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Visão geral

Cisco Open Network Environment
As organizações estão procurando aproveitar tendências 
como nuvem, mobilidade, rede social e vídeo para 
alimentar a próxima onda de inovações de negócios. 
Suas necessidades de negócios principais incluem 
melhorar as experiências dos clientes, aumentar 
a produtividade dos funcionários, obter vantagem 
competitiva e monetizar novos serviços. O setor está 
caminhando rumo a laços mais fortes entre plataformas 
de software e infraestrutura de rede, como um elemento 
principal em uma estratégia holística para alcançar esses 
objetivos. Uma rede programável promete simplificar 
tarefas de gerenciamento, otimizando o comportamento 
da rede para aplicativos executados em infraestruturas 
compartilhadas.

O Cisco® Open Network Environment é uma estrutura 
programável composta por três modelos de capacidade 
de programação alternativos para empresas e 
provedores de serviços:

Controladores e agentes•	
Interfaces programáticas•	
Sobreposições de redes virtuais•	

Ele é projetado para permitir que as organizações criem 
aplicativos que colhem inteligência de rede e extraem 
maior valor de negócio da rede subjacente.

A estratégia da Cisco para capacidade 
de programação da rede
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.

Figura 1. A Cisco fornece uma abordagem abrangente e flexível 
para implantar redes definidas por software
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O Cisco Open Network 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 em ambientes físicos e virtuais. A 
abordagem da Cisco complementa as abordagens 
tradicionais à rede definida por software (abordagens 
focadas principalmente em desacoplar os planos de 
controle e de dados), abrangendo também toda a pilha 
da solução, do transporte à automação e orquestração.

O Cisco Open Network Environment se diferencia da 
definição de SDN de algumas maneiras:

Primeiro, a capacidade de programação de rede •	
e muitos dos casos de uso que exigem isso, 
precisam de APIs ou interfaces em várias camadas 
de rede (não apenas no plano de controle e de 
transferência). Há internos mais profundos em 
nossos sistemas operacionais, hardware e ASICs, 
que podem ser acessados para estender e melhorar 

a rede. Similarmente, mais acima nessa pilha de 
rede, há serviços de nível mais alto, como APIs de 
gerenciamento e orquestração, como nosso API 
Network Services Manager (NSM) que suporta 
orquestração e aplicativos de portal de nuvem, como 
o Cisco Intelligent Automation for Cloud (CIAC). No 
ambiente da Cisco, estamos possibilitando ambientes 
de aplicativo para aproveitar APIs em todos os níveis 
de rede.

Segundo, muitos dos casos de uso que as •	
organizações estão procurando, não só exigem 
programar a rede para o comportamento desejado ou 
ideal, como também extrair quantidades enormes de 
informações e inteligência contidas na infraestrutura 
de rede. Uma inteligência de rede mais profunda e 
com mais visão pode ser colocada em uma nova 
classe de aplicativos de análise, que podem promover 
políticas de rede mais sofisticadas e suportar lógica 
de negócios que dirigem a rede. Em última análise, 
isso torna a rede mais valiosa e pode suportar mais 
serviços inovadores e geradores de receita.

O que destaca a Cisco é sua capacidade de criar 
circuitos multifunção de retroalimentação contínua 
que fornecem inteligência e otimização de rede 
na infraestrutura e aplicativos - por exemplo, entre 
mecanismos de análise, mecanismos de política e 
infraestrutura de rede.

Ao substituir a visão monolítica da rede e requisitos de 
aplicativos opacos por um modelo multidimensional que 
abrange desde o aplicativo até o ASIC, nós permitimos 
uma interação mais profunda e inteligente entre os 
aplicativos e a rede. 
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Visão geral

Figura 2. Cisco Open Network Environment
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Resumo
A Cisco está expandindo as noções atuais do SDN em 
termos do escopo dos recursos funcionais, resolvendo 
problemas de negócios específicos, com soluções 
práticas e modulares que introduzem novos recursos, 
protegendo ao mesmo tempo os investimentos 
existentes dos nossos clientes. Especificamente, o 
Cisco Open Network Environment fornece os seguintes 
benefícios:

Estende os recursos da infraestrutura existente e •	
testada para reduzir significativamente o risco e o 
tempo para implantar em plataformas existentes

Pode ser implantada de maneira incremental para •	
preservar os investimentos

O Cisco Open Network Environment usa tanto •	
inovações da Cisco quanto desenvolvimentos do 
setor de tecnologias e padrões relacionados ao SDN

Uma visão que define uma estrutura holística, •	
desbloqueando recursos ao longo de todos os 
planos, dos ASICs aos planos de gerenciamento

Fornecimento de soluções de caso de uso prático com o Cisco Open Network 
Environment

Segmento do 
cliente

Solução ou caso de uso

Hiperdimensionar 
data centers

Através da exposição direta do SO e ASICs subjacentes, nós permitimos que os MSDCs reúnam 
a grande quantidade de informações granulares de diagnóstico e de utilização mantidas na rede. 
Isso fornece as informações brutas necessárias para que eles gerenciem, otimizem e resolvam os 
problemas de seus ambientes com eficiência.

Provedores de 
serviços

Permite integração direta com portais de cliente de "front-end" e sistemas operacionais e de •	
negócios (OSS/BSS) para reduzir custos e acelerar a criação de melhores serviços.
Fornece recursos de sobreposição de redes virtuais dimensionáveis com suporte de hipervisor mais •	
amplo e recursos de L4-7 sofisticados.
Suporta integração com mecanismos de análise para gerenciamento de políticas, monitoramento de •	
segurança e adaptação de rede em tempo real para manter os acordos de nível de serviço.

Provedores de 
nuvens

Suporte dimensionável para vários locatários•	
Permite integração de portais de cliente de "front-end", otimiza diretamente o fornecimento de •	
aplicativos e a utilização de recursos em sistemas operacionais para reduzir custos, e
suporta recursos e análises L4-7 sofisticados•	

Universidades O controlador fornece às organizações de pesquisa e universidades a funcionalidade necessária para 
lidar com suas demandas principais:

Computação ou laboratório de interoperabilidade de alto desempenho: conexão a redes externas •	
com exigências de largura de banda de transferência de dados de pico
Operações: mistura de tráfego de dados e vídeo em redes de campus•	
Pesquisa: isolamento de "fatias" de rede para uso experimental com a flexibilidade para usar seus •	
próprios controladores localmente
Partição dinâmica de recursos de rede sob demanda•	

Empresas A infraestrutura de virtualização de sobreposição fornece os recursos de virtualização de rede para 
empresas com grande utilização de servidor e/ou nuvem privada.
A estrutura do Cisco Open Network Environment garante que os clientes mantenham a proteção do 
investimento e protejam seus recursos de infraestrutura para o futuro.


