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Resumo

Resumo
A Cisco® Application Centric Infrastructure (ACI - Infraestrutura Centrada em Aplicativos)  
é uma arquitetura de data center inovadora que simplifica, otimiza e acelera todo o ciclo  
de vida do aplicativo através de uma estrutura de gerenciamento de política comum. Agora,  
as equipes de rede, segurança, virtualização e aplicativos podem trabalhar em uma arquitetura  
de gerenciamento comum, permitindo que processos de gerenciamento desconectados,  
que sobrecarregavam a maioria dos data centers, finalmente se unam.

A Cisco APIC atua como o ponto único de automação e gerenciamento de elemento de malha 
tanto no ambiente físico quanto no virtual. Por isso, os operadores podem criar redes com 
diversos usuários totalmente automatizadas e escaláveis.

Figura 1. Componentes de infraestrutura da Cisco APIC
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Os atributos e recursos da Cisco APIC são apresentados a seguir (figura 1):

•	 Capacidade de criar e aplicar políticas de rede centradas no aplicativo
•	 Uma estrutura aberta por meio de APIs ascendentes e descendentes
•	 Integração de serviços terceirizados de camada 4 a 7, virtualização e gerenciamento 
•	 Telemetria e visibilidade inteligente para aplicativos e usuários
•	 Capacidade de oferecer segurança em escala para ambientes com diversos usuários
•	 Uma plataforma de políticas comuns para redes físicas, virtuais e na nuvem

Políticas de rede centradas em aplicativos
A Cisco APIC é o ponto de criação, repositório e aplicação das políticas de aplicativos da Cisco 
ACI, que podem ser definidas com base em requisitos de redes específicos de aplicativos.  
A Cisco APIC também fornece mecanismos de autoridade política e resolução. As políticas  
da Cisco ACI definem os requisitos de conectividade, segurança e rede para implantações  
de aplicativos ágeis e escaláveis. 

Estrutura aberta 
A estrutura da Cisco APIC permite um amplo ecossistema e interoperabilidade do setor com 
a Cisco ACI. Ela permite a interoperabilidade entre um ambiente de Cisco ACI e serviços de 
gerenciamento, orquestração, virtualização e Camada 4 a 7 de vários fornecedores (figura 2).

A Cisco APIC oferece acesso centralizado à sua Cisco ACI com uma estrutura de API RESTful 
com enfoque nos objetos com vinculação XML e JSON. Ela também comporta uma interface  
de linha de comando (CLI) moderna que pode ser estendida pelo usuário e uma GUI. As APIs 
têm acesso de leitura e gravação à Cisco ACI e oferecem programabilidade com reconhecimento 
de usuário e aplicativo, automação e acesso ao sistema.

As APIs ascendentes permitem a integração rápida com as estruturas atuais de gerenciamento  
e orquestração. Elas também permitem a integração com interfaces OpenStack para proporcionar 
à Cisco ACI uma política compatível em ambientes físicos, virtuais e de nuvem.

As APIs descendentes permitem que você estenda as políticas da Cisco ACI à virtualização 
atual e a componentes de serviço e rede da Camada 4 a 7. Elas comportarão ambientes de 
computação e armazenamento no futuro. A Cisco enviou à IETF o protocolo OpFlex, que tem  
o objetivo de manter a inteligência do controle na infraestrutura de rede, em vez de centralizada 
em outro controlador. A meta é tornar a versão de rascunho do OpFlex, apoiada por parceiros 
como a IBM, Plexxi e Midokura, uma versão de código-fonte aberto do modelo de dados  
da Cisco API para fomentar um ecossistema mais amplo. 

Figura 2. Integração da Cisco APIC com serviços de terceiros
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Telemetria e visibilidade inteligente para aplicativos e usuários
A Cisco APIC fornece análise e visibilidade centralizadas da integridade da rede em relação 
aos aplicativos e usuários. A Cisco APIC foi projetada para garantir a integridade de aplicativos 
e usuários no sistema com o uso de métricas em tempo real, detalhes de latência, contadores 
atômicos e estatísticas detalhadas do consumo de recursos (figura 3).

Figura 3. Recursos de análise de última geração da Cisco APIC
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Benefícios da Cisco APIC
Com a Cisco APIC, você obtém gerenciamento de aplicativos, serviços de segurança e de rede  
e configuração de rede em um único painel. Essa integração oferece os seguintes benefícios:

•	 Visibilidade centralizada do aplicativo com monitoramento da integridade do aplicativo  
em tempo real em ambientes físicos e virtuais

•	 Operações simplificadas entre aplicativos, redes e elementos de segurança (os elementos  
de computação e armazenamento serão adicionados no futuro)

•	 Plataforma comum para gerenciamento de ambientes físicos, virtuais e na nuvem 

•	 Proteção do investimento em ambientes de terceiros atuais interoperáveis com a Cisco ACI

•	 APIs abertas, padrões abertos e elementos de código-fonte aberto que proporcionam 
a flexibilidade de software necessária para a integração de equipes de DevOps 
(desenvolvimento e operações) e parceiros no ecossistema.

Cisco Services para ACI
A Cisco oferece uma ampla gama de serviços profissionais e técnicos para auxiliar sua 
implantação, inclusive:

•	 Estratégia de data center da Cisco e serviço de análise para ACI: ajuda a articular  
a estratégia, o caso de negócios e um plano de arquitetura abrangente para a ACI.

•	 Serviço de validação de data center da Cisco para ACI: elabora a solução de ACI e fornece 
treinamento.

•	 Serviço de avaliação de data center da Cisco para ACI: oferece preparação de operações, 
estratégia de migração e um processo bem definido para migrações futuras, inclusive  
a avaliação de API para identificar quais elementos da arquitetura atual devem ser integrados  
à Cisco APIC. 

•	 Serviço de projetos de data center da Cisco para ACI: projeta um ambiente de data center 
com base na ACI, com aspectos de infraestrutura, planejamento e projeto de POD de malha  
e modelos de política de aplicativo. 

•	 Suporte às soluções da Cisco para ACI: ajuda a reduzir as interrupções enquanto você faz 
a transição para a ACI, disponibilizando resultados da solução que englobam o suporte ao 
produto SMARTnet.

•	 O Suporte ao produto da Cisco está disponível globalmente 24 horas por dia, 7 dias por 
semana para produtos de hardware e software da Cisco e tecnologias associadas ao Cisco 
Nexus 9000. As opções de suporte oferecidas pela Cisco também incluem o Cisco SMARTnet 
ou Cisco Smart Net Total Care*.

*Somente para produtos da Cisco

Para obter mais informações sobre a Cisco Services para ACI, baixe nosso Resumo de serviços.

http://www.cisco.com/c/dam/en/us/solutions/collateral/data-center-virtualization/unified-fabric/cisco_services_for_aci.pdf
http://www.cisco.com/web/services/portfolio/product-technical-support/smartnet/index.html
http://www.cisco.com/web/services/portfolio/product-technical-support/smart-net-total-care/index.html
http://www.cisco.com/web/services/portfolio/product-technical-support/smart-net-total-care/index.html
http://www.cisco.com/c/dam/en/us/solutions/collateral/data-center-virtualization/unified-fabric/cisco_services_for_aci.pdf
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Razões para escolher a Cisco
A Cisco APIC e ACI foram desenvolvidas com base em 29 anos de inovação e liderança de 
produto junto com uma ampla aceitação do mercado. Elas estão transformando o data center de 
próxima geração e as implantações de nuvem com o gerenciamento simplificado do ciclo de vida 
do aplicativo. Elas proporcionam simplicidade, flexibilidade e escalabilidade aos serviços futuros 
de modo transparente, o que ajuda a diminuir o custo total de propriedade.

Razões para escolher a Cisco Services
Com a Cisco Services você terá mais conhecimentos, mais economia e mais inovação. Você 
pode contar conosco, pois somos a líder mundial em TI que ajuda as empresas a aproveitarem  
as oportunidades de amanhã. Temos mais de 29 anos de experiência, mais de 50 milhões  
de dispositivos instalados e 6 milhões de interações com clientes por ano. As implementações 
de serviço, oferecidas pela Cisco e por Parceiros Certificados da Cisco, resultam em ganhos 
comerciais mensuráveis para nossos clientes, que obtiveram benefícios como o aumento 
de receita de 15 a 20% mais rápido, custos de infraestrutura 30% menores, recuperação 
de desastre 50% mais rápida e redução de 90% no tempo de implantação. Para obter mais 
informações sobre a Cisco Services, acesse www.cisco.com/go/services.

Para obter mais informações
acesse http://www.cisco.com/go/aci.

Para obter informações sobre a Cisco Services para ACI, entre em contato pelo e-mail  
as-aci-support@cisco.com.

http://www.cisco.com/go/services
http://www.cisco.com/go/aci
mailto:as-aci-support@cisco.com

