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Vantagens
•	 Uma plataforma extensível que disponibiliza 

informações de aplicações de acordo 
com o comportamento para oferecer 
suporte aos casos de uso operacionais 
importantes de data center 

•	 Fornece uma visibilidade universal, ao 
usar telemetria avançada coletada 
das infraestruturas virtual e física

•	 Permite a migração para um modelo 
seguro de tolerância zero usando a 
política de lista de permissão

•	 Dispõe da capacidade de processar milhões 
de fluxos por segundo para apresentar 
informações práticas em minutos

•	 Possibilita a pesquisa em dezenas de 
bilhões de registros de fluxo em menos 
de um segundo para realizar computação 
forense e análise em tempo real 

Os data centers de hoje estão se tornando 
cada vez mais complexos. Os desafios em 
suas operações vêm se intensificando, 
com o tráfego predominantemente 
leste-oeste (entre aplicações) e com 
a implantação e a mobilidade cada vez 
mais rápidas de aplicações. As operações 
de rede não oferecem visibilidade total 
de tráfego, e as operações de TI não 
conhecem o padrão exato da comunicação 
entre aplicações ou as políticas a serem 
implementadas entre as diferentes tiers 
de aplicações. As equipes de operações 
precisam dessas informações para:

•	 Migrar aplicações de infraestruturas 
tradicionais atuais para infraestruturas 
programáveis

•	 Manter a infraestrutura atualizada para a 
recuperação de desastres 

•	 Criar e implementar um modelo de 
política de lista de permissão coerente, 
preciso e seguro

•	 Monitorar aplicações para que estejam 
em conformidade com as políticas da 
rede e identificar quaisquer desvios

•	 Entre outras funções.

A nova plataforma Cisco Tetration Analytics™ 
(Figura 1) atende a esses requisitos, 
utilizando aprendizagem automática 
independente e abordagens algorítmicas e 
de análise comportamental para disponibilizar 
uma visibilidade universal, além de identificar 
com precisão as aplicações em execução 
nos data centers e em suas dependências, 
bem como as políticas subjacentes entre 
diferentes tiers de aplicações. A plataforma 
Cisco Tetration Analytics foi projetada para 
ser extensível e comportar casos de uso 
operacionais adicionais no data center 
conforme a plataforma evolui.

Informações	de	aplicações	de	acordo	com	o	comportamento	e	política	de	
tolerância	zero
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Tome	decisões	operacionais	fundamentadas	por	análise	
comportamental
A plataforma Cisco Tetration Analytics oferece uma solução pronta para 
usar, com aprendizagem automática independente e abordagem algorítmica 
orientada por comportamento:

•	 Maior	percepção	com	Tetration	Application:	essa plataforma pode 
descobrir aplicações diferentes no data center e comunicações entre 
componentes de aplicações, utilizando aprendizagem automática. 
Também pode identificar e reunir automaticamente clusters de 
componentes das aplicações (por exemplo, clusters de banco de dados) 
usando padrões de comunicação e informações dos processos. Ao usar 
a telemetria Tetration em tempo real, ela pode mapear os diferentes tiers 
de aplicações (por exemplo, Web, aplicativo e banco de dados) e gerar 
um mapa preciso das dependências de aplicações.

•	 Recomendações	para	a	política	comportamental	dos	aplicativos: ao 
observar o fluxo de dados por um longo período, a plataforma é capaz 
de gerar as políticas (por exemplo, políticas restritivas, permissivas e de 
redirecionamento) entre as várias tiers de qualquer aplicação. Ela pode, 
então, exportar as políticas descobertas em formato legível por máquina 
para outras aplicações.

•	 Análise	do	impacto	das	políticas: a plataforma é compatível com o modo 
de teste para simular as políticas da lista de permissão e analisar seu 
impacto antes de aplicá-las nas redes de produção.

" A plataforma Tetration Analytics da Cisco proporcionou 
uma visibilidade sem precedentes da rede e das 
aplicações, além de nos permitir migrar de um modelo 
antigo de política de lista negra para um modelo de 
política de lista de permissão significativamente mais 
seguro promovido pela ACI."

 —	Cliente	da	área	de	saúde

Ao usar os sensores de hardware e de software implantados em toda a 
infraestrutura do data center, ela é capaz de comportar implantações novas 
ou de manutenção e expansão. A Cisco Tetration Telemetry disponibiliza 
informações abrangentes que incluem detalhes sobre variações entre 
os pacotes dentro de um fluxo e informações de contexto (por exemplo, 
detalhes dos processos). 

A plataforma Cisco Tetration Analytics usa tecnologias de Big Data e 
pode processar essas informações detalhadas de telemetria recebidas 
dos sensores quase em tempo real (até um milhão de eventos únicos de 
telemetria por segundo). Essa plataforma é projetada para a retenção de 
dados em longo prazo e pode pesquisar dezenas de bilhões de registros de 
telemetria em seu banco de dados e retornar com informações práticas em 
menos de um segundo. Para a implantação, ela oferece uma opção pronta 
para usar, que elimina a necessidade de especialistas em Big Data internos.

Figura	1.	 Arquitetura da plataforma Cisco Tetration Analytics
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•	 Conformidade	e	realização	de	auditorias: a plataforma monitora os 
componentes dos aplicativos para que estejam em conformidade com 
a política da rede. Ela pode detectar qualquer violação da conformidade 
com técnicas de análise comportamental e, então, acionar uma 
notificação de violação.

•	 Mecanismo	de	pesquisa	para	visibilidade,	solução	de	problemas	e	
computação	forense	no	data	center: a plataforma coleta e armazena 
dados de fluxo detalhados. É possível consultar esses dados para fins de 
visibilidade e de computação forense em todo o data center e usar os 
dados para solucionar problemas de rede e de aplicação.

A plataforma Cisco Tetration Analytics é diferente de todas as outras 
do setor. Ela oferece uma plataforma pronta para o uso com funções 
avançadas de gerenciamento para possibilitar uma rápida implantação 
sem muitos requisitos de configuração. Seus recursos de aprendizado 
automático reduzem de forma expressiva a intervenção humana 
necessária para compreender os padrões de comunicação. Suas funções 
de automonitoramento e autodiagnóstico eliminam a necessidade de 
especialistas em Big Data para operar o cluster.

Use	a	experiência	da	Cisco	a	seu	favor	para	agilizar	o	sucesso
A Cisco fornece serviços de suporte e profissionais para auxiliar as 
empresas a obter o máximo de sua plataforma Cisco Tetration Analytics. 
Os especialistas da Cisco Services ajudam a integrar a plataforma ao 
ambiente de produção do data center, definir os casos de uso relevantes 
para seus objetivos comerciais, calibrar a aprendizagem automática e 
validar as políticas e a conformidade para melhorar o desempenho da 
operação e das aplicações. O Cisco Solution Support para o Cisco Tetration 
Analytics fornece suporte para hardware, software e soluções. Um contrato 
anual cobre todas as necessidades de suporte. Com a experiência do 
Cisco Tetration Analytics Services você obtém prazo de maturação mais 
rápido, adoção abrangente em seu ambiente, otimização das políticas e do 
desempenho das aplicações, além de suporte para toda a solução.

 

Próximas	etapas	
Para obter mais informações sobre a plataforma Cisco Tetration 
Analytics, visite http://www.cisco.com/go/tetration.
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