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Cisco e Microsoft: Estratégias complementares para a nuvem privada 
Quando se trata de tecnologias de infraestrutura revolucionárias, as nuvens privadas lideram o caminho rumo  
a uma nova eficiência da TI e um meio simplificado de consumo. Aproveitando suas raízes como data centers 
virtualizados, as nuvens privadas estão subindo rapidamente na lista de tecnologias obrigatórias para se 
transformarem em um padrão de arquitetura para empresas de TI do mundo inteiro.  

Quais são os requisitos de uma nuvem privada? Ela deve oferecer altos níveis de disponibilidade no nível de 
aplicativo e de site, além de administração e automação. Espera-se que a nuvem privada conceda controle de TI 
com reconhecimento empresarial, proporcionando os níveis adequados de disponibilidade, segurança e conformidade 
para cada aplicativo por meio da continuidade de negócios automatizada, administração e provisionamento 
baseados em política e segurança e conformidade com reconhecimento de virtualização. A TI também quer que  
a nuvem privada seja escalável para comportar a mudança rápida das cargas de trabalho e o gerenciamento de 
dados. É importante que ela gerencie os pools heterogêneos de infraestrutura encontrados em vários ambientes  
de TI atuais e ofereça mobilidade de cargas de trabalho, movendo aplicativos facilmente do local para fora dele.  
As nuvens privadas devem permitir uma ampla variedade de casos de uso. Isso inclui não somente automatizar  
o provisionamento da infraestrutura e eliminar os gargalos, mas também automatizar o provisionamento de 
aplicativos, o oferecimento de recuperação de desastres, o aproveitamento de informações a partir de dados 
estruturados e não estruturados e a possibilidade de expandir a nuvem híbrida quando mais capacidade for necessária. 

As ferramentas de gerenciamento para nuvens privadas também são importantes, pois permitem gerenciamento 
automatizado e centralizado, melhor visibilidade das operações, níveis mais altos de monitoramento do desempenho 
e a flexibilidade de gerenciar demandas de aplicativo e cargas de trabalho em constante mutação. Tudo isso é feito 
proporcionando à TI visibilidade em infraestruturas e aplicativos por meio de um console de gerenciamento unificado: 
um único painel de controle. Com uma nuvem privada, a TI pode atuar como um verdadeiro parceiro comercial, 
fornecendo aplicativos essenciais aos negócios de acordo com o ritmo da empresa. 

Aproveitando a tempestade de nuvens privadas, a Cisco e a Microsoft se juntaram para traçar o melhor caminho 
para usuários atuais e futuros. A parceria neste mercado aquecido é uma escolha pragmática para essas duas 
empresas; a Cisco e a Microsoft perceberam que, no reino da nuvem privada, há vantagens distintas em trabalhar 
em conjunto. Dessa forma, elas criaram um plano que otimiza totalmente as tecnologias complementares e pode 
tornar a adoção da nuvem privada mais fácil e mais atraente para as empresas de TI. Estes são alguns resultados 
importantes da parceria: 

• A tecnologia de data center unificado da Cisco permite que as empresas aproveitem a nuvem privada da 
Microsoft por três pilares: computação, capacidade de gerenciamento e redes. Os usuários podem usufruir 
de uma infraestrutura inteligente, uma solução de rede virtual e uma forma unificada de gerenciar tudo. 

• O programa Microsoft Private Cloud Fast Track cria uma solução abrangente e pronta para uso que ajuda as 
empresas a adotarem facilmente a nuvem. Essas ofertas pré-validadas e projetadas previamente são 
resultado de esforços conjuntos da Cisco, Microsoft, EMC e NetApp. 

• A combinação da infraestrutura da Cisco com a tecnologia de nuvem privada da Microsoft pode ajudar a 
automatizar tudo, desde o aplicativo até o sistema operacional e os componentes de hardware. 

• A integração do UCS Manager ao System Center 2012 R2 ajuda as empresas a obterem um único painel de 
controle que pode gerenciar recursos físicos e virtuais na solução de nuvem da Microsoft. 

• Quando o SQL Server é combinado à arquitetura conjunta de nuvem privada da Cisco e da Microsoft, os 
usuários obtêm acesso a uma ferramenta avançada para trabalhar com gerenciamento de dados, análises, 
big data e data warehouse. 

A Microsoft dedicou recursos de pesquisa e desenvolvimento para integrar seus produtos às tecnologias de 
infraestrutura da Cisco, com foco no aplicativo. Esses esforços produzem soluções reais que podem permitir que 
clientes das duas empresas melhorem seus ambientes de TI e atendam às demandas atuais de agilidade comercial, 
com o benefício extra de economia de custos e aprimoramento do gerenciamento de data centers. 

http://www.cisco.com/
http://www.microsoft.com/en-us/default.aspx
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Tendências da nuvem e prioridades do mercado 
Em resposta ao excesso de gastos, à demora para chegar ao mercado e à falta de agilidade comercial que afeta 
infraestruturas de TI herdadas, as nuvens privadas estão ganhando popularidade à medida que emergem do 
período de formação (quando eram caracterizadas mais por euforia e contradições do que pela realidade em si). 
Essa ressurgência é comprovada pela pesquisa do ESG, segundo a qual 50% dos entrevistados garantem que suas 
empresas têm infraestruturas de nuvem privada, 20% dizem que têm planos de implantá-la e 16% afirmam que têm 
interesse em implementar uma. Isso significa que 70% dos entrevistados têm uma infraestrutura de nuvem privada 
ou planejam ter uma em breve.1 Além disso, como é comum no caso de tecnologias emergentes, os usuários estão 
implementando nuvens privadas para finalidades específicas, personalizadas de acordo com o ambiente para 
atender às necessidades do proprietário. 
As iniciativas de nuvem privada podem oferecer benefícios avançados em termos de custo e eficiência às empresas, 
permitindo que atendam a si próprias e eliminem os intermediários. Um dos maiores pontos positivos da nuvem 
privada é a automação baseada em política, que pode libertar os usuários da tirania de hardware caro, sem inteligência  
e pouco confiável que caracterizou tantos sistemas herdados. A elasticidade sob demanda (ou seja, a capacidade  
de se adaptar rapidamente às necessidades empresariais) é outro grande benefício, que, como resultado adicional, 
libera os funcionários da TI para executarem outras tarefas mais importantes nos ambientes de TI. Alguns dos 
resultados naturais da implantação de uma infraestrutura de nuvem privada nas empresas são a aceleração do 
tempo para entrada no mercado e a possibilidade de obter uma vantagem competitiva. 
A Figura 1 fornece mais evidências de que as prioridades mais importantes para a TI giram em torno da virtualização  
e da computação em nuvem.2 Trinta e dois por cento dos entrevistados mencionados citaram o uso da virtualização 
de servidor como uma das prioridades mais importantes e 25% deles apontaram o gerenciamento do crescimento 
de dados. Ambas estavam entre as cinco prioridades de TI mais citadas. A criação de uma infraestrutura de nuvem 
privada (22%), a redução dos requisitos de energia e refrigeração do data center (12%) e a implantação de uma 
plataforma de computação integrada (14%) também foram mencionadas como prioridades. Com sua estratégia de 
nuvem privada, a Microsoft e a Cisco podem ajudar as empresas de TI nessas iniciativas importantes.  

Figura 1. Prioridades mais importantes da TI em 2014 

 
Fonte: Enterprise Strategy Group, 2014. 

                                                       
1 Fonte: ESG Research Report, Trends in Private Cloud Infrastructure, abril de 2014. 
2 Fonte: ESG Research Report, 2014 IT Spending Intentions Survey, fevereiro de 2014. 
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Qual das seguintes prioridades de TI você considera serem as mais importantes de sua empresa ao 
longo dos próximos 12 meses? (Porcentagem de entrevistados, N=562, dez respostas aceitas)

Aumentar o uso da virtualização de servidor 
Iniciativas de segurança da informação 

Melhorar o backup e a recuperação de dados 
Gerenciar o crescimento de dados 

Virtualização de desktop 
Usar serviços de infraestrutura de nuvem 
Iniciativas de conformidade regulamentar 

Grandes implantações ou atualizações de aplicativos 

Iniciativas de business intelligence/análise de dados 
Consolidação do data center 

Criar uma infraestrutura de "nuvem privada" 
Programas de continuidade de negócios/recuperação de desastres 

Capacitação da mão-de-obra móvel 
Aplicativos disponibilizados pelo modelo software como serviço (SaaS) 

Política de BYOD (Bring-your-own-device, traga seu próprio dispositivo) 

Melhorar os recursos de colaboração 
Grandes implantações ou atualizações do banco de dados 

Implantar aplicativos em novos dispositivos móveis ou para eles 
Implantar uma plataforma de computação integrada 

Usar a Infraestrutura como serviço (PaaS) para desenvolvimento de aplicativos 
Reduzir os requisitos de energia e refrigeração do data center 

Implantar sistemas/dispositivos específicos para o aplicativo ou carga de trabalho 
Fornecer uma loja de aplicativos corporativa para os funcionários 

http://www.esg-global.com/research-reports/trends-in-private-cloud-infrastructure/
http://www.esg-global.com/research-reports/2014-it-spending-intentions-survey/
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Microsoft: Simplicidade abrangente 

O Microsoft Cloud OS apresenta o Windows Server 2012 R2 como um hub com um único sistema operacional de 
três ambientes, que podem ser gerenciados pelos usuários continuamente. O primeiro ambiente permite que o Azure 
hospede máquinas virtuais (VMs), o segundo fornece recursos de nuvem privada no local e o terceiro compartilha 
recursos locais com provedores de serviços externos. O ecossistema inteiro opera em um ambiente do Microsoft 
System Center 2012 R2 que permite que os usuários monitorem e gerenciem os componentes do data center, 
como VMs e aplicativos, além de monitoramento e geração de relatórios. A Microsoft reconhece que uma nuvem 
privada não requer uma infraestrutura complexa com várias partes. Por exemplo, a migração ao vivo sem tempo de 
inatividade é um desafio de conversão difícil para usuários que queiram transferir suas VMs da Amazon Web Services 
para suas instalações. Na verdade, a Amazon afirma que essa transferência pode ser executada somente em um 
local específico, enquanto a Microsoft deseja que a TI adote a execução de VMs em locais variados, que possam  
ser continuamente gerenciados e mantidos por usuários nesses diferentes ambientes. O Windows Server 2012 R2 
também oferece recursos de armazenamento corporativo (como pools de armazenamento, que podem ser criados 
por administradores de TI com base nas necessidades de implantação) e multilocação, na qual os pools de 
armazenamento são controlados por Listas de controle do acesso e delegados separadamente por pools. 

Cisco Unified Data Center  

A infraestrutura da Cisco permite que as empresas aproveitem a nuvem privada da Microsoft por três pilares: computação, 
capacidade de gerenciamento e redes. A capacidade de computação − o Cisco Unified Computing System (UCS) − 
emprega infraestrutura inteligente com ferramentas compatíveis da Cisco e da Microsoft, permitindo que os clientes 
obtenham mais benefícios além dos que a virtualização de servidor trouxe para a nuvem. Em relação ao gerenciamento, 
as empresas ganham uma forma unificada de gerenciar todos os aspectos da solução da Microsoft e da Cisco. Isso  
é obtido ao integrar o gerenciamento físico e virtual de componentes e pilhas de hardware. Além disso, as soluções 
de rede virtual da empresa podem reduzir a complexidade operacional associada à conectividade de VM para VM.  

As inovações da Cisco e a tecnologia do UCS podem complementar os recursos do Windows Server 2012 R2. Combinada 
ao switch Nexus 1000V e ao UCS Virtual Machine Fabric Extender (VM-FEX), a plataforma do UCS oferece a opção 
ideal dos mundos de computação e redes para o Windows 2012 Hyper-V ao possibilitar que as empresas otimizem 
os recursos de virtualização do Hyper-V e os estendam por meio de inovações da Cisco. Aproveitando a virtualização de 
rede e um switch Hyper-V extensível, a infraestrutura Microsoft-com-Cisco pode ajudar empresas geograficamente 
separadas a romperem o vínculo existente entre VMs e a estrutura de rede física. Além disso, as empresas podem 
ganhar uma forma unificada de gerenciar todos os aspectos da solução Microsoft-com-Cisco quando o PowerShell  
e o System Center 2012 R2 forem combinados ao UCS Manager e ao utilitário Cisco PowerTool. 

Os clientes da Cisco podem se beneficiar da arquitetura da ACI (Application Centric Infrastructure) da empresa, que 
disponibiliza automação centralizada e acionada por aplicativos, gerenciamento e visibilidade de redes físicas e virtuais. 
Em janeiro deste ano, a Cisco ampliou o escopo da ACI com o Cisco Application Policy Infrastructure Controller (APIC), 
que disponibiliza redes definidas por software para os usuários, possibilitando que os departamentos de TI tenham 
visibilidade total das redes, automatizando a rede e a configuração de políticas e gerenciando aplicativos na WAN  
e nas redes de acesso.  

A Cisco e a Microsoft estão compreensivelmente otimistas em relação às vantagens da abordagem "juntas trabalhamos 
melhor" que elas oferecem para o data center. Ambas têm a tecnologia, o conhecimento e a experiência necessários 
para transformar a nuvem privada em um produto atraente e acessível para a ampla e crescente base de usuários 
da Microsoft e da Cisco. 

Infraestrutura inteligente aprimorada para a nuvem 
Os detalhes de como essa infraestrutura Microsoft-com-Cisco foi projetada e otimizada para a nuvem são 
importantes. A infraestrutura pode fornecer visibilidade aprimorada das operações, do gerenciamento e do 
controle de TI.  

http://www.cisco.com/en/US/products/ps13460/index.html
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Plataforma de data center 

Cisco Computing (UCS): o Cisco UCS é uma plataforma de computação inteligente e baseada em malha que simplifica 
as operações e acelera os aplicativos em ambientes de computação em nuvem. A infraestrutura baseada em malha 
do UCS simplifica consideravelmente a implantação do servidor e aumenta o desempenho, a segurança e a capacidade 
de gerenciamento ao tratar máquinas físicas e virtuais da mesma forma. A plataforma do UCS fornece servidores 
"stateless", que são pools de recursos de computação atribuídos dinamicamente conforme necessário, proporcionando 
um ambiente de servidor dinâmico e flexível. As definições do servidor são armazenadas em modelos de software 
(os chamados "Perfis de serviço"), permitindo o provisionamento sob demanda a partir de pools compartilhados de 
recursos de infraestrutura em ambientes físicos e virtuais. 

Cisco UCS Manager: este recurso oferece gerenciamento unificado e integrado de todos os componentes de software  
e hardware do UCS em vários chassis, servidores montados em rack e milhares de VMs. As vantagens incluem redução 
da complexidade, implantação e alterações rápidas de aplicativos, maior agilidade comercial e redução do TCO.  

Conclusão: esta é uma computação determinada por políticas. A infraestrutura é capaz de responder com base em 
requisitos de aplicativos, o que possibilita: 

• Determinar as condições de computação em resposta a requisitos de aplicativos. 

• Provisionar a infraestrutura com base nas demandas atuais. 

• Remover ou adicionar largura de banda conforme necessário. 

Gerenciamento 

A capacidade de gerenciamento da Cisco é otimizada para uso com a computação em nuvem. Para esse fim, a Cisco 
e a Microsoft proporcionam uma experiência de gerenciamento integrado para cargas de trabalho físicas e virtuais. 
O Cisco UCS Manager oferece gerenciamento unificado e integrado da infraestrutura do UCS por meio de uma API 
XML aberta que funciona com o conjunto de ferramentas do System Center 2012 R2 e o amplia. A integração e os 
pacotes de gerenciamento gratuitos da Cisco, associados às ferramentas da Microsoft, podem permitir que a TI: 

• Gerencie e monitore de forma proativa o hardware do UCS com o System Center 2012 R2 Operations 
Manager. 

• Automatize, padronize e estenda a implantação e o gerenciamento do UCS com o Microsoft System 
Center 2012 R2 Orchestrator. 

• Visualize e gerencie a infraestrutura do UCS diretamente pelo System Center Virtual Machine Manager 
com o complemento de extensão da interface do usuário.  

O UCS Central estende o recurso do UCS Manager por diversos domínios do UCS, simplificando as operações em 
escala e garantindo a conformidade com políticas globais. 

Interface única da Microsoft: a integração permite que os usuários utilizem uma única interface, monitorando, 
medindo e automatizando cada camada da pilha. 

Cisco PowerTool: este recurso voltado para o PowerShell diminui a sobrecarga administrativa e operacional e reduz 
o tempo de automação. 

Uso do UCS PowerTool para PowerShell (gerenciamento com integração do Hyper-V): isso permite que os 
usuários gerenciem um centro de sistema unificado, capaz de disponibilizar soluções de nuvem da Microsoft  
a partir de um único painel de controle. Neste ambiente, as soluções de rede virtual da Cisco para Hyper-V  
e Windows Server 2012 R2 fornecem os pontos de integração entre o System Center 2012 R2 e o UCS Manager. 

Conclusão: a automação e a capacidade de gerenciamento são essenciais para a computação em nuvem e a 
integração entre a Cisco e a Microsoft oferece gerenciamento físico e virtual ainda maior para componentes de 
hardware e pilhas de software. 
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Rede virtual de nível empresarial 

As soluções de rede virtual da Cisco podem reduzir a complexidade associada à rede de VM para VM, ajudando os 
usuários a obterem os benefícios da nuvem e da virtualização de servidor. O Cisco Nexus 1000V é um switch virtual 
que comporta a nuvem privada da Microsoft e implantações de nuvem híbrida. Ele consiste em um modelo operacional 
nos ambientes físicos e virtuais, incluindo a integração com o System Center Virtual Machine e o PowerShell. Também 
dispõe de um design de arquitetura com capacidade de expansão e um sólido ecossistema de serviços de rede. 

Conjunto de recursos do Nexus 1000V: o Nexus 1000V oferece recursos de rede avançados para ambientes Hyper-V, como: 

• Recursos de switching avançados, que permitem LANs virtuais privadas (PVLANs), QoS, listas de 
controle de acesso, segurança de porta e o Cisco vPath. 

• Recursos de segurança como rastreamento de DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol), inspeção 
de ARP (Address Resolution Protocol) e IP Source Guard, que garantem que o switch Cisco Nexus 1000V 
esteja totalmente ciente de toda a virtualização de servidor. 

• Serviços de rede usando o Cisco vPath, como o Cisco Virtual Security Gateway (VSG). 

• Recursos de visibilidade para VMs que participem de atividades de monitoramento de tráfego, como 
Cisco NetFlow ou ERSPAN. 

A arquitetura do Nexus 1000V no Hyper-V com o UCS Virtual Machine Fabric Extender (VM-FEX): esta configuração: 

• Estende as interfaces do switch físico até as VMs. 

• Compacta as infraestruturas virtuais e físicas em uma única infraestrutura. 

Virtualização de servidor acelerada: o Windows Server 2012 R2 Hyper-V introduz a extensibilidade para o switch de 
rede Hyper-V, o que permite que terceiros se conectem a ele e estendam sua funcionalidade de virtualização de servidor. 

Gerenciamento do Nexus 1000V: a Cisco integrou o novo switch Hyper-V ao Cisco Nexus 1000V, fornecendo ao 
Nexus 1000V gerenciamento completo da nova camada de acesso virtual que a virtualização apresenta. O uso do 
Nexus 1000V dessa maneira traz para os operadores de rede o gerenciamento e a experiência da rede para VMs do 
Hyper-V. Esse gerenciamento é habilitado de forma consistente com os mesmos métodos utilizados para a 
infraestrutura de rede física por meio das ferramentas de gerenciamento do UCS. 

Conclusão: os operadores de rede podem obter:  

• Controle de políticas para VMs durante a migração entre hosts. 

• Visibilidade do tráfego entre VMs. 

• Gerenciamento da rede para VMs do Hyper-V. 

Benefícios das plataformas de computação integradas 

O ESG define as plataformas de computação integradas (ICPs) como soluções de infraestrutura de computação 
virtual (VCI) que integram os componentes de hardware e software em um único sistema de TI consumível. As ICPs 
diminuem o tempo de chegada ao mercado, automatizam processos de TI e são ampliadas ou reduzidas de acordo 
com a demanda. Em um momento em que várias formas de virtualização estão se tornando cada vez mais 
populares, as ICPs agregam valor atuando como canais que conectam VCIs locais a soluções de nuvem externas. 
Elas também oferecem comando e controle seguros, protegidos e centralizados dos recursos de informações. 

Para que todas as peças de automação e orquestração da Cisco e Microsoft funcionem, é necessário que os 
recursos de virtualização e a infraestrutura respondam a esses ambientes de nuvem privada. De fato, a pesquisa do 
ESG revela que os benefícios identificados mais frequentemente entre os atuais usuários de ICP incluem 
implantação simplificada e mais rápida, gerenciamento contínuo mais fácil e custo total de propriedade (TCO) 
aprimorado (consulte a Figura 2).3  

                                                       
3 Fonte: ESG Research Report, Trends in Private Cloud Infrastructure, abril de 2014. 

http://www.esg-global.com/research-reports/trends-in-private-cloud-infrastructure/
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Claramente, os departamentos de TI estão ansiosos para adotar essas infraestruturas integradas e transformar os 
ambientes de nuvem privada em arautos de uma mudança positiva para suas empresas. Com os ambientes de nuvem 
privada e as ICPs, a TI tem oportunidade de trabalhar produtivamente com os gerentes das linhas de negócios para 
ajudar a melhorar a participação de mercado, a receita e a vantagem competitiva. 

Figura 2. Benefícios atribuídos a implantações de plataformas de computação integradas  

 
Fonte: Enterprise Strategy Group, 2014. 

FlexPod e VSPEX: arquiteturas de referência validadas pela Cisco  
Cisco, Microsoft, EMC e NetApp estão preparadas para ajudar as empresas a acompanharem a tendência de ICP/nuvem 
privada com o programa Microsoft Private Cloud Fast Track, uma oferta pré-validada, projetada previamente e pronta 
para uso, com guias de design e suporte à instalação, baseada nos recursos de virtualização do FlexPod da NetApp  
e no VSPEX da EMC. Como parceiros neste programa, a Microsoft fornece o Windows Server 2012 R2 e o System 
Center 2012 R2, enquanto a Cisco oferece o UCS. Disponibilizados por meio de Cisco Validated Designs (CVDs), 
esses conjuntos de soluções são testados e documentados para que o cliente (ou o parceiro) possa criar a solução.  

FlexPod 

O FlexPod é uma solução conjunta entre a Cisco e a NetApp. Esta solução, que foi projetada para uso com APIs 
abertas e públicas, reduz o tempo de implantação de aplicativos e da infraestrutura, que passa de dias para horas. 
Isso é obtido combinando hardware e software para fornecer uma solução pronta para uso e completa para o 
provisionamento do Hyper-V. O kit de ferramentas do software FlexPod utiliza o PowerShell e o System Center 
Orchestrator para automatizar por completo o processo de provisionamento. As cargas de trabalho e as configurações 
da solução FlexPod são publicadas como Cisco Validated Designs. 
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VSPEX 

O Cisco Solutions for EMC VSPEX, também um Cisco Validated Design, oferece uma plataforma de nuvem privada  
e pronta para uso, criada com base em um conjunto definido de hardware e software para ambientes de IaaS 
(infraestrutura como um serviço) baseados em plataformas da Microsoft. O VSPEX dispõe de recursos de 
gerenciamento, automação e orquestração integrados ao Microsoft System Center 2012 R2 e ao PowerShell para  
a implantação eficiente e acelerada de serviços e aplicativos. Também possui suporte para padrões de rede em 
ambientes de computação tradicionais, virtualizados, unificados e de alto desempenho. Assim como o FlexPod,  
o VSPEX também é membro do programa Microsoft Private Cloud Fast Track. 

Aplicativos e SQL 
Juntas, a Cisco e a Microsoft criaram uma infraestrutura que oferece suporte a vários conjuntos de aplicativos e 
casos de uso. Uma das maiores necessidades decorre de questões importantes, como gerenciamento de dados, 
análises, big data e data warehouse. Em conjunto com o SQL Server, a infraestrutura de nuvem privada discutida 
neste white paper pode permitir que as empresas gerenciem suas necessidades de dados cada vez maiores. 

Como o SQL Server ajuda com as necessidades de dados de uma empresa que cresce exponencialmente? O SQL 
Server oferece aos clientes soluções de análises e data warehouse em larga escala, apoiadas por informações e 
gerenciamento de TI. Isso permite que os usuários reduzam os conjuntos de dados rapidamente para tomar decisões 
complexas, em tempo real. Também proporciona a capacidade de implantar e alterar aplicativos com rapidez. 

O SQL Server pode servir como base para a plataforma da Cisco e da Microsoft pronta para nuvem, fornecendo 
acesso a dados, análises e relatórios em nuvens locais ou externas. As empresas podem obter informações quase 
em tempo real analisando não apenas dados estáticos, mas também dados em movimento ou dinâmicos. Há muitas 
possibilidades de explorar grandes quantidades de dados a fim de criar modelos que demonstrem ideias práticas  
e agreguem valor para a empresa.  

O data warehouse, com alta disponibilidade e desempenho, além de serviços de qualidade de dados e integração 
de dados, resumem os recursos desta parte importante da plataforma de nuvem. 

As abordagens típicas de TI para a infraestrutura geralmente não funcionam bem para desafios de big data. No 
entanto, a abordagem da Cisco e da Microsoft pode fornecer o que as empresas precisam, como:  

• Fluidez para os clientes: as empresas precisam decidir qual ambiente de gerenciamento de dados  
é o melhor: nuvem privada local, serviço em nuvem externo ou hospedado. Com a Cisco e a Microsoft, 
os clientes podem se mover facilmente entre essas três infraestruturas, pois o sistema operacional do 
Windows Server 2012 R2 é capaz de comportar todas elas. Além disso, os Perfis de serviço do UCS 
podem simplificar e padronizar implantações de servidor. 

• Escalabilidade: a TI precisa ser capaz de implementar e gerenciar ambientes que vão aumentar ainda 
mais à medida que os dados da empresa e os casos de uso se expandam. Como isso é definido por 
software, as empresas podem se adaptar e agregar hardware de forma econômica conforme necessário, 
pois não há sistemas diferentes. Todos estão conectados pelo System Center e pela plataforma de data 
center unificado do UCS. 

• Gerenciamento de infraestrutura para expandir volumes de dados: o Cisco UCS pode reduzir a ampliação 
da virtualização e de bancos de dados. O System Center 2012 R2 monitora, gerencia e faz a manutenção 
de implementações do SQL Server com interfaces e ferramentas de gerenciamento flexíveis e baseadas 
em padrões, por meio de uma API XML aberta e abrangente que funciona com o conjunto de ferramentas 
do System Center 2012 R2 e o amplia. O Nexus 1000V fornece conectividade de rede de largura de 
banda alta. 

• Flexibilidade: a plataforma Microsoft-com-Cisco pode facilitar a integração de recursos de análise e o 
desenvolvimento de aplicativos de big data conforme necessário. Sua natureza definida por software 
permite que as cargas de trabalho do servidor mudem sob demanda, o que é essencial para projetos de 
dados de grande porte. 
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Três perguntas para fornecedores de nuvem privada 

1. Vocês podem dar como referência um de seus clientes cujas necessidades sejam semelhantes às minhas? 

Todos sabem como é importante pedir a possíveis fornecedores de nuvem privada que indiquem clientes 
como referência, mas, para aproveitar ao máximo essa informação, você deve pedir clientes com necessidades 
semelhantes às suas antes de se comprometerem com um fornecedor. Além disso, não tenha receio de 
fazer perguntas delicadas sobre o desempenho do fornecedor. 

2. Quais são os custos reais (e ocultos) de uma nuvem privada? 

Empresas que compram nuvens privadas locais podem esperar gastos de capital com hardware e software, 
mas que outros gastos estão prestes a surgir? Depois dos layouts iniciais do software (quase sempre um 
item importante), os usuários precisam adicionar verificações de desempenho e tarifas de manutenção, 
juntamente com atualizações para outros itens de hardware caros, como balanceadores de carga ou 
roteadores. Os custos de CapEx podem sair rapidamente de controle se você não tiver se planejado com 
antecedência. Os usuários devem catalogar os principais processos e tecnologias já em uso e verificar se 
funcionam nas novas infraestruturas de nuvem. Conclusão: informe-se sobre os custos futuros o mais 
rápido possível e descubra os designs de infraestrutura que podem ajudar a reduzir esses custos. 

3. Que recursos importantes devem ser procurados em uma infraestrutura de nuvem privada?  

Comece verificando se os fornecedores têm uma plataforma de computação realmente integrada para 
flexibilidade e escalabilidade. O próximo passo é um sistema operacional protegido e otimizado para a 
nuvem. O gerenciamento unificado é necessário para relatórios, monitoramento, BI e análises. Como 
sempre, uma infraestrutura de rede é essencial e uma rede virtualizada é o caminho certo a seguir, pois 
data centers inteligentes, automatizados e definidos por software se destacam cada vez mais. Plataformas 
prontas para uso, como o FlexPod e o VSPEX, são ideais para alguns clientes porque são criadas com base 
em um conjunto definido de hardware e software para ambientes de IaaS baseados em plataformas da 
Microsoft. 
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A grande verdade 
Individualmente, a Cisco e a Microsoft estão entre os fornecedores mais avançados e sofisticados no setor de TI. As 
marcas são difundidas e seus produtos estão presentes em empresas de pequeno e grande porte do mundo inteiro. 
Com o sucesso que conseguiram sozinhas, a Cisco e a Microsoft perceberam que a colaboração na infraestrutura 
conjunta de nuvem privada pode ampliar o escopo dos recursos e o valor para os clientes. 

Por isso, essas duas empresas se uniram e desenvolveram o melhor ecossistema de nuvem privada, combinando  
a experiência da Cisco em computação e rede com os recursos de sistema operacional único, gerenciamento de 
dados e virtualização da Microsoft. Esta lista de possíveis benefícios ressalta o valor da abordagem "melhor juntas": 

Tempo de chegada ao mercado acelerado: entre nos mercados mais rapidamente com acesso fácil em vários 
modelos de consumo proporcionado pela infraestrutura da Cisco e pelo software da Microsoft. 

Economia de CapEx e OpEx: a economia dos custos de CapEx e OpEx pode ser obtida com a virtualização do 
ambiente de servidor sem CapEx adicional durante a migração para a nuvem, minimizando a complexidade da 
implementação, permitindo gerenciamento virtual com mais controle e obtendo a capacidade de expandir 
conforme necessário. 

ROI rápido: como este ambiente é definido por software e a infraestrutura é eficiente, é possível obter o 
retorno completo do investimento rapidamente com a simplificação do provisionamento, criação de valor 
eficaz e eficiência operacional. 

Alta disponibilidade: como a malha do Cisco Unified Data Center não tem um ponto único de falha, ela unifica 
recursos de computação, armazenamento, rede e gerenciamento em uma única plataforma baseada em malha, 
que pode aumentar a disponibilidade e a eficiência operacional, simplificar o data center e fornecer agilidade 
comercial. As soluções da Microsoft compõem esse valor com soluções de proteção de dados para proteção 
local e externa. 

Aumento da eficiência organizacional da TI: devido à facilidade de implementação e gerenciamento, os 
profissionais de TI podem ser transferidos para posições em que sejam mais produtivos e aproveitem suas 
certificações atuais da Microsoft e da Cisco. 

Agilidade comercial acelerada: plataformas prontas para uso, como o FlexPod e o VSPEX, fornecem soluções 
de nuvem privada simples e seguras que podem acelerar a implantação das empresas, podem ser adaptadas 
em resposta a cargas de trabalho em constante mutação e podem permitir que as empresas aproveitem 
oportunidades de receita mais rapidamente. 

Flexibilidade para usar modelos alternativos de consumo de nuvem: como o Windows Server 2012 R2 permite 
que as empresas funcionem em três ambientes de nuvem diferentes, elas podem alterar seus modelos de 
consumo sem custos de OpEx adicionais e aproveitar os diversos modelos de consumo. 

Facilidade de gerenciamento com System Center, UCS Manager, PowerTool e Application Centric Infrastructure 
(ACI): a Cisco, por intermédio do UCS Manager, do PowerTool e da ACI, e a Microsoft, por meio do System 
Center 2012 R2, permitem que as empresas tenham gerenciamento unificado em todos os componentes de nuvem, 
gerenciando, monitorando, avaliando e automatizando cada camada da pilha.  

Uma nova vantagem competitiva: a combinação de coordenação e integração de produto que a Cisco e a 
Microsoft utilizaram nesse projeto conjunto de nuvem privada é inovadora e de vanguarda. O termo "melhor 
juntas" é uma descrição do efeito positivo sobre o valor do cliente quando essas duas parceiras comerciais 
otimizam a infraestrutura de nuvem privada 

Brad Anderson, vice-presidente corporativo do Windows Server and System Center Group da Microsoft, afirmou 
sobre a ACI: "A integração entre o Microsoft Cloud OS e o UCS é extraordinária. Existe literalmente uma forma 
comum de automatizar tudo, desde o aplicativo até o sistema operacional e os componentes de hardware. Esse é o 
tipo de importância que vamos conseguir disponibilizar juntos". 
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A Cisco e a Microsoft deram um grande salto para permitir que as empresas adotem a virtualização e a nuvem 
privada. O Microsoft Windows Server 2012 R2 continua a buscar oportunidades de valor do cliente na virtualização 
do servidor e a atuar como uma plataforma de nuvem, com aprimoramentos na função do Hyper-V e do sistema 
operacional. A combinação da plataforma do UCS com o Nexus 1000V e o VM-FEX proporciona uma plataforma 
abrangente para o Windows Server 2012 R2 Hyper-V. Esse pacote permite que as empresas aproveitem totalmente 
os recursos do Windows Server 2012 R2 Hyper-V e os ampliem com inovações da Cisco. Além disso, quando a 
integração do PowerShell e do System Center 2012 R2 é utilizada com o UCS Manager, as empresas acabam tendo 
uma forma unificada de gerenciar todos os aspectos das soluções da Microsoft e da Cisco.  
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