
 
 

 
 

© 2012 Cisco and/or its affiliates. All rights reserved. This document is Cisco Public. Página 1 de 7 
 

Benefícios da Solução Cisco Unified Computing System 
 

Este documento apresenta de forma resumida os principais diferenciadores e benefícios associados 
à solução de computação unificada da Cisco (UCS). Apresenta-se no fim de cada secção links para 

informação mais detalhada, para que possa ser aprofundado cada tópico individual. 
 

 
Rede Unificada (Unified Fabric). 

A utilização de redes convergentes (SAN e LAN) traz múltiplos benefícios para os ambientes de data center, 
nomeadamente: 
 

 A utilização de redes de elevado desempenho (10GbE) com políticas de qualidade de serviço (QoS) 
beneficia fortemente o desempenho de todas as redes “lógicas” implementadas no meio físico de 10GbE 
– ou múltiplos de 10G. Isto porque cada uma das redes lógicas distintas (ex. dados, backup, gestão, 
Vmotion, armazenamento) passa a poder beneficiar da largura de banda máxima. Com QoS, implementa-
se um mecanismo de gestão de larguras de banda em que cada rede individual tem um mínimo de largura 
de banda que é escrupolosamente respeitado, mas apenas aplicado quando existe mais tráfego na soma 
de todas redes do que a largura de banda disponível. Isto é, se (por exemplo) a rede de gestão não estiver 
a consumir toda a quota parte de largura de banda que lhe está reservada, então essa largura de banda é 
disponibilizada a qualquer outra rede que dela necessite. Será fácil inferir que existem inúmeras situações 
destas numa rede típica de data center, pois redes de produção e backup tipicamente geram horários de 
pico distintos (produção de dia e backup à noite) e redes dedicadas à gestão, ou virtualização (ex. 
VMotion e Fault Tolerance) apenas estão ativas muito esporadicamente – e no momento em que são 
usadas é uma clara vantagem poderem dispor de uma velocidade até 10x superior ao tradicional GbE. 
 

 Minimizar significativamente o número de equipamentos necessários e cabos associados, 
reduzindo custos de aquisição e exploração (frequentemente em mais de 70%). Menos equipamentos 
ativos (switches LAN e SAN são substituídos por switches unificados), menos portas ativas e menos cabos 
representam poupanças significativas de espaço e de consumo eléctrico. Também as operações de 
diagnóstico fica facilitadas pois o número de pontos de falha é muito menor, e a organização dos 
bastidores ficam extremamente simplificadas. 
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 Instalação única (wire once): As ligações físicas dos UCS Fabric Interconnects às redes LAN e SAN 
existentes são efectuadas apenas uma única vez, na implementação inicial. A partir daí a adição e ligação 
de cada chassis ou blade individual é apenas uma questão de configurações lógicas de rede, com base 
numa pool de recursos pré-definidas aquando da instalação original dos Fabric Interconnects (pool de 
MAC addresses, WWN, etc.). Isto significa ainda que todo e qualquer servidor blade pode ter acesso a 
toda e qualquer rede LAN ou SAN conectada aos Fabric Interconnects sem necessidade de tocar na 
cablagem. Quando mudamos os perfis dos servidores (service profiles) sabemos sempre que qualquer 
servidor pode ter acesso a qualquer LAN e SAN sem ter que nos preocupar com a configuração de 
hardware individual desse blade. Com um simples comando no UCS manager qualquer servidor passa a 
ter o número de vNIC e vHBAs que for necessário, e com ligação a qualquer rede. 

 

 Existe uma forte economia de escala no custo de aquisição, pois como os chassis da Cisco não 
incluem switches SAN/LAN dentro do próprio chassis, revelam-se extremamente competitivos nos cenário 
de upgrades futuros. A escalabilidade e desempenho da plataforma cresce linearmente, pois os chassis 
tiram partido da escalabilidade dos Fabric Interconnects, que apresentam portas 10Gb line rate, com cut 
through switching e latências inferiores a 2 µs (microsegundos). Mais ainda, como todas as portas dos 
Fabric Interconnects podem ser indistintamente usadas como uplinks (para a rede) ou downlinks (para os 
chassis/servidores) o rácio de uplinks/downlinks (1:2, 1:4, 1:8, ou outro) é totalmente definido pelo 
cliente, podendo mesmo ser inexistente em situações de desempenho extremo. (1:1, sem 
oversubscription). 

Saber Mais Sobre Rede Unificada No UCS 
 
 

Gestão Unificada (Unified Management).  

A simplicidade de gestão é o principal diferenciador do UCS. 
 

 
 Independentemente do número de servidores e chassis instalados, a solução Cisco UCS funciona 

como um único chassis lógico. Gere-se com uma única consola de gestão centralizada que agrega a gestão 
de computação (física e virtual), rede (LAN) e rede de storage (SAN). Este chassis lógico é fisicamente 
composto por até 20 chassis de blades, correspondendo a até 160 servidores físicos ou milhares de 
servidores virtuais. Na eventualidade de evolução para cenários de maior dimensão, o conceito mantém-
se intacto, apenas se aplicará um Manager of UCS Managers (UCS Central). 

http://www.cisco.com/en/US/prod/collateral/ps10265/ps10276/white_paper_c11-555663_ns944_Networking_Solutions_White_Paper.html
http://www.cisco.com/en/US/prod/collateral/ps10265/ps10276/white_paper_c11-555663_ns944_Networking_Solutions_White_Paper.html
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 A simplicidade de gestão da plataforma usufrui de uma tremenda economia de escala no que 
respeita ao esforço associado à gestão. Não existe qualquer diferença em gerir 5, 50 ou 150 servidores 
Cisco UCS e o esforço de gestão mantém-se constante apesar do crescimento do parque instalado – e 
sempre centralizado numa única consola gráfica. 

 

 É possível integrar servidores em formato blade e em formato rack (outro diferenciador único no 
mercado) e migrar perfis de servidores entre máquinas de formato e/ou desempenhos diferentes. 

 

 Desta forma, um cliente que opte por blades mas precise de alguns servidores com elevado 
armazenamento interno, ou slots de expansão PCIe, poderá comodamente integrar servidores rackmount 
no UCS Manager. 

 

 Auto-descoberta de novos servidores ou chassis de servidores, detectando, inventariando, 
adicionando à consola de gestão e aprovisionando servidores e componentes que foram adicionados ou 
alterados. O tempo de implementação de servidores/chassis adicionais é reduzido a  poucos minutos e 
feito com uma imbatível simplicidade. 

 

 Diferentes perfis de administração. Com o Role Based Access Control, é possível definir diferentes 
perfis de administração no UCS Manager, possibilitando divisão de tarefas por equipas (rede LAN, rede 
SAN e sistemas) limitando a cada perfil apenas a sua área específica de atuação.  

 

 É também possível dividir a infra-estrutura por diferentes clientes internos ou externos (multi-
tenancy) em que cada administrador apenas gere um dado conjunto de servidores/chassis que lhe está 
alocado. 

 

 Permite fazer upgrade do firmware dos vários servidores, chassis e/ou Fabric Interconnect de uma 
só vez , por grupo de servidores selecionados, ou a um componente individual. Guarda sempre a última 
versão de firmware utilizada além da que está em uso para possibilitar “roll-back” imediato em caso de 
necessidade. 

 

 Toda a gestão dos servidores físicos é feita com base nos perfis de serviços dos servidores e na 
definição de templates dos mesmos. (service profile e service profile templates).  Este templates serão 
depois instanciados para cada servidor individual ou grupo de servidores, podendo ser autónomos ou 
manter uma dependência do template inicial – o que permite por exemplo alterar um único service 
profile template (ex. adicionar uma nova VLAN, ou distribuir uma nova versão de firmware) e com isso 
atuar em dezenas de servidores em simultâneo, sem ter que alterar cada perfil individual. 

 

Saber Mais Sobre A Gestão Unificada (UCS Manager Vídeos) 
Saber Mais Sobre UCS Manager 

 
 

Servidores com software independente do hardware subjacente (Stateless Computing).  
 

 No UCS existe pela primeira vez uma abstração total daquilo que é a função do servidor (dada pelo 
sistema operativos e aplicações) face ao hardware subjacente (dado pelas características dos seus 
componentes físicos). Isto permite que as funções (ou perfis) dos servidores possam ser migradas entre 
diferentes equipamentos físicos com um click do rato. Tão simples e poderoso como isto. Um ou n 
servidores em simultâneo. De forma planeada (para responder a ciclos de negócio já conhecidos), ou ad 
hoc em resposta a variações imprevistas nos requisitos do negócio. Migrar máquinas físicas, com a 
simplicidade com que hoje migra máquinas virtuais – basta um reboot e o(s) novo(s) servidor(es) 
assume(m) o perfil que lhes foi assignado. 

http://www.cisco.com/en/US/prod/ps10265/ucs_advantage_video_library.html
http://www.cisco.com/en/US/prod/ps10265/ucs_advantage_video_library.html
http://www.cisco.com/en/US/prod/collateral/ps10265/ps10280/solution_overview_c22-522755.html
http://www.cisco.com/en/US/prod/collateral/ps10265/ps10280/solution_overview_c22-522755.html
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 Os services profiles possibilitam a total abstração do hardware, tornando portável a identidade de 
um servidor nada rede. Os services profiles da plataforma Cisco UCS incluem: NIC MACs;  HBA 
WWNs;  Server UUID;  VLAN Assignments;  VLAN Tagging;  FC Fabrics Assignments;  FC Boot 
Parameters;  Number of vNICs;  Boot order;  PXE settings;  IPMI Settings;  Number of vHBAs;  QoS;  Call 
Home;  Template Association;  Org & Sub Org Assoc.;  Server Pool Association;  Statistic Thresholds;  BIOS 
scrub actions;  Disk scrub actions;  BIOS firmware;  Adapter firmware;  BMC firmware;  RAID 
settings;  Advanced NIC settings;  Serial over LAN settings; BIOS Settings, …) sendo os mais completos do 
mercado e permitindo um nível de abstração e flexibilidade absolutamente ímpares. 
 

 Com os service profiles, os servidores ficam componentes de hardware stateless facilmente 
intercambíaveis, facilitando a migração de sistemas operativos e aplicações entre servidores distintos. 

 

 Clonar servidores, migrar servidores para um servidor físico mais ou menos potente, calendarizar 
funções (ex. ser um application server de dia, e um backup server de noite), deslocalizar funções para 
uma intervenção, passam a ser funções triviais. Poderá até economizar nos níveis de suporte, pois sabe 
que um servidor avariado pode ser substituído em minutos – dispensando o tradicional suporte onsite 
com poucas horas de resposta. 

 

 A gestão do UCS baseada em service profiles aumenta a flexibilidade, reduz o esforço de gestão e a 
ocorrências de erros humanos ao mesmo tempo que simplifica a gestão numa tool única, dispensando 
ferramentas adicionais. 

 

 Quando os Service Profile que estão em produção foram criados a partir de um "Service Profile 
Template", basta alterar o template para ter efeito sobre todos os Service Profiles, o que reduz a 
possibilidade de erro humano e minimiza a administração direta, um a um, sobre cada blade 
individualmente, por exemplo: alteração de vlans nos interfaces, acrescentar interfaces, alterar 
parâmetros da BIOS, etc. 

Saber Mais Sobre Os UCS Service Profiles 
 

http://www.cisco.com/en/US/prod/collateral/ps10265/ps10281/white_paper_c11-590518.html
http://www.cisco.com/en/US/prod/collateral/ps10265/ps10281/white_paper_c11-590518.html
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Virtualização de I/O (Virtual Interface Card).  

A Cisco revolucionou o conceito de I/O nos servidores com a tecnologia de interfaces virtuais. 
 

 
 

 Adapter-FEX é uma tecnologia Cisco (futuro standard 802.1br) que extende a rede unificada até aos 
servidores, e particiona a placa de I/O em múltiplas placas de rede virtuais (vNICs) e FC HBA virtuais 
(vHBAs) com base numa placa de rede com múltiplos interfaces físicos 10GbE que suporta FCoE (até 256 
interfaces virtuais). Com o Adapter-FEX reduz-se o custo de aquisição de inúmeras placas físicas distintas 
(e menos portas, e menos cabos), obtendo-se separação de tráfego por hardware com elevada segurança 
e total visibilidade. Cada interface virtual pode ser gerido como um interface físico, com as suas próprias 
definições de segurança e qualidade de serviço (QoS). 
 

 A tecnologia VM-FEX colapsa a rede física e virtual numa infra-estrutura única, possibilitando ao 
cliente provisionar, configurar, gerir, monitorizar e diagnosticar o tráfego de rede quer de servidores 
virtuais (VMs), quer de servidores físicos (bare metal) numa única infra-estrutura. A cada máquina virtual 
o software VM-FEX apresenta um interface dedicado no Fabric Interconnect switch. Todo o tráfego da 
máquina virtual é enviado diretamente para o interface dedicado no switch, eliminando o software switch 
do hypervisor. Isto confere maior desempenho de I/O, menor latência, menor uso de recursos do CPU e 
RAM do servidor (onde corre o vSwitch) e sobretudo muita flexibilidade pois podem ser criadas dezenas e 
dezenas de interfaces virtuais dedicados diretamente a cada uma das VMs. Atualmente é suportada em 
VMware vSphere e Red Hat KVM, suportando vMotion e Live Migration. 

 

 vMotion: os interfaces virtuais apresentam-se ao VMware como interfaces a 10GbE com QoS, pelo 
que o VMware possibilita o vMotion de até 8 VMs em simultâneo, contrariamente às soluções que são 
baseadas na elementar divisão dos 10GbE por placas de rede não virtualizadas. 

 

 Alta disponibilidade com FabricFailover. Em caso de perda de conectividade numa porta da VIC (em 
qualquer ponto do caminho na rede), a Virtual Interface Card faz o failover automático de uma porta para 
outra, migrando no seu próprio hardware todos os interfaces virtuais sem perda de conectividade, 
dispensando assim quaisquer mecanismos de teaming/bonding ao nível dos sistemas operativos. 

 

Saber Mais Sobre As Cisco Virtual Interface Cards 

http://www.cisco.com/en/US/products/ps10277/prod_models_comparison.html
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Controlo de consumo eléctrico (Power Capping).  

Apenas o UCS Manager possibilita uma gestão energética inteligente e integrada de todos os chassis 
existentes. 
 

 
 

 O controlo de consumo eléctrico integrado no UCS Manager permite a gestão do consumo eléctrico 
dos servidores, chassis e grupos de chassis, possibilitando ao cliente definir limites de consumo eléctrico, 
por exemplo em função das PDUs e/ou circuitos eléctricos disponíveis. 
 

 O UCS Manager possibilita a criação de grupos de chassis/servidores com um dado consumo 
eléctrico, fazendo depois a gestão dinâmica da alocação de energia a cada servidor, de forma a que o 
limite estabelecido nunca seja ultrapassado, mas que a distribuição seja inteligente, isto é, retirando por 
exemplo energia aos servidores com menos carga de processamento e dando-a aos servidores com maior 
necessidade de desempenho. 

 

 Estabelecimento de prioridades, para que em caso de insuficiência eléctrica serem usadas 
prioritizações estabelecidas pelo cliente para salvaguardar o desempenho e sobrevivência dos serviços 
mais críticos. Os service profiles de cada servidor incluem as suas definições energéticas, pelo que podem 
ser migrados entre diferentes power groups, mantendo o mesmo nível de criticidade previamente 
estabelecida. 

 

Saber Mais Sobre Controlo Do Consumo Eléctrico 
 

Desenvolvimento e integração com ferramentas de gestão. (Open XML API)  

O UCS é a plataforma de excelência para implementação de cloud computing. 
 

 O UCS Manager disponibiliza não apenas uma consola gráfica e intuitiva, mas também um interface 
API baseada em XML, com acesso bi-direccional completo a todos os elementos físicos e lógicos (inclui 
mais de 9000 pontos de integração). É assim possível gerir a plataforma UCS por GUI, CLI, e ainda com 
integração de todas as principais ferramentas de terceiros existentes no mercado, bem como através de 
desenvolvimento interno – para o qual a Cisco também disponibiliza ferramentas específicas e toda a 
documentação necessária. 
 

 Integração de software de terceiros: BMC, CA, Cloupia, Compuware, Dynamic Ops, EMC, HP, IBM, 
Infovista, Microsoft, Net App, ScienceLogic, Solarwinds, Symantec, VMware, Zenoss e estão 
constantemente a ser adicionados outros. 

 

http://www.cisco.com/en/US/solutions/collateral/ns340/ns517/ns224/ns944/white_paper_c11-627731.html
http://www.cisco.com/en/US/solutions/collateral/ns340/ns517/ns224/ns944/white_paper_c11-627731.html
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 A API XML do UCS facilita assim a integração e customização para qualquer use case do cliente, 
através de múltiplos intefaces, mas mantendo sempre a consistência. Algumas das ferramentas 
atualmente disponíveis para facilitar o trabalho dos developers/administrators a 
integração/desenvolvimento sobre a API XML do UCS são: 
o goUCS: ferramenta de automação que permite automatizar tarefas executando comandos no GUI, 

e obtendo depois o script XML  equivalente às tarefas realizadas (similar ao Record Macro do MS Excel), 
facilitando assim a criação de scripts para um utilizador sem conhecimento profundo de XML; 
o PowerTool: conjunto de procedimentos utilizáveis no Power Shell; 
o UCS Platform Emulator: uma versão do UCS Manager que corre numa máquina virtual VMware, 

sem qualquer hardware UCS de suporte, facilitando a aprendizagem/desenvolvimento de scripts usando 
API XML do UCS Manager. 
 

 De facto a API XML do UCS é tão fácil de interagir que imediatamente apareceram disponíveis 
ferramentas de gestão remota quer para iOS (SiMU) quer para Android (UCSand), criadas por 
programadores individuais em tempo record (a do iPhone foi desenvolvida por um pré-venda da Cisco nos 
seus tempos livres.). Porque será que apesar do UCS ser a mais recente plataforma de blades no mercado, 
foi a primeira (e continua a ser a única) a ter estas simples, mas muito úteis aplicações? 
 

Saber Mais Sobre Integração Em Ferramentas De Gestão 
Saber Mais Sobre Desenvolvimento Com Base Na API XML Do UCSM 

 
 

Abertura automática de chamadas na Cisco (Smart Call Home). 
 

 Inclui o serviço Smart Call Home de base: todos os servidores, chassis, fabric interconnects e 
respectivos componentes estão constantemente a ser monitorizados e analisados de forma a que se for 
detectada alguma anomalia é de imediato aberta uma chamada no sistema de suporte TAC com possível 
configuração para receber notificação no email ou SMS (caso exista este serviço no cliente, a integração é 
possível). 

Saber Mais Sobre UCS Smart Call Home (Video) 

http://www.cisco.com/en/US/prod/ps10265/interoperability.html#Systems
http://www.cisco.com/en/US/prod/ps10265/interoperability.html#Systems
http://developer.cisco.com/web/unifiedcomputing/docs
http://developer.cisco.com/web/unifiedcomputing/docs
http://www.cisco.com/warp/public/437/services/smartcallhome/

