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Resumo da infraestrutura centrada em aplicativos (ACI) da 
Cisco
A ACI da Cisco® é uma arquitetura inovadora que simplifica, otimiza e acelera 
radicalmente todo o ciclo de vida de implantação do aplicativo.

A ACI da Cisco usa uma abordagem baseada em sistemas holísticos, com integração 
total entre os elementos físicos e virtuais, um modelo de ecossistema aberto e 
hardware, software e ASICs (circuitos integrados específicos ao aplicativo) inovadores. 
Essa abordagem exclusiva usa um modelo operacional comum com base em políticas 
nos elementos de segurança e rede (computação e armazenamento no futuro) 
compatíveis com a Cisco ACI, superando os silos de TI e reduzindo drasticamente o 
custo e a complexidade. 

Problemas de segurança abordados pela Cisco ACI 
A Cisco ACI lida com os desafios de segurança e conformidade dos data centers e 
ambientes em nuvem de próxima geração. 

Com a migração das empresas para data centers e ambientes em nuvem de próxima 
geração, a automação das políticas de segurança é necessária para sustentar o 
provisionamento sob demanda e a expansão dinâmica de aplicativos. A abordagem 
manual com foco em dispositivos para o gerenciamento de segurança é propensa 
ao erro e desprotegida. Com os fluxos de trabalho de aplicativos sendo aumentados, 
modificados e transferidos em um ambiente de data center ágil, as políticas de 
segurança precisam estar em conformidade com os endpoints dos aplicativos. A 
criação e exclusão de políticas dinâmicas são necessárias para assegurar o tráfego 
de ponta a ponta e administrar a mobilidade do aplicativo. A visibilidade do tráfego 
é importante para identificar e mitigar novos ataques direcionados e avançados e 
proteger os usuários. 

Esses novos requisitos devem ser sustentados para que possam ajudar a garantir a 
conformidade com as regulamentações do setor, como Payment Card Industry (PCI) e 
Lei norte-americana de responsabilidade e portabilidade de planos de saúde (HIPPA - 
Health Insurance Portability and Accountability Act).

Soluções de Segurança Cisco ACI para data center e nuvem 
de próxima geração

As Soluções de Segurança Cisco ACI usam uma abordagem holística com base em 
sistemas para lidar com as necessidades de segurança de data centers e ambientes 
em nuvem de próxima geração (Figura 1). Diferentemente das soluções de segurança 
de rede virtualizadas com base em overlay, que oferecem visibilidade e expansão 
limitada e necessitam de gerenciamento separado de dispositivos de rede de underlay 
e overlay e de políticas de segurança, a Solução de Segurança Cisco ACI lida de 
maneira diferenciada com as necessidades de segurança dos data centers de próxima 
geração usando uma abordagem com foco em aplicativos e um modelo de operações 
de políticas comuns, enquanto ajuda a garantir a conformidade e a redução de 
possíveis violações de segurança.

As Soluções de Segurança Cisco ACI permitem o gerenciamento unificado do ciclo de 
vida da política de segurança com a capacidade de fortalecer políticas em qualquer 
local do data center, em fluxos de trabalho físicos ou virtuais. A solução oferece uma 
automação completa de políticas de segurança das camadas 4 a 7 e é compatível 
com uma estratégia de defesa profunda com ecossistema amplo enquanto permite 
visibilidade, conformidade automatizada com políticas e detecção e mitigação de 
ameaças aceleradas. A Cisco ACI é a única abordagem focada em aplicativos, 
oferecendo segmentação dinâmica e concentrada no aplicativo.

Figura 1. A Cisco ACI lida com os requisitos de segurança em nuvem e de data center
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Principais benefícios das Soluções de Segurança Cisco ACI 
Os principais recursos e benefícios das Soluções de Segurança Cisco ACI incluem:

•	 Modelo de política com foco em aplicativos: A Cisco ACI oferece um alto nível de 
abstração usando grupos de endpoint (EPGs) e contratos para definir políticas com 
mais facilidade usando a linguagem dos aplicativos em vez de utilizar a topologia da 
rede. A abordagem política com base na whitelist da Cisco ACI é compatível com o 
modelo de tolerância zero ao impedir o tráfego entre EPGs, a não ser que a política 
permita esse tráfego entre EPGs de maneira explícita.

•	 Gerenciamento de política de segurança das camadas 4 a 7: a Cisco ACI 
automatiza e gerencia centralmente as políticas de segurança das camadas 4 a 7 
quando um aplicativo usa um modelo de política unificado voltado para o aplicativo 
que funciona em limites físicos e virtuais e também em dispositivos de terceiros. 
Essa abordagem reduz a complexidade operacional e aumenta a agilidade do 
departamento de TI sem comprometer a segurança.

•	 Segmentação com base em políticas: a Cisco ACI oferece segmentação detalhada 
e flexível de endpoints físicos e virtuais em políticas de grupo, o que reduz o escopo 
de conformidade e reduz os riscos de segurança.

•	 Conformidade automatizada: a Cisco ACI ajuda a garantir que a configuração da 
estrutura esteja em conformidade com a política de segurança. As APIs da Cisco 
podem ser usadas para retirar os logs de política e auditoria do Cisco Application 
Policy Infrastructure Controller (APIC) e criar relatórios de conformidade (por exemplo, 
um relatório de conformidade PCI). Esse recurso permite uma avaliação de risco de TI 
em tempo real e reduz o risco da falta de conformidade para as empresas. 

•	 Segurança integrada de camada 4 para tráfego de ponta a ponta: a estrutura da 
Cisco ACI inclui um firewall estático embutido de camada 4 para proteger o tráfego 
de ponta a ponta entre componentes do aplicativo e entre usuários no data center.

•	 Framework de segurança aberto: a Cisco ACI oferece um framework de segurança 
aberto (incluindo APIs e protocolo OpFlex) para comportar a inserção avançada de 
serviços essenciais das camadas 4 a 7, como sistemas de detecção de invasão (IDS) 
e sistemas de prevenção de intrusão (IPS) e serviços de firewall de próxima geração 
(como o Cisco Adaptive Security Virtual Appliance (ASAv), o Cisco ASA 5585-X 
Adaptive Security Appliance e dispositivos de segurança de terceiros) no fluxo do 
aplicativo, independentemente de sua localização no data center. Esse recurso 
oferece uma estratégia de segurança de defesa profunda e proteção de investimento.

•	 Maior visibilidade e detecção de ataques acelerada: a Cisco ACI reúne dados 
do tráfego de rede com registros de data e hora e é compatível com contadores 
atômicos para oferecer inteligência de rede em tempo real e ampla visibilidade para 
limites de rede físicos e virtuais. Este recurso permite uma detecção de invasão 
acelerada logo no início do ciclo de ataque.

•	 Resposta automatizada a incidentes: a Cisco ACI sustenta respostas 
automatizadas a ameaças identificadas na rede, permitindo a integração com 
plataformas de segurança usando APIs ascendentes.

Razões para escolher a Cisco
A abordagem arquitetônica da Cisco ACI disponibiliza uma maneira contínua e 
difundida de integrar a segurança na estrutura dos data centers atuais, que são 
dinâmicos e com foco em aplicativos. As soluções de segurança da Cisco ACI 
oferecem visibilidade a todo o ambiente com foco em aplicativos e serviços, durante o 
ataque completo. As soluções de segurança da Cisco ACI permitem que as empresas 
implantem medidas de segurança mais rapidamente e com mais eficácia, onde e 
quando forem necessárias. A solução protege a empresa antes, durante e depois de 
um ataque, sem comprometer o desempenho, a agilidade ou as funções da rede.

Para obter mais informações
Cisco ACI Security: Uma nova abordagem para proteger o data center de próxima 
geração http://www.cisco.com/c/en/us/solutions/collateral/data-center-virtualization/
application-centric-infrastructure/white-paper-c11-732354.html

http://www.cisco.com/c/en/us/solutions/collateral/data-center-virtualization/application-centric-infrastructure/white-paper-c11-732354.html
http://www.cisco.com/c/en/us/solutions/collateral/data-center-virtualization/application-centric-infrastructure/white-paper-c11-732354.html

