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Os quatro pilares da computação — nuvem, mobilidade, social e análise — estão promovendo novos 
níveis de inovação da rede nas redes de datacenter. Estas forças provisionam o datacenter 
juntamente com virtualização e a Internet das Coisas (IoT), o que resulta em mudanças abrangentes 
dos padrões de tráfego que expõem os limites das redes tradicionais e dos modelos operacionais. 
Para ser um recurso, em vez de um gargalo de desempenho geral do datacenter, a rede deve 
fornecer não apenas desempenho e escalabilidade excepcionais, mas também automação e 
orquestração inédita que pode proporcionar agilidade, flexibilidade e velocidade de serviço. Essa 
Tecnologia em Destaque examina as principais tendências e discute a função da Application Centric 
Infrastructure (ACI) da Cisco na resolução desses desafios contínuos para os gerentes de TI 
corporativa e rede. 

Introdução 

A evolução atual da computação requer que os data centers corporativos e as redes associadas 

adotem novas abordagens. Os quatro pilares da computação — nuvem, mobilidade, social e análise 

— são agora as principais tendências que promovem novos níveis de inovação na rede e que 

determinarão o design e a operação das redes do data center nos próximos anos. 

Semelhante a outros tipos de infraestrutura de data center, a rede existe para comportar e 

disponibilizar cargas de trabalho de aplicativo corporativo essenciais para o sucesso da empresa. 

Durante a era de computação cliente/servidor, a rede desempenhou essa função magistralmente 

tanto na arquitetura como na operação. Recentemente, novos tipos de cargas de trabalho e padrões 

de tráfego resultaram em novas demandas sobre a infraestrutura de data center em termos de 

capacidade de resposta, satisfação do usuário e capacidade de implantar aplicativos avançados que 

dependem do desempenho aprimorado.  

Embora outros aspectos da infraestrutura de data center tenham mudado para atender a esses 

desafios, o progresso na infraestrutura de rede foi mais lento por vários motivos. Entretanto, a 

dinâmica está mudando e, agora, os gerentes de rede, com o apoio da equipe de TI, precisam 

solucionar os desafios gerados por essas mudanças fundamentais no modelo de computação 

corporativo ao adotar novos modelos de transformação da rede.  
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Principais tendências que remodelam a infraestrutura do datacenter  

As forças que provisionam o data center e a rede incluem virtualização, nuvem, mobilidade, Big 

Data, computação social e a Internet das Coisas (IoT). Várias empresas virtualizaram partes 

essenciais de suas cargas de trabalho dos aplicativos, a fim de melhorar as taxas de utilização da 

computação e os recursos de armazenamento, além de reduzirem o opex.  

A virtualização disponibilizou os benefícios comerciais da consolidação de servidor e abriu caminho 

para a computação em nuvem (veja a Figura 1). Além disso, a proliferação dos dispositivos móveis e 

o tráfego de aplicativos que os acompanham resultaram em mudanças nos padrões de tráfego que 

foram ampliadas do endpoint móvel até o data center.  

 

F i g u r a  1  

Previsão de virtualização do servidor no mundo inteiro  
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A virtualização expôs várias limitações das redes tradicionais e dos seus modelos operacionais. Em 
um ambiente virtualizado, no qual os aplicativos podem ser utilizados como máquinas virtuais (VMs) 
em questão de minutos e movidos em segundos, os departamentos de TI cada vez mais 
reconhecem que a rede, construída para redes IP de grande porte, mas estáticas com endpoints 
amplamente estacionários, se transformou em um impedimento para a agilidade operacional e os 
resultados comerciais positivos.  

A separação era clara: as VMs poderiam ser provisionadas quase instantaneamente, sendo que a 

configuração de dispositivos de rede manuais, com base em CLI, poderia demorar dias ou semanas. 

Além disso, as ferramentas de automação aceleraram os processos de computação e virtualização, 

enquanto a rede era esquecida. No entanto, a virtualização era apenas parte da história. O Big Data 

e as redes sociais também contribuem para o aumento do tráfego e as mudanças dos padrões de 

tráfego. A Internet das Coisas trará mais mudanças. Por fim, a nuvem, com suas variantes privadas, 

híbridas e públicas, está reconfigurando como e onde as cargas de trabalho são implantadas, bem 

como a velocidade na qual os dados são utilizados.  

Os benefícios das novas abordagens para redes de data center 

Para se transformar em um recurso e não um gargalo para o desempenho geral do data center, a 

rede deve ter por base um modelo ágil e flexível em vez de um modelo rígido e atrasado. As equipes 

de TI do data center requerem uma rede avançada, projetada de acordo com as necessidades dos 

aplicativos e dos desenvolvedores de aplicativos, além de uma rede capaz de separar a política de 

aplicativos de requisitos operacionais.  

 

Para atingir essas metas, a rede deve: 

 Ser automatizada e provisionada com mais velocidade 

 Ser gerenciada com base programática 

 Oferecer telemetria e visibilidade em tempo real 

 Fornecer desempenho confiável em grande escala 

 Integrar-se continuamente às plataformas de orquestração de nuvem padrão do setor  

Com as arquiteturas multicamada, as configurações de CLI com grande consumo de tempo e 

recursos, além do modelo operacional em silos, a rede tradicional se mostrou incapaz de se adaptar 

às necessidades. Até mesmo as soluções de emulação de LAN com base em software de primeira 

geração tentaram virtualizar somente o design tradicional atual sem mudar o foco na maneira de 

implantar os aplicativos da melhor forma. Além disso, geraram mais complicações ao criar domínios 

de gerenciamento de sobreposição e subjacentes separados, o que oferece escala limitada de alto 

desempenho e interoperabilidade limitada com infraestrutura física.  

As empresas, que variam de provedores de serviço de nuvem para empresas de todos os tamanhos, 

buscam uma rede de data center que fornece não apenas desempenho excepcional e 

escalabilidade, embora sejam considerações importantes, mas também automação e orquestração 

inédita que pode resultar em agilidade, flexibilidade e velocidade do serviço. A abordagem será 

importante para ambientes de nuvem emergentes (consulte a Figura 2).  
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F i g u r a  2  

Prioridades empresariais da nuvem privada 
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End-to-end application performance monitoring

Service catalog
 

n = 801 

Fonte: Pesquisa de computação em nuvem da IDC, primavera de 2012 

 

Neste contexto, a rede deve ser alinhada aos requisitos das cargas de trabalho do aplicativo, que 

funciona cada vez mais dentro e entre os servidores (leste-oeste) ao invés de cliente para servidor 

(norte-sul). A infraestrutura de rede deve ser resistente na base da arquitetura, enquanto fornece 

apoio para hipervisores, protocolos e plataformas padrão do setor, como o controlador OpenDaylight 

e a orquestração OpenStack. Também deve comportar APIs abertas. A rede definida por software 

(SDN) com a dissociação do plano de controle e dados surgiu como uma resposta para esse 

conjunto de problemas. No entanto, atualmente a SDN continua como um trabalho em andamento 

no setor. 
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SLAs formalizadas no local com usuários finais 
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Entrega para ‘thin client’ 
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Catálogo de serviços 
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Considerando a infraestrutura centrada em aplicativos da Cisco 

A Application Centric Infrastructure (ACI) da Cisco, que inclui o Application Policy Infrastructure 

Controller (APIC), a família de switches de data centers Nexus 9000, bem como um conjunto de 

APIs de envio e recebimento, representa uma alternativa para a concepção atual da SDN.  

A Cisco revelou a ACI em novembro de 2013 e defende que ela oferece vantagens consideráveis 

sobre as abordagens atuais somente do software ao fornecer uma solução de hardware e software 

que une a infraestrutura física e virtual. O resultado é uma plataforma para proporcionar escala, 

desempenho, flexibilidade e automação aos data centers que abrangem as cargas de trabalho 

físicas e virtuais, além de permitir visibilidade e segurança em tempo real para operações de rede. 

Os principais componentes da Cisco ACI incluem: 

 Controlador de infraestrutura de política do aplicativo — um controlador de política que atribui 

níveis de serviço relacionados ao aplicativo e aos privilégios de acesso 

 A família de switches modulares e fixos de 10/40 GbE Nexus 9000 

 Uma versão otimizada do NX-OS, que funciona em dois modos: um modo independente e um 

aprimorado para implantações de ACI 

 Um amplo ecossistema de parceiros para hipervisores, orquestração, DevOps e automação, 

sistemas de gerenciamento, serviços de L4–7 e monitoramento de rede  

A ACI da Cisco foi construída com base no modelo de política projetado para captar os requisitos de 

aplicativo e automatizar a implantação dos aplicativos na rede. Esta abordagem é o que a Cisco 

chama de modelo de gerenciamento informativo, que a empresa acredita ser adequado para alinhar 

as cargas de trabalho e a infraestrutura de data center, enquanto atende aos requisitos crescentes 

de novas cargas de trabalho e computação em nuvem.  

O gerenciamento informativo é a cooperação voluntária de indivíduos ou agentes que publicam suas 

intenções através de compromissos uns com os outros. As intenções são abstratas; assim, por 

exemplo, uma política de aplicativos declararia seus requisitos, e a infraestrutura subjacente (p. ex., 

switches de data center) interpretaria como atender esses requisitos da melhor forma com base nos 

próprios recursos.  

De acordo com a Cisco, ao distribuir a complexidade para as bordas da infraestrutura, a abordagem 

adquire excelentes características de escala. Além disso, o uso da política abstrata permite uma 

ampla interoperabilidade entre os dispositivos sem limitar a capacidade do fornecedor de expor um 

conjunto diferenciado de recursos. As políticas abstratas também oferecem aos administradores de 

aplicativos uma maneira portátil auto-documentável de capturar seus requisitos de infraestrutura.  

Como parte da ACI, o Opflex é um novo protocolo aberto de envio para facilitar o gerenciamento 

informativo da infraestrutura de rede. Ele é promovido pela Cisco com apoio do setor por vários 

fornecedores. A Cisco afirma que as redes atuais e a primeira geração de implementações de SDN 

da primeira geração são "ambientes microgerenciados de alto envolvimento", que resultam em 

problemas de escalabilidade, cópias com falhas e interoperabilidade.  

A SDN tradicional, como definida pela Open Networking Foundation (ONF), tem um gerenciamento 

de política e um painel de controle separado (controlador SDN), que utiliza protocolos como 

OpenFlow e OVSDB para fluxos de programa em switches físicos e virtuais. Como alternativa, os 

recursos da ACI da Cisco contêm controladores APIC como gerente de política, mas dependem de 

dispositivos inteligentes implementando um painel de controle e um plano de dados para aplicar as 

políticas.  
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O Opflex é descrito pela empresa como um protocolo de resolução da política flexível e ampliável 

para gerenciamento informativo de qualquer infraestrutura de data center. A Cisco planeja 

padronizar a Opflex e agora aguarda a provação da IETF. A empresa convidou todos os 

fornecedores para participar do desenvolvimento como um protocolo aberto e planeja oferecer um 

agente de código aberto que qualquer fornecedor terceirizado pode adotar. A Cisco planeja 

comportar o Opflex através dos produtos Nexus 7000, ASR9000, ASA e Sourcefire, permitindo a 

integração com APIC. O Opflex também terá o apoio de vários parceiros, incluindo Microsoft, Red 

Hat, F5, Canonical e Citrix. 

O Opflex é posicionado como existente em um ecossistema de API aberta que abrange protocolos de 

envio e recebimento. Essas APIs permitem a integração com um ecossistema amplo de parceiros, 

incluindo aqueles que oferecem ferramentas de automação (Opscode Chef, Puppet, CFEngine, Python), 

gerenciamento de hipervisor (Oracle, Xen, Red Hat, VMware, Microsoft), monitoramento corporativo 

(IBM Tivoli, Splunk, CA, NetQoS, NetScout), gerenciamento de sistemas (IBM Tivoli, CA, BMC, HP), 

serviços de rede (Citrix, F5, Palo Alto Networks, Embrane) e estruturas de orquestração (OpenStack, 

CloudStack, VMware, Cloupia).  

A plataforma do controlador SND de código aberto OpenDaylight também comporta o Opflex, 

acomodando-o como uma interface de recebimento do OpenDaylight para switches de rede. A Cisco 

está trabalhando em conjunto com outros fornecedores para disponibilizar uma arquitetura de plug-in 

do OpenDaylight com suporte a Opflex. 

Desafios  

A Cisco encontra vários desafios associados à ACI e ao controlador de APIC, bem como a estratégia 

de protocolo de envio e recebimento. Os desafios incluem o seguinte:  

 A incerteza sobre como vários segmentos de mercado, por exemplo, fornecedores de serviços 

tradicionais, na nuvem ou na Web, solucionarão os desafios da infraestrutura de rede  

 A concorrência entre competidores de rede novos e tradicionais e arquiteturas alternativas na 

forma de SDN, virtualização de rede com base em sobreposição e desagregamento da rede  

 A percepção de que a Cisco não tem uma arquitetura totalmente aberta (até o ponto dos clientes 

acreditarem que a Cisco não oferece uma abordagem aberta e interoperável para solucionar os 

problemas, protegendo os investimentos atuais e oferecendo a flexibilidade para adaptar as 

tecnologias e as necessidades em evolução, portanto, estarão cautelosos de se comprometerem 

com a ACI). 

 A construção de um ecossistema forte de tecnologia comprometida e parceiros de canal (os 

ecossistemas são sempre importantes, mas são principalmente importantes para o êxito na era 

atual de virtualização, nuvem, mobilidade, redes sociais, Big Data e IoT. A Cisco deve garantir 

que a ACI receba o apoio de vários parceiros de tecnologia capazes e reconhecidos. É 

importante que a Cisco comunique de forma clara e persuasiva como a ACI se integra aos 

sistemas de orquestração da nuvem e às principais ferramentas de automação do setor).  

Conclusão 

As corporações e os provedores de serviço estão reavaliando como as infraestruturas de data 

center, incluindo as redes de data center, devem ser remodeladas para comportar as novas e atuais 

cargas de trabalho de aplicativos, além dos crescentes e variáveis padrões de tráfego. A 

virtualização, nuvem, mobilidade corporativa, Big Data, redes sociais e a Internet das Coisas estão 

surgindo como fatores transformativos essenciais que devem ser acomodados. Ao mesmo tempo, 
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essas empresas devem construir uma infraestrutura igualmente adepta do manuseio de cargas de 

trabalho físicas, com aplicativos tradicionais de cliente/servidor ou aplicativos de baixa latência, além 

de uma quantidade crescente de cargas de trabalho virtualizadas.  

Assim, surgiu a necessidade de uma infraestrutura de rede que fornece não apenas os valores 

tradicionais de desempenho, confiabilidade e escala, mas também novos recursos, como suporte para 

provisionamento automatizado, gerenciamento programático e integração com plataformas de 

orquestração de nuvem padrão do setor.  

Várias abordagens foram propostas para fornecer a nova infraestrutura de datacenter de próxima 

geração. A SDN é um candidato notável, oferecendo uma separação dos planos de dados e 

controle, mas a desagregação da rede e as sobreposições para virtualização de rede também 

avançaram como soluções. Acima de tudo, as empresas começaram a reconhecer que a camada de 

política, que fornece a interação entre cargas de trabalho de aplicativos essenciais para os negócios 

e como elas são acomodadas pela infraestrutura de rede subjacente, é uma consideração 

importante. Os protocolos de recebimento padrão do setor, como Opflex, serão integrais para a 

maneira como as camadas de política se comunicam efetivamente e aplicam os requisitos completos 

de aplicativo na infraestrutura subjacente. Na medida do possível, a Cisco pode solucionar os 

desafios descritos neste documento, e a IDC acredita que a empresa está bem posicionada para ser 

bem-sucedida no mercado de automação de data center.  
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