padrão grava no log de eventos SolarWinds, 
inicia uma captura dos principais talkers atuais que fazem transmissão 
na interface superutilizada e, em seguida, anexa e envia as informações 
por e-mail a um contato apropriado. 

Observação: na guia URL, se você alterou o login padrão do Orion de 
‘Admin’ com uma senha em branco, também será necessário alterar a 
URL que a ação do disparador usa para enviar a notificação.  

Por exemplo, se as novas credenciais fossem o nome de usuário "NTA 
User" com a senha "Bravo", você ajustaria a URL padrão de forma que: 

${SQL:SELECT REPLACE(REPLACE(Macro, '$$Password$$', 
''),'$$User$$', 'Admin') FROM NetFlowAlertMacros WHERE 
ID='InWebMailInterfaceDetailsLink'} 

passasse a ser: 

${SQL:SELECT REPLACE(REPLACE(Macro, '$$Password$$', 
'Bravo'),'$$User$$', 'NTA User') FROM NetFlowAlertMacros WHERE 
ID='InWebMailInterfaceDetailsLink'} 

 

g. Em Reset Conditions (Redefinir condições), defina ações que serão 
executadas quando o software redefinir o alerta. 

Conforme discutido, a ação padrão de redefinir grava no log de eventos 
SolarWinds. 

5. Clique em OK e em Done (Concluído). 

 

Para usar o alerta padrão do NetFlow “High Receive Percent Utilization 
with Top Talkers” (“Alto percentual de utilização de recebimento com 
principais talkers”):  

1. Abra o Orion Alert Manager (Gerenciador de Alertas do Orion) no grupo de 
programas Orion. 

2. Navegue até o Manage Alerts resource resource (recurso Gerenciar alertas) 
(View (Exibir) > Configure Alerts (Configurar alertas)). 

3. Selecione o alerta do principal talker relevante. 
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4. Clique em Edit (Editar). 

a. Em Geral, marque a opção Enable this Alert (Habilitar este alerta) e 
selecione uma Alert Evalutation Frequency (frequência apropriada de 
avaliação do alerta). 

b. Em Trigger Condition (Condição do disparador), defina as condições nas 
quais o software iniciará o alerta. 

A condição padrão é a porcentagem de utilização de transmissão da 
interface exceder 75. Você pode ajustar essa condição ou adicionar 
condições. 

 c. Em Reset Condition (Redefinir condição), defina as condições nas quais 
o software redefinirá o alerta. 

A condição padrão é a porcentagem de utilização de recebimento da 
interface ficar abaixo de 50. Você pode ajustar essa condição ou 
adicionar condições. 

d. Em Alert Suppression (Supressão de alerta), defina as condições nas 
quais o software suprimirá o alerta. 

A condição padrão é sem supressão. 

e. Em Time of Day (Hora do dia), defina os dias e as horas durante os 
quais o software avaliará ativamente o banco de dados quanto às 
condições do disparador. 

O intervalo padrão é 24/7. 

f. Em Trigger Actions (Ações do disparador), crie ações que serão 
executadas quando o software disparar o alerta. 

Conforme discutido, a ação padrão grava no log de eventos SolarWinds, 
inicia uma captura dos principais talkers atuais que recebem na interface 
superutilizada e, em seguida, anexa e envia as informações por e-mail a 
um contato apropriado. 

Observação: na guia URL, se você alterou o login padrão do Orion de 
‘Admin’ com uma senha em branco, também será necessário alterar a 
URL que a ação do disparador usa para enviar a notificação.  

Por exemplo, se as novas credenciais fossem o nome de usuário "NTA 
User" com a senha "Bravo", você ajustaria a URL padrão de forma que: 

${SQL:SELECT REPLACE(REPLACE(Macro, '$$Password$$', 
''),'$$User$$', 'Admin') FROM NetFlowAlertMacros WHERE 
ID='InWebMailInterfaceDetailsLink'} 
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passasse a ser: 

${SQL:SELECT REPLACE(REPLACE(Macro, '$$Password$$', 
'Bravo'),'$$User$$', 'NTA User') FROM NetFlowAlertMacros WHERE 
ID='InWebMailInterfaceDetailsLink'} 

g. Em Reset Conditions (Redefinir condições), defina ações que serão 
executadas quando o software redefinir o alerta. 

Conforme discutido, a ação padrão de redefinir grava no log de eventos 
SolarWinds. 

5. Clique em OK e em Done (Concluído). 

Como usar o Flow Navigator 

Você pode criar exibições de tráfego personalizadas diretamente em qualquer 
exibição do NetFlow, usando o Flow Navigator. Esses filtros personalizados 
permitem a visualização de estatísticas específicas sobre toda a rede e 
respectivos dispositivos, sem necessidade de navegar até uma exibição de 
dispositivo por vez no console Web. Você pode configurar a exibição de tráfego 
personalizada para incluir dispositivos, aplicativos, períodos de tempo e muito 
mais, em um painel de configuração, conforme mostrado nos procedimentos a 
seguir. 

Exibição de tráfego para um endereço IP designado 

O procedimento a seguir filtra a exibição atual do Orion NTA mostrando o tráfego 
de entrada e saída da rede de um endereço IP designado.  

Para filtrar a exibição de tráfego do NetFlow com o Flow Navigator: 

1. Abra o NetFlow Web Console (Console Web do NetFlow) no grupo de 
programas SolarWinds. 

 Clique em Start (Iniciar) > All Programs (Todos os programas) > 
SolarWinds Orion > NetFlow Traffic Analyzer > NetFlow Web Console 
(Console Web do NetFlow). 
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2. Clique em Flow Navigator (Flow Navigator) na extremidade esquerda da 
exibição resumida. (O Flow Navigator fica disponível em qualquer exibição 
padrão do NTA.) 

3. Selecione um tipo de exibição 

. 

a. Se você desejar uma exibição filtrada de toda a rede, clique em 
Summary (Resumo). 

b. Se você desejar uma exibição filtrada do tráfego que passa por um 
nó e interface específicos, clique em Detail (Detalhe).  

 Selecione o Node (Nó) do qual você deseja monitorar o tráfego de 
rede atribuído ao tipo de exibição selecionado. 

 Selecione a Interface da qual você deseja monitorar o tráfego de 
rede atribuído ao tipo de exibição selecionado. 

 Selecione ou digite as informações relacionadas à exibição. 
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4. Selecione o Time Period (Período de tempo) do qual você deseja 
visualizar dados de tráfego, usando qualquer umas das seguintes opções: 

 

 Selecione Named Time Period (Período de tempo nomeado) e, em 
seguida, selecione um período predefinido no menu Período de tempo 
nomeado. 

 Selecione Relative Time Period (Período de tempo relativo) e, em 
seguida, forneça um número apropriado para as unidades de tempo 
selecionadas. 

Observação: o período de tempo relativo é medido em relação ao 
tempo em que a exibição configurada é carregada. 

 Selecione Absolute Time Period (Período de tempo absoluto) e 
forneça a hora de início e a hora de término do período do qual deverão 
ser exibidos dados de monitoramento. 

Observação: use os calendários para definir o tempo. 

5. Selecione uma Flow Direction (Direção de fluxo).  

 

 Selecione Both (Ambas) para incluir o tráfego de entrada e de saída 
nos cálculos feitos pelo NTA. 
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Observação: para a exibição de Detalhes do nó, essa seleção é 
automaticamente convertida para Entrada. 

 Selecione Ingress (Entrada) para incluir apenas o tráfego de entrada 
nos cálculos feitos pelo NTA. 

 Selecione Egress (Saída) para incluir apenas o tráfego de saída nos 
cálculos feitos pelo NTA. 

6. Selecione Endpoints (Pontos de extremidade). 

 

 

7. Quando você concluir a configuração da exibição de aplicativo filtrada, clique 
em SUBMIT (ENVIAR). 

8. Para salvar a exibição personalizada para referência futura, clique em 
SAVE FILTERED VIEW TO MENU BAR (SALVAR A EXIBIÇÃO FILTRADA 
NA BARRA DE MENUS). 

 

Localização e isolamento de computador infectado 

Você pode usar a instância do Orion NPM instalada no momento, com a adição 
do Orion NTA, para identificar e responder rapidamente a uma grande variedade 
de vírus autopropagáveis que possam atacar a rede. Considere o seguinte 
cenário: 

1. Uma filial local da sua rede bancária que trata de todas as reclamações de 
extrema lentidão da rede nas transações de cartão de crédito, causando 
interrupções frequentes durante transferências de dados confidenciais. 

2. O Console Web do Orion mostra que o vínculo com a rede da filial está 
ativo. 

3. Os gráficos de percentual de utilização do Orion NPM na home page de 
Resumo da rede mostram que a utilização atual é de 98%, embora a 
utilização normal da rede da filial seja de 15% a 25%.  

4. Você clica em NetFlow na barra de ferramentas de Módulos e, em seguida, 
clica no nome do vínculo da rede da filial no recurso Fontes do NetFlow para 
exibir o roteador habilitado para fluxo na rede da filial. 



SolarWinds Orion NetFlow Traffic Analyzer  Guia de avaliação 
 

 
60  Como usar o Orion NetFlow Traffic Analyzer 

5. Ao visualizar rapidamente o recurso 5 principais pontos de extremidade, 
você nota que um único computador do intervalo de endereço IP 

10.10.10.0-10.10.10.255 está gerando 80% da carga no vínculo da filial. 

6. Você sabe que os computadores desse intervalo de endereço IP podem ser 
acessados por clientes que usam a Web para fazer transações pessoais. 

7. Ao visualizar o recurso 5 principais aplicativos, você nota rapidamente que 
100% do tráfego de um computador de acesso público das últimas duas 
horas foi gerado por um aplicativo de mensagens IBM MQSeries. 

8. Ao clicar no nome do aplicativo de mensagens IBM MQSeries no recurso 
5 principais aplicativos, você pode determinar que as mensagens do 
IBM MQSeries ocorrem na porta 1883. 

9. Sabendo que não há nenhum dispositivo que use o sistema de mensagens 
IBM MQSeries no local acessível ao cliente nem qualquer outro serviço ou 
protocolo que requeira a porta 1883, você conclui que se trata de uma 
exploração de vírus. 

10. Para solucionar o problema descoberto (na etapa 5), use uma ferramenta de 
gerenciamento de configuração, como o Orion Network Configuration 
Manager, aplique uma nova configuração ao firewall que bloqueie a porta 
1883. 

Localização e bloqueio de uso indesejado 

Com o Orion NTA, você pode traçar facilmente o uso cada vez maior de 
qualquer um dos seus diversos uplinks de rede. O Orion NPM já permite traçar a 
utilização, mas, além do Orion NTA, você pode localizar instâncias específicas 
de uso indesejado e de imediato tomar a ação corretiva, como no seguinte 
cenário: 

1. O uplink com a Internet está ficando cada vez mais lento nos últimos seis 
meses, embora o número de funcionários corporativos, o uso de aplicativo e 
a largura de banda dedicada permaneçam estáveis. 

2. Quando você abre o Console Web do Orion, a exibição Resumo da rede na 
home page mostra que o vínculo do site com a Internet está ativo, mas ao 
clicar em seu uplink específico e consultar o Percentual de utilização atual 
de cada gráfico de interface, observa que a utilização atual da interface Web 
é de 80%. 

3. Você clica na interface Web para abrir a exibição de Detalhes da interface. 

4. Ao personalizar o gráfico de Percentual de utilização para mostrar os últimos 
seis meses, você observa que houve um aumento estável do consumo de 
15% a 80% com o passar do tempo. Houve até picos de 90%. 
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5. Você clica na guia NetFlow Traffic Analysis e na interface Web para abrir a 
exibição de Detalhes da interface do NetFlow. 

6. Ao visualizar os 50 principais pontos de extremidade, você nota que um 

grupo de computadores do intervalo de endereço IP 10.10.12.0-

10.10.12.255 está consumindo a maior parte da largura de banda. Esses 

computadores residem no intervalo de endereço IP das suas vendas 
internas. 

7. Você começa a investigar cada um dos endereços IP infratores e cada um 
deles mostra o uso de Kazaa (porta 1214) e World of Warcraft (porta 3724) 
nos 5 principais aplicativos. 

8. Usando uma ferramenta de gerenciamento de configuração, como o Orion 
Network Configuration Manager, você aplica uma nova configuração no 
firewall que bloqueia as portas 1214 e 3724. 

9. Dentro de minutos, você percebe que o tráfego na interface volta a cair 
para 25%. 

Como reconhecer e impedir ataques de negação de 
serviço 

O Orion NTA permite caracterizar facilmente o tráfego de entrada e saída. Essa 
capacidade passa a ser ainda mais importante, já que as redes corporativas 
ficam expostas a crescentes ataques maliciosos de negação de serviço. 
Considere o seguinte cenário: 

1. Um alerta avançado do Orion NPM informa que o roteador Web tem 
problemas para estabelecer e manter uma conexão estável com a Internet. 

2. Você abre o Console Web do Orion para pesquisar possíveis problemas. 
Todas as conexões estão ativas no momento e a utilização da largura de 
banda parece normal. Em seguida, você verifica a utilização da CPU no nó 
do firewall. Está se mantendo estável, entre 99% e 100%. 

3. Ao clicar no nome do nó do firewall, é aberta a página Detalhes do nó, em 
que o recurso Percentual de utilização atual de cada interface mostra que as 
interfaces do firewall estão recebendo níveis elevados anormais de tráfego. 

4. Você clica em NetFlow na barra de ferramentas de Módulos para dar uma 
rápida olhada no recurso personalizado 50 principais pontos de extremidade.  

5. O recurso 50 principais pontos de extremidade mostra que os seis principais 
computadores que estão tentando acessar a rede são do exterior. 

6. Você percebe que as portas estão sendo verificadas e que o firewall está 
bloqueando, de forma interativa, esses ataques. 
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7. Usando uma ferramenta de gerenciamento de configuração, como o Orion 
Network Configuration Manager, você aplica uma nova configuração no 
firewall que bloqueia todo o tráfego no intervalo de endereço IP dos 
computadores que estão tentando acessar a rede. 

8. Em minutos, a utilização da CPU no roteador Web retorna ao normal. 

Investigação adicional do Orion NTA 

Embora isso conclua o tour orientado do Orion NetFlow Traffic Analyzer, este 
Guia de avaliação não cobriu totalmente os diversos recursos de monitoramento 
de rede habilitados para fluxo disponíveis com o Orion NTA. Consulte o Guia do 
administrador do SolarWinds Orion NetFlow Traffic Analyzer, disponível no site 
da SolarWinds em http://www.solarwinds.com/support/documentation.aspx, para 
aprender mais sobre o poder e a conveniência do Orion NetFlow Traffic 
Analyzer. 

http://www.solarwinds.com/support/documentation.aspx

