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Forneça a próxima onda de inovações 
empresariais com o Open Network Environment 
Visão geral 
À medida que tecnologias como nuvem, mobilidade, mídias sociais e vídeo assumem papéis cruciais no setor, seu 
efeito ecoa através das redes empresariais e de provedores de serviços. A rede é uma peça cada vez mais 
estratégica de todos os negócios, exigindo o máximo de agilidade, flexibilidade e simplicidade operacional. Para 
atender a essas demandas, as empresas estão se voltando para redes definidas por software (SDN), para tornar a 
rede mais aberta, programável e sensível a aplicativos, sem comprometer a resiliência, segurança e maturidade. 

Este resumo oferecerá insights sobre a perspectiva e abordagem da Cisco para abordar essas necessidades:  
o Open Network Environment. 

Desafio 
Os clientes estão procurando aproveitar tendências como nuvem, mobilidade, aplicativos sociais e vídeo difundido 
para alimentar a próxima onda de inovação de negócios. As empresas e provedores de serviços estão olhando 
além da simples otimização para melhorar a eficiência em áreas como disponibilidade, desempenho e custo total 
de propriedade, e estão se focando no como a TI pode melhorar a eficiência dos objetivos estratégicos, como na 
melhoria das experiências do cliente, aumento da produtividade do funcionário, obtenção de vantagem competitiva 
e criação de novas oportunidades de monetização. 

Benefício empresarial 
Uma das estratégias para obter isso é empregar a capacidade de programação de infraestrutura ou SDN para 
ajudar a alcançar esses objetivos. O SDN cria ligações mais próximas entre aplicativos e a infraestrutura de rede, 
criando a capacidade de interação de aplicativos e infraestrutura, de uma maneira mais transparente e sofisticada 
do que era anteriormente possível. 

Tradicionalmente, aplicativos e infraestrutura existiam independentemente uns dos outros. Essa nova abordagem 
muda a relação tradicional entre aplicativo e infraestrutura. A abordagem da Cisco, chamada de Open Network 
Environment, quebra essa barreira e permite que a rede e os aplicativos que dependem dela trabalhem juntos de 
maneira transparente e sob demanda. 
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Figura 1.   Criação de um circuito de retroalimentação contínuo com o Open Network Environment 

 

Ao permitir que os aplicativos tenham um controle granular direto da infraestrutura que eles utilizam, nós 
garantimos que a infraestrutura permaneça ágil e responsiva às necessidades do aplicativo (e em última análise, 
às necessidades dos clientes). A informação intrínseca na rede é uma fonte inexplorada de informações úteis, que 
os aplicativos podem acessar para melhorar a experiência geral do usuário. 

Ao ligar isso tudo em um circuito de retroalimentação contínuo, podemos trazer novos níveis de inteligência e 
agilidade em tempo real para as interações que ocorrem entre os aplicativos e a infraestrutura. 

● Melhor experiência para os usuários: os aplicativos e sua infraestrutura podem trabalhar mais 
proximamente para fornecer um ambiente operacional otimizado, de forma que usuário do aplicativo, seja 
ele um funcionário ou um cliente, obtenha uma melhor experiência. 

● Maior agilidade e custos reduzidos: permite que sistemas diferentes se comuniquem entre si sem a 
necessidade de um intermediário humano. Esse nível de integração e automação permite implantação 
mais rápida, reduzindo os custos operacionais. 

● Maior controle e conformidade do usuário: permite que os usuários finais tenham controle mais direto 
sobre a infraestrutura que utilizam em iniciativas conduzidas pelo usuário final, como aplicativos de 
grandes dados, embora os mantenha separados, de forma que eles não possam comprometer 
acidentalmente a segurança geral ou a conformidade com as políticas da infraestrutura de TI mais ampla. 

● Dimensionamento e flexibilidade: o acesso a essa capacidade de programação permite que as 
empresas e provedores de serviços aproveitem totalmente a inteligência da rede para criar uma 
infraestrutura mais dimensionável e gerenciável. A capacidade de programação da infraestrutura permite 
que os operadores de data center reúnam informações granulares com eficiência, diretamente da rede 
subjacente, para gerenciamento e solução de problemas. Ela também permite que eles utilizem de forma 
mais eficiente e flexível sua infraestrutura, com tecnologias como sobreposições de redes virtuais. 

● Monetizatização e otimização: um circuito de retroalimentação bidirecional permite que os provedores de 
serviços monetizem melhor novos serviços com base em informações em tempo real, como políticas de 
assinante e de negócios, análises mais granulares, colocação de conteúdo, mobilidade de força de 
trabalho, contexto de rede e requisitos de aplicativos. 
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Solução 
O Cisco® Open Network Environment é uma estrutura personalizável para aproveitar todo o valor da rede 
inteligente, oferecendo abertura, capacidade de programação e abstração em várias camadas de maneira 
evolucionária. O Cisco Open Network Environment oferece uma seleção de protocolos, padrões do setor, modelos 
de implantação baseados em casos, e experiências de integração, criando a base para um circuito de 
retroalimentação dinâmico de análises de usuário, sessão ou aplicativo, através da programação de políticas. 

O Cisco Open Networking Environment é fornecido através de uma variedade de mecanismos, incluindo APIs, 
agentes e controladores. Os benefícios incluem maior agilidade de infraestrutura, operações simplificadas e maior 
visibilidade e sensibilidade de aplicativos. Eles oferecem opções de implantação flexíveis com consistência tanto 
em ambientes físicos quanto virtuais. A abordagem da Cisco complementa as abordagens tradicionais ao SDN 
(abordagens que focam principalmente em desacoplar os planos de controle e de dados), abrangendo também 
toda a pilha da solução, do transporte à automação e orquestração. 

Figura 2.   O Cisco Open Network Environment 

 

O Cisco Open Network Environment é uma estrutura abrangente que engloba os três principais mecanismos para 
fornecimento da funcionalidade de SDN: 

● APIs de plataforma: a capacidade dos desenvolvedores escreverem aplicativos de software que 
direcionam as operações dos elementos de rede usando lógica de negócio personalizada, assim como 
dados derivados de recursos construídos diretamente no equipamento de rede. 

● Controladores e agentes: ferramentas, tecnologias e protocolos necessários para programar a 
infraestrutura de rede e extrair informações em várias entidades. A Cisco compreende que conforme 
protocolos e tecnologias evoluem e mudam ao longo do tempo, os desenvolvedores de aplicativos estão 
mais focados nas tarefas reais executadas. Nossa abordagem focada na solução fornece as ferramentas 
certas para as tarefas exigidas, usando as melhores tecnologias e protocolos para as implantações de 
nossos clientes. 

● Infraestrutura de virtualização de sobreposição: a virtualização de grande escala de recursos de 
infraestrutura e serviços de rede ofusca a divisão entre as funções de rede físicas e lógicas. Nos ambientes 
de nuvem e virtualização, um objetivo consistente é abstrair o transporte da rede física subjacente para 
possibilitar maior flexibilidade e mobilidade de local de carga de trabalho e a alocação eficiente de 
recursos. 
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Baseado nos insights dos clientes e recorrendo ao seu conhecimento incomparável de rede, a Cisco desenvolveu 
o Open Network Environment para lidar com os limites das abordagens atuais ao SDN. Construído de uma 
perspectiva independente da tecnologia, a estrutura não é restrita a uma tecnologia ou arquitetura específica. Os 
clientes mantêm a escolha e a flexibilidade para se adaptarem à estrutura para melhor se adequar às suas 
necessidades. 

O Open Network Environment também dispensa uma visão homogênea da rede. A estrutura abrange toda a pilha 
de rede, do transporte físico até as funções de automação e orquestração, e então os expõe de uma maneira 
altamente granular. 

Figura 3.   A visão multidimensional da Cisco sobre a rede 

 

Essa visão multidimensional da rede expõe um ambiente muito mais rico para desenvolvedores. Ela fornece a 
eles um âmbito maior de controle e permite que eles acessem a inteligência de rede de uma maneira mais 
precisamente ajustada. Essa abordagem permite que os desenvolvedores tenham a capacidade de localizar e 
utilizar recursos, e de ver, sentir e controlar a rede em tempo real. O resultado final é uma interação muito mais 
sofisticada entre os aplicativos e a infraestrutura. 

Por que a Cisco? 
A Cisco tem uma herança na criação contínua de avanços que reduzem custos e simplificam operações de rede, 
encontrando caminhos para obter mais funcionalidades na infraestrutura subjacente. Isso reduz a complexidade e 
permite que empresas, provedores de serviços e a comunidade de desenvolvimento de aplicativos obtenham 
benefício direto dos investimentos da Cisco em inovação de infraestrutura contínua. Ela está posicionada 
exclusivamente para fornecer uma combinação poderosa de produtos, serviços avançados e práticas 
recomendadas, para permitir que os provedores de serviços e empresas aproveitem a promessa de capacidade 
de programação da rede. 

A proteção ao investimento é sempre um elemento importante na estratégia das soluções da Cisco e o Open 
Network Environment mantém essa tendência. A estrutura é projetada para fornecer um caminho evolucionário 
aos clientes que adotam os recursos do SDN em sua infraestrutura. Como esperamos que muitos clientes 
implantem inicialmente recursos de SDN em suporte a casos de uso específicos, vemos a implantação granular 
como especialmente importante. A capacidade de usar uma infraestrutura existente e testada também reduz 
custos e tempo para implantar recursos de SDN. 
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Ao construir a estrutura para abranger todos os três modelos de implantação de SDN e recorrendo tanto à 
inovação da Cisco quanto os padrões do setor, o Open Network Environment protege a escolha de longo prazo e 
flexibilidade dos clientes. Os clientes têm liberdade para escolher a abordagem e mistura de tecnologias que 
melhor atendam às suas necessidades específicas. 

O Cisco Open Network Environment dá um grande passo no fornecimento de uma estrutura mais abrangente para 
permitir uma infraestrutura programável fluida. Projetado para ser implantado de maneira a ajudar empresas, 
provedores de serviços e desenvolvedores de aplicativos a melhor atenderem às necessidades de seus clientes, o 
Cisco Open Network Environment estende os recursos de sua infraestrutura existente e testada, permitindo um 
ambiente sob demanda dinâmico, baseado nos avanços na capacidade de programação de rede. 

Saiba mais 
Para saber mais sobre como as soluções da Cisco podem beneficiar sua organização, acesse 
http://www.cisco.com/go/one. 
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