
W H I T E  P A P E R

O IP é a linguagem universal da Internet, a cola 
que mantém tudo junto. Historicamente, o design 
de rede era centrado em IP. As aplicações eram 
limitadas ao que era suportado pelos recursos IP 
legados, e a evolução significava adicionar mais 
protocolos à pilha de software IP existente.

Durante as primeiras três décadas da internet, não houve 
mudanças significativas nessa abordagem. Foi um jogo 
altamente competitivo, no qual os fornecedores de 
equipamentos IP determinavam a capacidade de um 
provedor para suportar novas aplicações em protocolos 
fechados e proprietários. E fazendo isso, esses fornecedores 
controlavam o mercado. As consequências desse modelo 
foram bem claras: um ritmo lento de inovação, alta taxa de 
atualização de infraestrutura, dependência de fornecedor, 
cadeia de suprimentos limitada, escolha restrita e custo 
operacional e complexidade em rápido crescimento para 
o provedor de rede.

Na última década, o equilíbrio de forças começou a mudar. 
Os provedores de conteúdo da Internet (ICPs) romperam 
a noção tradicional de rede. Os ICPs surgiram com força, 
com visões diferentes sobre o ecossistema de rede existente. 
Os ICPs não têm inclinações pré-definidas sobre como 
projetar, implantar ou gerenciar suas redes. Eles estão 
focados na criação do mecanismo de entrega de conteúdo 
mais eficiente, aproveitando as tecnologias de conectividade 
mais avançadas em conjunto com a capacidade de 
armazenamento e computação. Além disso, a percepção de 
valor dos clientes finais mudou, passando da conectividade 
à qualidade da experiência (QoE) em geral. Isso aumentou a 
pressão sobre os provedores de serviços incumbentes para 
oferecer QoE e um time-to-market mais rápido, embora a um 
custo muito menor.

Essas alterações exigem a mudança de uma abordagem de 
entrega de serviços multiprotocolo para uma multinuvem. 
A flexibilidade baseada em IP é necessária para aproximar 
a entrega de serviços da borda da rede, reduzir o custo de 
transporte e melhorar o desempenho. Tudo isso resultará 

em um aumento significativo no número de nós e protocolos 
IP. A maneira tradicional de construir redes centradas em 
IP é simplesmente insustentável. As receitas associadas 
não suportam mais o custo das atualizações constantes 
de capacidade e da plataforma. A ineficiência cada vez 
maior de adicionar continuamente mais protocolos IP 
torna as operações de rede excessivamente complexas 
e incontroláveis. Uma infraestrutura IP densa e em 
silos tornou-se um obstáculo muito grande para que 
as operadoras possam escalar, de maneira econômica, 
as demandas novas e emergentes.

Os provedores de serviços e as empresas já enfrentam um 
enorme desafio para suportar serviços e aplicações atuais, 
atendendo, ao mesmo tempo, as crescentes demandas dos 
usuários de maneira econômica. À medida que a velocidade 
da inovação acelera, tecnologias como 5G, IoT e AI geram 
diferentes requisitos de rede que simplesmente podem 
resultar em aumento da complexidade operacional com um 
impacto negativo direto nas despesas operacionais (OPEX), 
no time to Time-to-Market (TTM), e no Time-to-Revenue (TTR).

Nas arquiteturas IP legadas, cada plataforma IP precisa 
de uma pilha completa de protocolos IP para lidar com 
diferentes aplicações. Também é preciso interagir com 
muitos nós diferentes para identificar uma rota otimizada para 
entregar o conteúdo. Essa abordagem centrada em caixas 
é extremamente ineficiente, pois a plataforma desperdiça 
muita capacidade processando protocolos desatualizados 
e sinalizando muitos nós. Isso faz com que o desempenho 
e a capacidade para escalar sejam difíceis. A abordagem 
monolítica toma todas as decisões de roteamento, com 
uma visão limitada da rede e dos requisitos das aplicações 
executadas nela. As decisões de roteamento do IP legado 
geralmente estão longe do ideal. Qualquer nova aplicação 
pode exigir atualizações massivas de software e hardware 
para suportá-la.

A nova rede IP deve ser aberta, programável, desagregada 
e virtualizada de modo a permitir que os recursos sejam 
reconfigurados rapidamente, sem intervenção física, para 
permitir serviços existentes e emergentes. Ela deve admitir 
APIs (Application Programming Interfaces) abertas e 

Adaptive IP™ da Ciena



2

baseadas em padrões, como NETCONF/YANG, e fornecer 
telemetria avançada para que o controle definido por 
software faça autodiagnóstico, auto-otimização e 
autorregeneração. Ela também deve permitir a automação 
inteligente baseada em intenção e orientada por dados e 
um nível maior de tomada de decisão dinâmica e ações 
subsequentes.

A transformação da rede não é adicionar mais protocolos 
ou atualizar caixas de IP. Trata-se de como conectar os 
usuários com mais eficiência ao conteúdo em um mundo 
de aplicações distribuídas de multidomínio/multinuvem 
e a velocidade com que a rede pode se adaptar aos 
novos requisitos das aplicações. Trata-se de flexibilidade, 
custo-benefício e desempenho—uma rede com recursos 
adaptáveis.

O que é Adaptive IP? 
Para atender aos novos requisitos de rede IP, a Ciena lançou 
a Adaptive IP, uma abordagem inovadora que oferece os 
recursos IP essenciais, necessários para suportar novas 
aplicações, permitindo que as operadoras de rede se 
beneficiem da escala semelhante à nuvem, da funcionalidade 
desagregada e AI.

Adaptive IP aproveita a visão da arquitetura Adaptive 
Network™ da Ciena, que une o roteamento otimizado, 
a comutação, a óptica coerente e a infraestrutura virtual da 
Ciena com controle e automação baseados em software 
e orientados por análises baseadas em Machine Learning 
(ML), com base em telemetria de rede. Adaptive IP é a 
abordagem do portfólio de roteamento e comutação da 
Ciena para suportar serviços, aplicações e perfis de tráfego 
existentes, preparando, ao mesmo tempo, o terreno para 
novos e emergentes casos de uso de banda larga, móvel 
e nuvem, como 5G, roteamento de estação radiobase, IP e 
convergência óptica, serviços corporativos virtualizados, 

peering (troca de tráfego) mais profundo e edge cloud de 
telecomunicações. 

Adaptive IP é muito mais do que uma implementação 
autônoma tradicional baseada em roteador. É uma 
abordagem arquitetônica nova e única que antecipa a 
próxima fase da transformação das redes baseadas em IP 
e do setor como um todo.

Adaptive IP da Ciena incorpora os seguintes 
componentes: 
1. Infraestrutura programável: o portfólio de roteamento 
e comutação da Ciena apresenta a infraestrutura ideal para 
evoluir para uma rede Adaptive IP aberta, flexível e escalável, 
por meio das capacidades de Operação, Administração 
e Gerenciamento (OAM) de última geração e Qualidade 
de Serviço (QoS) da empresa, que eliminam custos e 
complexidade significativos. As plataformas de finalidade 
específica da Ciena são desenhadas para aplicações 
específicas por meio de uma ampla seleção de recursos e 
capacidades voltadas particularmente para redes de acesso, 
agregação e metropolitanas.

Essas plataformas de roteamento e comutação são 
alimentadas pelo Service-Aware Operating System (SAOS) 
exclusivo e comprovado em campo da Ciena. SAOS é uma 
arquitetura de software comum que fornece eficiência 
operacional e atributos consistentes de sistema e serviço 
para as plataformas de roteamento e comutação da Ciena. 
O SAOS fornece inteligência compatível com automação 
e transmissão de dados operacionais para permitir a 
programação em nível de rede compatível com padrões 
abertos, como IGP, BGP, roteamento por segmento, 

NETCONF/YANG e gRPC. Como uma coleção 
desagregada de funções, o SAOS permite 
que novas funções e plataformas, incluindo 
hardware de terceiros e servidores COTS x86, 
implantem funções como contêineres. Isso 
permite a rápida criação, implementação e 
modificação de serviços para manter o ritmo 
com as demandas do usuário.

A abordagem Adaptive IP da Ciena suporta 
facilmente IP e convergência óptica. À medida 
que os provedores de serviços capitalizam 
os avanços na arquitetura do sistema, 
as plataformas de roteamento coerentes da 
Ciena suportam projetos de arquitetura de rede 
de plano de dados hiperconvergentes e utilizam 
óptica coerente de 100G, 200G e 400G para 
diminuir custos e aumentar a QoE. O controle e 
automação, análise e inteligência do software 
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Figura 1. Arquitetura Adaptive IP da Ciena
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Adaptive IP, suportam uma experiência operacional óptica e 
de IP convergente perfeita.

O suporte a arquiteturas de API abertas, como as extensões 
NETCONF/YANG e Border Gateway Protocol (BGP), permite a 
conectividade às camadas SDN (rede definida por software) 
e NFV (vitualização de funções de rede). Isso proporciona 
gerenciamento simplificado ponta a ponta e automação de 
serviços de rede em redes híbridas e de vários fornecedores, 
promovendo a criação de um rico portfólio de serviços 
virtuais por meio do suporte a VNFs (funções de rede 
virtuais) de terceiros, como vFirewall, vEncryptors, vSD-WAN 
e muito mais. 

Com Adaptive IP, parte da função do plano de controle IP 
é movida da plataforma descentralizada (roteador) para a 
camada SDN centralizada. Isso simplifica significativamente 
a implantação de rede para aumentar o desempenho e 
a capacidade de suporte a novas aplicações e casos de 
uso. Isso permite uma pilha de protocolo IP mais enxuta 
na plataforma, já que as camadas de controle de software, 
automação e inteligência lidam com quaisquer requisitos 
adicionais de flexibilidade de serviços. As plataformas 
de roteamento e comutação da Ciena são altamente 
instrumentadas, com a capacidade de exportar serviços 
e dados de desempenho de rede em tempo real usando 
protocolos abertos e APIs, como de telemetria de streaming 
OpenConfig e chamada de procedimento remoto (gRPC), 
para detectar e relatar o status da rede à camada de 
análise e inteligência. A rede também pode extrair outras 
informações da rede através do Link State BGP (BGP-LS) 
ou PCE para tomar decisões de encaminhamento. 

Para oferecer serviços 5G diferenciados, as operadoras de 
rede móvel e de atacado devem otimizar sua infraestrutura 
de transporte para fornecer desempenho garantido de 
serviço 5G de ponta a ponta com network slicing e com 
garantias de latência de rede. Adaptive IP da Ciena oferece 
transporte eficiente para roteamento IP SR-MPLS, Carrier 
Ethernet e está pronto para SRv6.

Isso permite que a rede faça um auto-diagnóstico, auto-
otimização e auto-recuperação de forma proativa, ajustando 
seus recursos de maneira inteligente, conforme necessário, 
para atender às demandas em constante mudança de 
aplicações emergentes.

2. Controle e automação de software: Adaptive IP aproveita 
ao máximo o controlador de domínio Manage, Control 
and Plan (MCP) da Ciena, com seu controle centralizado 
e definido por software de vários domínios IP.

O MCP permite a rápida criação, implantação e automação 
da entrega de serviço ponta a ponta, em domínios físicos 
e virtuais. O MCP facilita a evolução da rede para suportar 
serviços digitais emergentes para empresas e consumidores 
e serve como um elemento central da abordagem Adaptive 
IP da Ciena.

Novas aplicações exigirão que a potência da computação 
esteja localizada na borda da rede, fornecendo escala e 
desempenho de maneira dinâmica, conforme necessário, 
enquanto aumenta significativamente o número de nós do 
roteador IP implantados. Essa complexidade associada faz 
da automação inteligente um requisito crítico de rede.
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 A plataforma de software baseada em SDN é um 
componente vital da abordagem Adaptive IP da Ciena, que 
lida com a complexidade de novas aplicações e serviços 
de maneira eficaz e eficiente. Em uma solução IP legada, 
um número cada vez maior de plataformas de roteador 
baseadas em hardware implantadas e dispendiosas 
executam essa tarefa. Em contraste, a camada de controle 
e automação de software reduz a sinalização do plano de 
controle baseado em nó, tornando as implementações 
muito mais simples e econômicas. Adaptive IP opera em 
um ambiente de rede híbrida de vários fornecedores, 
facilitando para qualquer provedor de rede iniciar sua jornada 
de migração de uma abordagem IP legada, centralizada e 
em caixa para um projeto de rede simples e automatizado, 
suportando de maneira eficiente serviços legados, enquanto 
se prepara para a próxima onda de requisitos de aplicações. 

Análise e inteligência: a abordagem Adaptive IP aproveita 
os Apps da Adaptive IP, que preenchem uma lacuna 
fundamental de gerenciamento de IP/MPLS. Embora SNMP, 
Syslog, NetFlow, Deep Packet Inspection (DPI), Application 
Performance Monitoring (APM) e outras ferramentas são 
onipresentes, apenas a Adaptive IP fornece visibilidade em 
tempo real sobre como o comportamento do roteamento 
afeta a entrega de serviços. Os Apps da Adaptive IP 
capturam telemetria em tempo real de dispositivos de rede, 
bem como de controladores de domínio e orquestradores 
de serviço, como o MCP da Ciena, para fornecer recursos 
forenses de rede.

Figura 4. Adaptive IP suporta a evolução 5G
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Essa visibilidade no plano de controle de rede IP/MPLS 
permite que as operadoras vejam de forma precisa como 
o tráfego específico atravessa a rede IP da Camada 3 e 
onde o desempenho pode ser otimizado continuamente. 
As condições abaixo do ideal que não são observadas pelas 
ferramentas tradicionais podem ser identificadas rapidamente 
para corrigir problemas de entrega de serviços e usar os 
recursos de rede de maneira mais econômica para reduzir os 
custos operacionais em geral. Projetados para automação de 
rede inteligente, os Apps da Adaptive IP integram-se ao MCP 
para fornecer recursos poderosos de análise e orquestração 
e acelerar a transição para uma rede Adaptive IP.

A Adaptive IP pode ser usada juntamente com ambientes 
IP herdados para melhorar a visibilidade, o desempenho e a 
automação da rede à medida que a operadora faz a transição 
para a Adaptive Network.

Adaptive IP é uma arquitetura inovadora que aborda os 
requisitos atuais e futuros da aplicação com base no que é 
necessário agora, não limitado pelo passado. 

Entregar essa transformação iminente usando dispositivos 
IP legados é um exagero ineficiente. A quantidade de 
energia, espaço, custo e capacidade de processamento 
necessários para suportar o incrível número de dispositivos 
não é compatível com os atuais designs de redes móveis. 
Algumas aplicações IP, como MME (Mobility Management 
Entity), já estão incorporadas em muitos roteadores e agora 
são virtualizadas em data centers.

Adaptive IP cria uma infraestrutura enxuta, flexível e 
escalável, com recursos mínimos necessários, reduzindo 
significativamente os custos e eliminando as ineficiências. 
Uma camada SDN centralizada lida com o número 
exponencial de terminais antecipados e com o crescimento 
sem precedentes dos requisitos de rede para reduzir 
significativamente a sinalização entre os nós da rede 
(roteadores) e, ao mesmo tempo, fornecer automação 
inteligente. Os recursos baseados em AI (inteligência 
artifical) ML (aprendizado de máquina) usam informações 
fornecidas por aplicativos e telemetria, permitindo que a 
rede se autodiagnostique/otimize/regenere continuamente. 
Adaptive IP da Ciena cria uma infraestrutura de rede 
preparada para o futuro, baseada em SDN e tipo nuvem, para 
oferecer o suporte à evolução contínua das redes móveis.

Roteamento de estação radiobase
O roteamento de várias BBUs (Base Band Units) para RRHs 
(Remote Radio Heads) nunca foi tão eficiente e simples, 
com os CSRs (Cell Site Routers) da Ciena, habilitados pela 
Adaptive IP da Ciena. Os CSRs da Ciena são desenvolvidos 
especificamente para agregar tráfego de várias operadoras 
de rede móvel (MNOs), algo que a Ciena tem liderado no 
setor durante muitos anos, mas também para oferecer 
software avançado (SR-MPLS) e isolamento de serviço 
rígido (FlexEthernet [FlexE]). Com baixa latência de camada 
1/camada 2/camada 3 (L1/L2/L3), as operadoras podem 
oferecer serviços de onda para conexões Ethernet ou 
eCPRI nativas e não nativas com granularidade de 5 Gb/s. 
As operadoras podem escolher entre Carrier Ethernet, 
roteamento IP, SR-MPLS ou plataformas prontas para SRv6.

Figura 5.Automação de circuito fechado programável 
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Serviços corporativos para empresas
As empresas buscam tecnologias para melhorar 
continuamente os resultados de seus negócios, mantendo 
a alta QoE de seus clientes, de forma contínua. Elas precisam 
criar melhores produtos e soluções enquanto controlam 
com firmeza seus custos operacionais. A infraestrutura 
de rede que suporta seus negócios deve ser altamente 
adaptável e alinhada com seus objetivos estratégicos em 
constante mudança. 

As redes IP legadas foram construídas em torno de 
velocidades e feeds, que fornecem o mesmo tipo de serviço 
e capacidade por longos períodos de tempo. Infraestruturas 
excessivamente complexas, proprietárias e monolíticas 
não serão flexíveis o suficiente para serviços de rede ágeis 
e sob demanda. As redes de acesso legadas baseadas 
em dispositivos físicos de função única simplesmente não 
possuem o nível necessário de flexibilidade ou agilidade.

O roteador 5132 da Ciena foi desenvolvido especificamente 
para serviço e demarcação de 100 GbE - com suporte do 
WaveLogic™ 5 Nano (WL5n), em uma variedade de ambientes 
corporativos e de atacado. Vários serviços Ethernet nativos 
e não nativos são suportados usando isolamento de serviço 
FlexE e transportados usando Adaptive IP.

A Adaptive IP une a capacidade de uma camada de 
automação inteligente SDN, protocolos abertos e análises 
com a flexibilidade das VNFs abertas para fornecer a solução 
de conectividade que as empresas exigem para aproveitar 
ao máximo as novas tecnologias baseadas em nuvem. 
Ela pode se adaptar prontamente aos novos requisitos das 
aplicações, alterando as funções de capacidade e de rede 
conforme necessário ao longo do tempo.

Banda larga 
Durante anos, as operadoras de rede tiveram que decidir 
entre topologias de acesso de última milha de fibra dedicada 
e compartilhada, o que significava ter que implantar vários 
fornecedores e várias plataformas para diferentes tipos 
de serviços. 

A Ciena simplificou essa decisão, com roteadores Adaptive 
IP habilitados para XGS-PON. Basta conectar o terminal 
de linha micro-óptica (uOLT) XGS-PON em um dos mais de 
10 roteadores Adaptive IP da Ciena, até 128 unidades de 
rede óptica (ONUs) XGS-PON da Ciena ou de terceiros, com 
vários dispositivos podem ser conectados a cada uOLT. 
Ou use uma das portas 1/10/25G da Ciena para conectar 
nós de fibra. Com uma variedade de roteadores Adaptive 
IP criados com finalidade específica, as operadoras podem 
escolher onde (prédio, pedestal, poste/fio/parede) e quando 
(pagamento conforme o crescimento). O tráfego pode 
então ser roteado usando Adaptive IP simples, segura e 
eficiente. As operadoras também podem aproveitar recursos 
extensíveis, como FlexE para clientes PON, melhorando 
bastante a latência e o jitter. 

Adaptive IP da Ciena 
Saiba mais

Figura 6. Roteamento de estação radiobase LTE/5G NSA

Figura 7. Banda larga e 5G em um poste
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Convergência IP/óptica 
As aplicações estão se tornando cada vez mais distribuídas 
e virtuais. À medida que as aplicações e a computação são 
levados para a borda da rede para oferecer ao cliente baixa 
latência e alta QoE, os serviços residenciais se tornaram 
o novo "home office" e as cargas de trabalho corporativas 
continuam acelerando para a nuvem. O 5G está permitindo 
novas aplicações com grandes quantidades de dispositivos 
inteligentes, bem como a necessidade de velocidade e 
escala de rede fixa. 

Para gerenciar efetivamente o crescimento maciço, as 
operadoras precisam de convergência IP e óptica, enquanto 
simplificam a rede com uma camada de transporte comum 
e protocolos de serviço, como roteamento por segmento 
e EVPN. 

As plataformas de roteamento e comutação da Ciena 
permitem que as operadoras transformem suas redes, 
acelerando a rede e simplificando as camadas de rede, 
óptica (L0) e IP (L3), para aproveitar a nova economia digital 
e suportar as tecnologias do passado. 

Peering mais profundo
O vídeo e a nuvem aproximaram o conteúdo do cliente, 
aumentando a necessidade de peering mais profundo 
e reduzindo a dependência dos principais mercados de 

interconexão "Tier 1". Os roteadores Adaptive IP, como o 
8114, têm buffers de pacotes profundos, grandes tabelas 
de roteamento e recursos de IGMP (Internet Group 
Management Protocol) versão 3 que permitem o peering 
localizado nos locais de acesso metropolitano e nuvem, 
melhorando a QoE para os usuários, reduzindo a latência 
para fontes de aplicações. A QoE pode ser aprimorada 
alinhando dinamicamente as preferências da aplicação com 
as políticas táticas de Engenharia de Tráfego de roteamento 
por segmento (SR-TE). 
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Edge cloud de telecomunicações
As aplicações nativas da nuvem estão mudando a borda 
da rede. Elas se tornaram parte da experiência cotidiana, 
rastreando fornecedores de caronas compartilhadas, 
entregas de pacotes e muito mais através de um aplicativo 
de smartphone. Essas aplicações nativas da nuvem usam a 
função de computação nos telefones para fornecer QoE e 
tornar a vida muito mais fácil, conveniente e segura.

A Edge Cloud pode ser definida de várias maneiras, 
por muitos usuários, provedores e fornecedores 
diferentes. A Ciena define a Edge Cloud como um 
ecossistema de nuvem intercambiável que abrange 
ativos de armazenamento e computação localizados na 
borda e interconectados por uma rede escalável e com 
reconhecimento de aplicativos que pode detectar e se 
adaptar às necessidades em constante mudança, com 
segurança e em tempo real.

A Adaptive Network da Ciena fornece uma estrutura eficaz 
para a evolução para uma arquitetura Edge Cloud distribuída. 

Dependendo das expectativas de QoE do atendimento 
ao cliente, as funções de armazenamento e computação 
podem ou precisam residir em um data center local ou 
regional e até mesmo nas instalações ou dispositivos do 
cliente onde a latência é crítica.

Adaptive IP da Ciena desempenha um papel importante, 
permitindo o acesso à nuvem mais eficiente e seguro 
e acesso para tráfego de missão crítica e com 
reconhecimento de latência.

Aproveitar a rede ao máximo
Competir com sucesso em um mercado hipercompetitivo 
exigirá mais do que simplesmente adicionar nós e protocolos 
à arquitetura IP legada existente: uma transformação 
completa da rede será necessária. Os usuários estão 
dispostos a pagar para acessar seu conteúdo e aplicativos, 
e pela conectividade ponta a ponta que torna tudo 
isso possível. Eles não estão pagando por redes IP ou 
protocolos IP.

As aplicações 5G, AI e IoT exigirão que a capacidade 
de computação esteja localizada na borda da rede, 
proporcionando alta escala e desempenho. A abordagem 
de IP legado não oferece uma solução viável para enfrentar 
os desafios e oportunidades do futuro. Ela mantém a rede 
fechada, dispendiosa para escalar e expandir, altamente 
manual e dependente do fornecedor. Também carece do 
elemento crítico de escolha.

A ampla seleção de plataformas de roteamento e comutação 
líderes de mercado da Ciena são plataformas de hardware 
criadas especificamente para suportar óptica coerente, 
análises baseadas em telemetria, automação de rede 
inteligente e um amplo conjunto de serviços profissionais. 
Esses componentes tornam a Adaptive IP uma aboragem 
única para permitir a evolução de um provedor de rede, que 
passará de uma rede IP legada obsoleta e ineficiente para 
uma nova arquitetura aberta, flexível, escalável e altamente 
rentável para se alinhar com as aplicações em constante 
mudança e requisitos de caso de uso.

Este conteúdo foi útil? Sim? Não
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