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Como a Cisco TI concretizou a consolidação e a 
normalização nos centros de dados 

A virtualização dos servidores e dos sistemas de armazenamento de 
dados melhoram a robustez dos negócios da Cisco e reduzem o custo total 
de propriedade (TCO). 

Case Study Cisco TI / Centro de Dados / Consolidação de Centros de Dados: Este case study descreve 
a consolidação e reengenharia dos centros de dados de operações globais efectuadas pelo Cisco IT, através 
de um projecto multicamada que decorre em quatro fases. Os clientes da Cisco podem tirar partido da 

experiência da Cisco TI no mundo real nesta área para 
suportar necessidades semelhantes por parte das empresas.   
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 HISTORIAL 
Os projectistas do Centro de Dados da Cisco TI 
desenvolveram uma visão ambiciosa e de longo alcance para 
a realidade do centro de dados da Cisco nos próximos cinco 
anos. Esta visão irá orientar os testes da Cisco TI e a 

implementação piloto de várias novas tecnologias, algumas das quais pertencentes à Cisco Systems, outras de 
diferentes fornecedores. O objectivo desta nova visão é criar um centro de dados que atribua automaticamente, em 
qualquer momento e a qualquer aplicação, os recursos ideais de armazenamento e de processamento a partir de 
reservas de recursos partilhados.  

“O futuro centro de dados representa 
a transição de um mundo proprietário 
centrado em plataformas para um 
mundo normalizado, centrado em 
redes.” 

   – Nick Gall, Meta Research 

Figura 1.   Centros de Dados da Cisco 

 

A Cisco opera cinco centros de dados de produção corporativos com 3344 metros quadrados dedicados a tarefas 
não relacionadas com engenharia, como ERP (planeamento de recursos empresariais), CRM (gestão do 
relacionamento com clientes), resolução de problemas de clientes, suporte de recursos humanos, suporte da cadeia 
logística e Web sites internos da Cisco para suporte aos colaboradores, suporte a clientes, suporte a parceiros e 
ferramentas de interacção entre empresas. Dois dos centros de dados para empresas estão localizados em San 
Jose (Califórnia); os restantes encontram-se no Research Triangle Park (RTP), na Carolina do Norte, em 
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Amesterdão e em Sydney. Paralelamente, dispomos do centro de dados da Linksys em Irvine (Califórnia) (Figura 1). 
Os grupos de engenharia da Cisco suportam igualmente centros de dados de desenvolvimento em todo o mundo. 

Estes centros de dados de produção para empresas suportam os processos de negócio que mantêm a Cisco em 
funcionamento. Os processos são automatizados por várias centenas de aplicações, algumas das quais adquiridas a 
fornecedores, outras desenvolvidas ou personalizadas pela Cisco. Estas aplicações processam grandes volumes de 
dados, de acordo com regras de negócio desenvolvidas internamente pela Cisco ao longo de muitos anos. A 
suportar todas estas aplicações e dados encontra-se uma complexa infra-estrutura de servidores e sistemas de 
armazenamento, bem como as redes que interligam os servidores, os sistemas de armazenamento e as pessoas, de 
forma a transmitir a informação correcta à pessoa correcta, de forma rápida e eficiente.  

Concentrando-se mais no domínio das infra-estruturas dos centros de dados, a Cisco TI separa a infra-estrutura dos 
centros de dados em quatro camadas físicas (Figura 2): 

Figura 2.   Arquitectura do centro de dados 

 

● Uma camada de acesso, que liga o centro de dados ao resto da intranet da empresa e à Internet, de forma a 
permitir o acesso dos clientes a servidores Web de comércio electrónico e a permitir o acesso remoto por 
VPN por parte dos colaboradores e parceiros da Cisco. Esta camada disponibiliza, além de 
interconectividade de rede, serviços de autenticação segura e de firewall, acesso por VPN, terminação SSL 
(Secure Sockets Layer), prevenção de intrusões, cache de conteúdos, monitorização do tráfego das 
aplicações e outros serviços de comunicações. A camada de acesso de TI da Cisco baseia-se em switches 
Cisco da série Catalyst® 6500, sendo grande parte destes serviços de comunicações suportados por 
equipamentos do tipo blade (como o Cisco PIX® Firewall Services Module [FWSM], o SSL Services Module 
[SSM] e outros). 

● Uma camada de servidores Web suporta aplicações para colaboradores, clientes, parceiros e portais de 
interacção entre empresas. Esta camada disponibiliza igualmente capacidades de firewall acrescidas, 
incluindo encriptação de pacotes e conversão de protocolos. Estas aplicações são suportadas por vários 
servidores que executam principalmente os sistemas operativos Sun Solaris, Microsoft NT, Linux e HP-UX. 
Dado que têm de ser acedidos por pessoas através da Internet, estes servidores têm de estar localizados 
numa área menos segura da rede, designada pela Cisco TI como a  "dirtynet", dado que o tráfego nesta parte 
pública da rede não é considerado seguro na Intranet da empresa. 

 

● A camada de servidores aplicaçionais é composta por middleware e pelos serviços de aplicações 
subjacentes, protegidos por outra camada de firewalls. Estas aplicações são igualmente suportadas por uma 
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vasta gama de servidores que executam vários sistemas operativos.  

● Por detrás da camada dos servidores aplicacionais encontra-se a camada de base de dados e de 
armazenamento, na qual estão armazenados mais de 3900 GB de dados. A maior parte dos dados está 
armazenada em segmentos de armazenamento partilhado de grandes dimensões, ligados a servidores de 
aplicações através de uma rede de armazenamento (SAN). A Cisco efectuou a migração do DAS 
(Armazenamento de Acesso Directo) inicial, com armazenamento dedicado a servidores individuais, para um 
ambiente SAN, com armazenamento reservado para servir aplicações dentro das áreas de negócio 
individuais. Este ambiente SAN baseou-se inicialmente em switches SAN de menores dimensões, embora a 
Cisco TI os tenha substituído por switches Cisco Multilayer Director Switches maiores e mais sofisticados 
(leia os case studies em http://www.cisco.com/web/about/ciscoitatwork/data_center/index.html) 

Ao longo do tempo, a Cisco TI organizou os componentes do centro de dados de duas formas distintas: 
verticalmente, para suporte a aplicações; e horizontalmente, para suporte a hardware e a sistemas operativos 
(Figura 3). Os programadores de aplicações organizaram-se de forma a suportarem dezenas de organizações de 
clientes verticais diferentes ao nível interno da Cisco. Foram fundados separadamente por muitos grupos de 
engenharia diferentes na Cisco. Esses grupos foram igualmente responsáveis pelo desenvolvimento de aplicações 
baseadas nos requisitos exclusivos das respectivas organizações individuais. As equipas de suporte de Hardware e 
sistemas operativos foram organizadas horizontalmente, de forma a suportarem a rede e os servidores, bem como a 
desempenharem funções de administração de sistemas com base nos sistemas de suporte às operações. Cada 
aplicação tornou-se um silo, suportado por um conjunto discreto de recursos de rede, processamento e 
armazenamento. 

O sistema funcionou correctamente durante vários anos, mas com o tempo começou a revelar graves problemas. 
Apesar do trabalho da Cisco TI no sentido de desenvolver e impor normas de hardware, sistemas operativos e 
desenvolvimento de aplicações, cada ambiente de aplicação divergia significativamente dos restantes ambientes. 

Figura 3.    Áreas Horizontais e Verticais da Responsabilidade do Grupo Cisco TI 

 

O DESAFIO 
Este modelo de silo é ineficiente, dispendioso e difícil de gerir por várias razões: 

● Apesar dos esforços da Cisco TI para desenvolver e impor normas de hardware, sistema operativo e 
desenvolvimento de aplicações, as infra-estruturas verticais específicas para cada aplicação eram 
frequentemente criadas com produtos isolados proprietários, tornando praticamente impossível normalizar as 
práticas de gestão. 

● Era difícil compreender o comportamento de todas as aplicações e difícil assegurar a segurança de forma 
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consistente, por isso as aplicações ficavam potencialmente sujeitas a ataques; 

● Os requisitos de manutenção, gestão e formação para ambientes tão distintos oneraram significativamente o 
custo total de propriedade (TCO) de cada aplicação; 

● As aplicações não podem ser facilmente redimensionadas quando são construídas em ilhas isoladas de 
recursos de computação e o redimensionamento dos recursos implica frequentemente períodos de paragem;  

● Os recursos de processamento e armazenamento não podem ser utilizados de forma eficiente porque se 
encontram permanentemente atribuídos a uma única aplicação e não podem ser redimensionados para 
satisfazer os requisitos evolutivos de cada aplicação; 

● As infra-estruturas baseadas em silos conduzem a uma fraca gestão da recuperação de algumas aplicações. 
As políticas de recuperação estão muitas vezes desajustadas dos objectivos comerciais da empresa; 

● As aplicações divergentes e não normalizadas dificultam extraordinariamente a intercomunicação e a partilha 
de dados entre aplicações. Tal facto veio reduzir substancialmente a capacidade da Cisco TI para integrar os 
sistemas e as novas aplicações de forma flexível e para desenvolver novas aplicações baseadas em 
plataformas de aplicações existentes. 

Em última análise, a necessidade de gerir e desenvolver ilhas isoladas para cada aplicação custou à Cisco TI 
demasiados recursos e flexibilidade, exigindo uma nova solução. “Em muitos casos, mais de 80 por cento dos 
orçamentos de TI destinam-se à manutenção das aplicações existentes. Assim, não sobram muitos meios para 
novas áreas de crescimento, como novas aplicações e novos processos de negócio”, refere Pierre-Paul Allard, vice-
presidente de Enterprise Marketing da Cisco Systems. 

A subutilização de recursos é um factor preponderante no elevado custo total de propriedade. “Geralmente, 
constatamos uma subutilização de cerca de 20 por cento dos servidores e da largura de banda. O armazenamento 
de ligação directa (DAS) apresenta normalmente uma utilização de 25 por cento”, refere Allard.  

Como resultado, as empresas são aconselhadas a converter os respectivos centros de dados em ambientes de 
cálculo e processamento baseados em normas e de alto desempenho, capazes de alimentar e integrar uma gama 
alargada de hardware e serviços, incluindo aplicações, servidores, armazenamento e segurança.  

Redesenhar o centro de dados da Cisco TI para um centro de dados orientado para serviços 
À semelhança de muitas empresas, a Cisco enfrenta o desafio de controlar os custos e eliminar as ineficiências 
associadas à manutenção de vários ambientes de aplicações não normalizados em silos. Para atenuar estes 
desafios, a Cisco encetou um processo de reengenharia em quatro fases que, quando concluído, dará origem a um 
centro de dados orientado para os serviços (SODC) nos Estados Unidos e no Canadá, bem como a centros 
regionais de menor dimensão nas regiões da Ásia-Pacífico e do Japão, além de localizações na Europa.  

Estes ambientes de processamento de alto desempenho alimentarão uma vasta gama de aplicações e serviços e 
serão optimizados em matéria de fiabilidade, disponibilidade e manutenção. A gestão será assegurada através de 
uma Malha de Gestão Inteligente que aprovisionará e definirá automaticamente os níveis de serviço de 
armazenamento com base nos requisitos das unidades de negócio. 

Após vários anos de contributos para a inteligência e funcionalidade das redes locais e globais, a Cisco começou a 
alargar este valor acrescentado aos centros de dados, incluindo novas capacidades inteligentes para disponibilizar 
muito mais potência e flexibilidade aos processos de negócio. “Esta é uma oportunidade significativa para os clientes 
da Cisco. A Cisco dedicou muito tempo, talento e dinheiro à disponibilização de redes de informação inteligente às 
áreas de armazenamento, servidores e aplicações. São boas notícias para o centro de dados da Cisco TI”, afirma 
Sidney Morgan, gestor do SODC da Cisco TI. 
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O nosso ambicioso programa foi concebido para satisfazer estes objectivos estratégicos de negócio: 

1. Baixar o custo total de propriedade. A Cisco despende aproximadamente 25 por cento do seu orçamento de TI 
em centros de dados. Por seu turno, do orçamento do centro de dados, aproximadamente 50 por cento são gastos 
em armazenamento e soluções de armazenamento.   

De acordo com um estudo da Gartner Research, “a redução drástica do custo dos serviços de TI depende da 
alteração do modelo informático de um modelo não partilhado para um modelo partilhado”. A Cisco TI está a levar a 
cabo uma redução do custo total de propriedade através da consolidação dos centros de dados, da monitorização 
mais atenta dos processos actuais de gestão do ciclo de vida e do estabelecimento e imposição de normas de 
centros de dados em matéria de arquitectura e concepção. A aproximação da Cisco TI a uma norma Linux e 
Windows/x86 para servidores é um exemplo de adesão às normas; outro é a migração da Cisco TI para a integração 
da ferramenta de negócio Oracle 11i. 

2. Melhorar a agilidade dos negócios. As empresas têm êxito quando conseguem reagir rapidamente às 
alterações do mercado e aos avanços tecnológicos, bem como quando disponibilizam rapidamente a informação 
adequada onde e quando é necessária. Contudo, as infra-estruturas complexas e díspares de hoje em dia são 
difíceis de gerir e de alterar, além de frequentemente incapazes de satisfazer as exigências do mercado. A Cisco TI 
está a trabalhar no sentido de disponibilizar um serviço utilitário acessível sob pedido, para proporcionar recursos de 
armazenamento e processamento a cada aplicação apenas quando são necessários, restituindo esses recursos a 
uma reserva única central quando já não forem necessários. O objectivo da Cisco TI é disponibilizar novos recursos 
de processamento ou armazenamento que satisfaçam os novos requisitos das aplicações no prazo de 30 minutos, 
em vez dos três meses que o processo chega actualmente a demorar quando os componentes de armazenamento, 
além de quaisquer outros componentes necessários, não tenham sido já encomendados. Numa fase adiantada, a IT 
espera estar em condições de fornecer suporte a aplicações para diferentes plataformas, sistemas operativos e 
ambientes de armazenamento sob pedido, o que permitirá às unidades de negócio da Cisco implementarem as 
tecnologias que fazem mais sentido para a empresa nessa altura. Este objectivo exige grande flexibilidade por parte 
da rede subjacente; a Cisco TI já fornece ligações 10 Gigabit Ethernet ao nível interno do centro de dados para 
suportar uma gama mais alargada de débitos, bem como multiplexagem por divisão do comprimento de onda 
(CWDM) na rede do campus para interligar várias SAN do centro de dados no campus a uma reserva de SAN de 
maiores dimensões através de Fiber Channel sobre IP (FCIP).  

“Para garantir a agilidade das empresas, são necessárias infra-estruturas flexíveis e baseadas em normas, capazes 
de suportarem novas iniciativas e tecnologias, como serviços Web, processamento em grelha, virtualização e 
automatização”, refere Morgan. 

3. Melhorar a continuidade dos negócios. Os períodos de interrupção podem ser onerosos, desestabilizadores e 
até catastróficos. A continuidade dos negócios não apenas soluciona as desestabilizações e os desastres naturais e 
de origem humana, como estabelece mecanismos através dos quais a recuperação da rede não afecta o normal 
funcionamento da empresa. Tal inclui o planeamento tradicional da recuperação de desastres, uma solução de 
segurança integrada e uma concepção específica para alta disponibilidade. O planeamento de recuperação de 
desastres da Cisco TI exige actualmente a manutenção de duas grandes instalações distintas de centro de dados 
nos Estados Unidos e a interligação das duas SANs em reserva numa única SAN através de FCIP num circuito 
CWDM na WAN. As bases de dados críticas de comércio electrónico são duplicadas ao longo da SAN, permitindo ao 
centro de dados de reserva continuar a processar as encomendas dos clientes em caso de falha no centro de dados 
principal. A solução de segurança integrada da Cisco TI consiste num sistema de detecção e defesa em várias 
camadas contra ataques direccionados e indiscriminados aos recursos do centro de dados, suportando igualmente o 
transporte seguro de dados e a gestão segura das delegações e identidades de utilizadores e máquinas. A 
concepção de alta disponibilidade da Cisco TI utiliza um elevado grau de redundância de processadores, fontes de 
alimentação, servidores, armazenamento e circuitos de rede, bem como equilíbrio de carga automático para 
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recursos físicos, tráfego de transporte e sessões, pelo que a perda de qualquer circuito, servidor ou disco isolados 
não terão qualquer impacto na disponibilidade. O equilíbrio de carga ocorre a todos os níveis, por isso todos os 
componentes são utilizados, ou podem ser utilizados, em qualquer momento, sem que a perda de qualquer 
componente isolado afecte a disponibilidade das aplicações. Esta solução também maximiza a utilização de 
recursos dispendiosos, reduzindo os custos.  

“A interrupção das operações de fabrico custa à Cisco entre 47.000 e 100.000 dólares por hora, um custo que 
aumenta exponencialmente quanto mais tempo os serviços estiverem indisponíveis”, afirma Morgan.  

SOLUÇÃO 

As três fases da restruturação dos centros de dados  
“O objectivo da Cisco é criar um ambiente virtual seguro, altamente automatizado e baseado em serviços, em que 
todos os recursos são atribuídos através de uma malha de rede inteligente baseada em objectivos de negócio 
estruturados”, afirma Sidney Morgan. 

A Cisco está a proceder a uma restruturação radical dos centros de dados com o objectivo de criar um único 
ambiente de processamento informático de alto desempenho para alimentar uma vasta gama de aplicações e 
serviços, incluindo segurança, optimização de aplicações e gestão. Embora o centro de dados ainda não tenha sido 
totalmente concretizado, as tecnologias de base estão a ser definidas com vista à descentralização, virtualização e 
aprovisionamento dinâmico completos.  

 

Figura 4.   Fases da restruturação do centro de dados da Cisco TI 

 
A Cisco está a proceder à restruturação em três fases (Figura 4). 

FASE DE CONSOLIDAÇÃO. Começando pelas ilhas de recursos isolados e redes díspares, o primeiro passo da 
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evolução é a consolidação das ilhas isoladas de processamento e armazenamento nas redes comuns da empresa. 
Um exemplo desta fase é a iniciativa da Cisco TI para consolidar os recursos de centros de dados em menos locais 
físicos. Outra é a consolidação dos recursos de armazenamento em SANs individuais, através de SANs virtuais 
(VSANs) para permitir a consolidação de ilhas SAN numa única malha, garantindo a escalabilidade e a segurança.  

FASE DE VIRTUALIZAÇÃO. A virtualização permite a repartição, o aprovisionamento e a atribuição dinâmicos dos 
recursos de processamento, rede e armazenamento de uma forma fácil às diferentes aplicações. A Cisco TI 
praticamente concluiu o processo de criação da reserva dos recursos de armazenamento numa SAN partilhada num 
centro de dados, estando prestes a dar início à criação da reserva de recursos de processamento da mesma forma. 
A repartição de servidores lógicos, os servidores do tipo blade e os serviços de balanceamento de carga das 
aplicações integram todos esta fase. Os recursos de armazenamento são colocados numa ou em algumas reservas 
partilhadas de recursos de armazenamento. Os recursos de processamento de servidores são colocados numa ou 
em algumas reservas partilhadas de recursos de processamento. Esta virtualização melhora a agilidade e permite ao 
centro de dados acompanhar a evolução do mercado. A virtualização de recursos exige o suporte de redes 
inteligentes que tenham em conta as aplicações e que possam responder às condições evolutivas para optimizar o 
desempenho de cada aplicação. A comutação de conteúdos e as ligações de rede orientadas para aplicações são 
exemplos de integração de aplicações. 

FASE DE AUTOMATIZAÇÃO. O passo final é a automatização flexível dos serviços, que permite a uma malha de 
rede inteligente detectar e responder automaticamente às necessidades evolutivas das aplicações, bem como 
aprovisionar os recursos de processamento, armazenamento e segurança à medida das necessidades. O 
aprovisionamento automático dos serviços, as respostas automáticas de segurança e a regeneração automática dos 
sistemas são as pedras basilares desta fase. A automatização destes processos não apenas aceleraria a resposta 
da Cisco TI às novas necessidades dos clientes, como reduziria significativamente o custo total de propriedade ao 
limitar a necessidade de intervenção manual e a subutilização dos recursos de processamento e armazenamento 
atribuídos. Melhoraria igualmente a fiabilidade através da redução da complexidade e da necessidade de 
intervenção humana.  

A Cisco TI está actualmente a disponibilizar novas funções de centros de dados no âmbito da fase de consolidação. 
Aplicações, bases de dados e SANs foram combinadas numa arquitectura de rede inteligente com uma infra-
estrutura de base escalável. “A infra-estrutura inteligente suporta segurança, optimização do fornecimento, facilidade 
de gestão e disponibilidade de extremo a extremo”, refere Allard. “Podemos dizer aos nossos clientes que iremos 
continuar a disponibilizar ou até melhorar os respectivos contratos de nível de serviço [SLAs] sobre esta infra-
estrutura consolidada”. A inteligência da rede permite isolar os componentes de processamento e de 
armazenamento para assegurar que a desestabilização do ambiente de uma aplicação não afectará as restantes 
aplicações.  

Componentes SODC: Armazenamento, Servidores, Rede e Segurança 
O que distingue a SODC de outras arquitecturas é a integração de serviços de aplicação de camadas superiores na 
rede. A transferência destas funções a partir de recursos de servidor e de armazenamento dispendiosos melhora o 
desempenho global e a utilização dos recursos, conferindo à Cisco maior flexibilidade na escolha dos sistemas que 
melhor suportam cada aplicação no âmbito de uma infra-estrutura consolidada. Estas capacidades incluem a 
replicação e a distribuição dos dados, a virtualização e serviços de aplicação inteligentes, como servidores de 
ficheiros.  

A arquitectura física (Figura 5) é composta por armazenamento, servidores e pela rede. Em tempos, o 
armazenamento da Cisco TI era constituído principalmente por discos directamente ligados a servidores 
(armazenamento de ligação directa, ou DAS), mas a IT migrou a maior parte deste armazenamento para estruturas 
SAN partilhadas de grandes dimensões e arquivadores NAS. Actualmente, a Cisco TI utiliza uma vasta gama de 
diferentes tipos de servidores com diferentes sistemas operativos, embora planeie a migração para um padrão 



Case Study da Cisco TI    
Consolidação de Centros de Dados  

limitado de servidores de uma unidade em bastidor e servidores do tipo blade empilháveis, a executar tanto Linux 
como Windows. A rede, baseada em equipamentos padrão Cisco Catalyst série 6500, suportará uma vasta gama de 
serviços partilhados baseados em equipamentos do tipo blade, incluindo comutação de conteúdos ao nível de 
pacotes, encriptação SSL, firewalls e serviços de comutação de conteúdos sensível às aplicações. A arquitectura de 
segurança da Cisco TI está integrada nesta arquitectura: em parte física, em parte de política e prática. 

Figura 5.    Arquitectura SODC física 

 

ARMAZENAMENTO 
Actualmente (Agosto de 2005), a Cisco gere 3,9 petabytes de armazenamento (um petabyte equivale a 1024 
terabytes). “Os discos são relativamente baratos, mas o armazenamento e a gestão do armazenamento são 
dispendiosas”, refere Scott Zimmer, gestor sénior da Cisco TI, Enterprise Storage. “Entretanto, o crescimento 
continua imparável e o espaço nos centros de dados tem uma elevada procura. A nossa ocupação do 
armazenamento, actualmente a 34 por cento da capacidade máxima, representa um sério problema para a Cisco, 
embora signifique igualmente um retorno do investimento [ROI] potencialmente enorme. Estimamos que se 
conseguirmos estimular a utilização do armazenamento 10 por cento por ano até ao nosso objectivo de 70 por cento 
de utilização através da criação de reservas e da virtualização do armazenamento, conseguiremos poupar 
10.000.000 dólares anualmente, até ao nosso objectivo final de 30.000.000 dólares em custos diferidos”.  

A utilização é medida de diferentes formas por diferentes pessoas. Na Cisco TI, a utilização é medida em cada 
passo do ciclo de vida do armazenamento, correspondendo a utilização global à quantidade de armazenamento 
físico configurada para utilização, destinada a utilização, disponível num volume lógico, atribuída a uma aplicação e 
posteriormente utilizada por essa aplicação. Esta utilização aumentou de 20% para cerca de 34% em 2005 (Figura 
6). Este desenvolvimento da utilização deve-se em parte aos melhoramentos tecnológicos (associados à criação de 
uma reserva e às capacidades de virtualização do switch Cisco MDS), mas também ao melhoramento dos 
processos (consulte as Práticas Operacionais de Utilização do Armazenamento em 
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Figura 6.    Utilização do armazenamento no ciclo de vida do armazenamento 

 
O sistema DAS é ineficaz porque condiciona a capacidade aos servidores. É difícil de gerir e colocar em cópia de 
segurança. Muitas empresas implementaram SANs para resolver o problema, mas em muitos casos fizeram-no 
através de ilhas SAN de departamentos isoladas, devido às dificuldades de redimensionamento e de segurança das 
malhas SAN. A utilização dos recursos é muitas vezes reduzida, de capacidade limitada, enquanto as práticas 
inconsistentes de cópia de segurança e de recuperação de dados impedem muitas organizações de atingirem uma 
alta disponibilidade efectiva. A solução reside na consolidação das ilhas DAS e SAN numa malha SAN inteligente ao 
nível global da empresa.  

A Cisco TI está a concentrar-se na criação de um utilitário de armazenamento consolidado utilizando soluções 
proprietárias Cisco de armazenamento em rede extremo a extremo, incluindo o Cisco MDS 9509 Multilayer Director 
Switch, que disponibiliza múltiplas camadas de inteligência, incluindo suporte multiprotocolo (Fibre Channel, iSCSI, 
FCIP) e VSANs, as quais disponibilizam diagnósticos incorporados e segurança baseada em funções. Graças a 
estas inovações, as empresas podem criar redes de armazenamento altamente redimensionáveis e disponíveis, com 
funções de segurança completas e gestão unificada.  

Esta estratégia permite à Cisco reduzir significativamente o custo total de propriedade proporcionando 
armazenamento quando necessário, como necessário e a níveis adequados de custo e serviço. Esta estratégia 
também proporciona as seguintes vantagens adicionais. 

● Disponibilidade 

◦ Mais portas para suportar múltiplas vias entre servidores e armazenamento  

◦ Actualizações sem interrupções 

◦ Resolução de problemas e diagnósticos avançados 

◦ VSANs para segregar o tráfego e a gestão 

● Sobrepovoamento de centros de dados 

◦ O suporte multiprotocolo permite a instalação do armazenamento principal em centros de dados remotos  

● Redução de custos 

◦ Consolidação de SANs através de VSANs para aumentar a utilização do armazenamento por via da 
partilha de cada quadro de armazenamento entre vários servidores e unidades de negócio 

● Serviços de malhas SAN inteligentes 
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◦ Virtualização, protecção contínua dos dados, replicação 

● Melhoria do desempenho 

◦ Uma arquitectura integralmente sem bloqueios 
Gestão inteligente do tráfego (qualidade de serviço [QoS], controlo de congestionamentos Fibre Channel) 
O objectivo consiste em criar o mínimo de reservas de armazenamento automatizadas de grandes dimensões, 
integralmente ligadas em rede, organizadas por escalões, sem ligações físicas entre servidores, aplicações e 
armazenamento (Figura 7). “Uma rede de armazenamento tem de ser redimensionável, tem de suportar diferentes 
interfaces e protocolos e tem de ser fácil de gerir”, afirma Zimmer. Embora o armazenamento possa ser colocado em 
reservas e os recursos de armazenamento possam ser idênticos, a Cisco TI tem prevista a disponibilização de 
diferentes níveis de serviço a preços diferenciados a clientes internos, identificados no presente documento como 
níveis de serviço platinum, gold, silver e bronze. 

Figura 7.   Objectivo da Arquitectura de Armazenamento 

 

SERVIDORES 
Actualmente, a Cisco opera mais de 8350 servidores, suportados por cerca de 120 administradores de sistema, a 
uma taxa de aproximadamente 70 por administrador de sistema. Estes servidores díspares utilizam diferentes 
sistemas operativos e ambientes de software. Este cenário é muito difícil de manter e gera uma utilização ineficiente 
dos recursos de processamento, a qual resulta em capacidade não explorada.  

O objectivo é, até ao final do ano fiscal de 2006 da Cisco, aumentar a taxa para 300 servidores por administrador de 
sistema através da uniformização assente em duas plataformas: Linux como plataforma principal e Windows para 
aplicações que não funcionem em servidores Linux X86.  

“Isto não significa necessariamente hardware de maiores dimensões, mas sim hardware modular com gestão 
consolidada, como servidores do tipo blade”, afirma Allard. “A gestão consolidada permite a partilha de recursos 
entre aplicações. Esta permite um custo total de propriedade mais baixo, bem como uma melhor utilização. É 
também mais fácil de manter”.  

A Cisco está igualmente a virtualizar a sua infra-estrutura de servidores através de ferramentas que transformam um 
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único servidor em vários servidores virtuais para satisfazer os requisitos de aplicações pequenas e temporárias, 
além de transformarem um conjunto de servidores alargado num único servidor virtual para grandes projectos de 
engenharia. Uma infra-estrutura virtual de servidores proporciona níveis inéditos de isolamento de cargas de 
trabalho, bem como um controlo detalhado de recursos para todos os recursos de processamento e de E/S do 
sistema. A infra-estrutura virtual integra-se adequadamente com o software existente de gestão do sistema e 
melhora o retorno do investimento em armazenamento partilhado (SAN). Através da consolidação dos sistemas 
físicos do centro de dados em servidores virtuais com praticamente qualquer tamanho logo que sejam necessários, 
a Cisco espera:  

● Reduzir os custos de aquisição e manutenção de hardware, utilizando processadores comuns disponíveis no 
mercado 

● Consolidar recursos inactivos do sistema  

● Aumentar a eficiência operacional  

● Criar ambientes de produção padrão rentáveis e consistentes  

A rede é uma alavanca crítica da consolidação dos servidores. Esta permite mais tráfego e mais aplicações num 
único servidor. Além disso, esta rede inteligente tem de estar preparada para encaminhar o tráfego para o servidor 
mais apropriado, onde quer que se encontre em dado momento. “Isto exige uma rede muito fiável de alta velocidade 
e redimensionável, bem como equilíbrio de carga e tolerância a falhas baseada em sessões”, afirma Morgan. 

REDE 
A rede está a mudar para responder aos desafios do centro de dados em evolução. “Estamos a mudar dos modelos 
cliente-servidor do passado para um único centro de dados consolidado, construído sobre uma malha de rede 
robusta e inteligente, a qual se torna a base da nova arquitectura do centro de dados”, afirma Wilson Ng, engenheiro 
de rede na Cisco. 

Alguns dos elementos base do centro de dados robusto, flexível, redimensionável e orientado para os serviços 
exigem uma arquitectura de rede Layer 2. Numa arquitectura de rede Layer 2, as localizações físicas dos servidores 
podem estar separadas do agrupamento lógico dos servidores (Figura 8). Esta flexibilidade promove a virtualização, 
permitindo a transferência lógica dos servidores para vários ambientes de aplicações sem terem de ser fisicamente 
deslocados. Os grupos de aplicações podem solicitar uma reserva de recursos de processamento de forma lógica a 
partir da malha da rede. 
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Figura 8.    Arquitectura de gateway Layer 2 do centro de dados 

 

“Desta forma, podemos ampliar uma VLAN a qualquer switch, porta ou servidor que necessite de se tornar membro 
do grupo de aplicações”, refere Ng. Esta infra-estrutura inteligente suporta segurança, optimização do fornecimento, 
facilidade de gestão e disponibilidade de extremo a extremo, além de ajudar a IT a melhorar os seus SLA. 

Uma arquitectura Layer 2 permite a centralização do modelo de serviço de rede, concebido para virtualizar e 
distribuir serviços de rede Layer 4 a 7 como o equilíbrio de rede e a aceleração SSL a todas as aplicações de um 
centro de dados. 

Em 2003, a Cisco decidiu consolidar os dispositivos orientados para serviços. Ao longo do tempo, a Cisco TI 
implementou novos serviços, ou serviços melhorados, como a comutação de conteúdos (através do Módulo de 
Comutação de Conteúdos [CSM]), a firewall (através do FWSM), a aceleração SSL (através do SSM) e a análise do 
tráfego em rede (através do Módulo de Análise de Rede [NAM]). Cada um destes dispositivos modulares consolida 
várias funções num dispositivo e permite uma implementação mais flexível e segura das aplicações no centro de 
dados. A Cisco TI também está a preparar a blade Application-Oriented Network (AON) para implementação em 
produção, de forma a acrescentar ainda mais capacidade e flexibilidade ao centro de dados.  

A blade AON examina os fluxos de comunicações ao nível interno da rede, executando o encaminhamento e o 
processamento da informação inteligentes nesses fluxos. A Cisco TI já está a testar blades AON para disponibilizar 
funções de middleware, proporcionando suporte de segurança através de (por exemplo) terminação de encriptação 
SSL ao nível do transporte, encriptação de informação XML, conversão de protocolos (por exemplo HTTP para 
JMS), assinatura digital (para autenticação segura) e ligação segura entre a “dirtynet” e a camada de aplicação 
(como SSH ou STA). A Cisco TI está igualmente a testar a utilização de AON para registo e monitorização ao nível 
das mensagens e das transacções. No futuro, a Cisco TI irá explorar a utilização da AON para executar o 
encaminhamento inteligente sensível às aplicações, o qual colocará o balanceamento de carga num novo patamar. 
Uma das aplicações deste balanceamento de carga inteligente testado pela Cisco TI é a “definição das versões dos 
serviços”: o direccionamento das sessões dos utilizadores para os servidores de aplicações adequados com base na 
versão da aplicação cliente a executar no PC cliente. Outros exemplos possíveis de balanceamento de carga 
baseado em AON são o encaminhamento de mensagens com base no conteúdo ou nas regras de negócio, como o 
encaminhamento de clientes para servidores de melhor qualidade com base na importância ou no tipo de produto 
pedido ou encomendado.  

“Anteriormente, dispúnhamos de silos de dispositivos orientados para serviços, como direccionadores locais e 
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comutadores de serviços de conteúdos”, afirma Ng. “Tínhamos toneladas destes equipamentos ao longo da rede e 
despendíamos muito tempo a gerir cada dispositivo para cada aplicação”. Actualmente, a Cisco agregou quase 70 
por cento de todos os serviços deste género em módulos virtualizados, acrescenta aquele responsável.  

“Conseguimos partilhar estes serviços com qualquer grupo de aplicações que tenha requisitos de serviço sem 
termos de aprovisionar novo hardware para cada aplicação. Desta forma, a gestão e o aprovisionamento são muito 
facilitados”. 

“A inteligência da rede permite isolar os componentes de processamento e de armazenamento, de forma a 
assegurar que a desestabilização do ambiente de uma aplicação não afectará as restantes aplicações. Estas 
mantêm o controlo enquanto a empresa reduz o custo total de propriedade, melhora a robustez e aumenta a 
agilidade dos respectivos ambientes de centros de dados. A abordagem do ponto de vista da arquitectura à rede do 
centro de dados proporciona serviços consistentes que cumprem os objectivos de negócio”, afirmou Allard. 

A flexibilidade das redes inteligentes permitirá à Cisco TI disponibilizar camadas mais rigorosas de segurança para a 
protecção de dados críticos. Uma rede inteligente consegue subdividir um serviço de processador e armazenamento 
partilhados em qualquer número de centros de dados virtuais separados. A Cisco TI está a desenvolver uma forma 
de separar dados críticos particularmente confidenciais – por exemplo, dados financeiros e de previsões de vendas – 
dos dados operacionais diários. Os dados críticos serão protegidos por camadas adicionais de firewalls, por 
sistemas mais sensíveis de protecção contra intrusões (IPSs), restrições de acesso mais rigorosas, bem como 
registos e monitorização detalhados dos acessos e da manipulação desses dados críticos por parte dos utilizadores. 

RESULTADOS 
Na sua cruzada, no sentido de uma arquitectura orientada para os serviços, a Cisco está a demonstrar a importância 
da consolidação e da normalização no seu próprio centro de dados, a começar pela rede de armazenamento. Ao 
consolidar os seus recursos de armazenamento numa SAN redimensionável de alto desempenho, a Cisco poupa 
225 milhões de dólares por ano face à sua infra-estrutura anterior. O custo por gigabyte de armazenamento é muito 
inferior à média da indústria. O custo total de propriedade da Cisco TI na área do armazenamento foi de 0,12 dólares 
por MB de armazenamento em 2002, quando a migração inicial para a SAN ficou concluída. Desde a migração para 
a tecnologia MDS, o custo total de propriedade baixou para 0,075 por MB em 2004 (consulte a Prática Operacional 
de ROI em http://www.cisco.com/en/US/about/ciscoitatwork/storagenetworking_op.html ). Este custo total de 
propriedade baixou ainda mais com o melhoramento de colocação do armazenamento em reserva, em 2005, para 
apenas 0,034 por MB em 2005. Esta redução de custo resulta de dois factores: o melhoramento na capacidade de 
armazenamento dos discos rígidos, bem como a capacidade melhorada dos administradores de sistemas para 
utilizar os sistemas de gestão de switches MDS para gerir o armazenamento em discos ao longo de múltiplos 
quadros de armazenamento e SANs de armazenamento virtual (VSANs).   

O SODC da Cisco está a disponibilizar outros melhoramentos na utilização dos recursos. A sua arquitectura de 
aplicações está a migrar para a normalização da troca de mensagens, serviços Web e outras tecnologias padrão 
para optimizar os investimentos no desenvolvimento de aplicações, garantindo uma integração mais estável das 
aplicações e dos processos de negócio de extremo a extremo.  

LIÇÕES RETIRADAS  
As empresas devem começar por identificar as principais iniciativas e estratégias para o centro de dados. O passo 
seguinte consiste em desenvolver uma estratégia de rede de centro de dados que inclua as partes interessadas na 
rede. Este grupo inclui os arquitectos de rede, os arquitectos de armazenamento, os arquitectos de segurança e os 
arquitectos de servidores e aplicações, como uma equipa completa.  

“Não se esqueça de incluir as partes interessadas da empresa. As mudanças organizacionais são muitas vezes mais 
difíceis do que técnicas. Além disso, é necessária a participação financeira dos quadros directivos para ter êxito”, 
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afirma Morgan. “A Cisco criou um programa formal "Cisco-on-Cisco" coordenado por um director sénior, destinado e 
levar a mensagem à gestão superior. E a mensagem é: já não controlamos caixas físicas, mas podemos acelerar a 
criação das aplicações e melhorar os contratos de nível de serviço. 

PRÓXIMOS PASSOS 
A Cisco está a integrar e a virtualizar todos os seus ambientes de aplicações e de armazenamento. A primeira linha 
da rede utiliza tecnologia LAN virtual, enquanto a linha recuada utiliza tecnologia SAN virtual. Estas tecnologias são 
semelhantes – permitem a divisão lógica dos recursos de aplicações e de armazenamento. Funcionam com 
tecnologias de virtualização como o processamento em grelha, agrupamento em cluster de servidores e 
armazenamento e máquinas virtuais para ajudar a alinhar os recursos com os requisitos das aplicações.  

O objectivo final consiste em concluir a automatização da rede e, finalmente, de toda a infra-estrutura de TI. A 
automatização alinha os requisitos de desempenho com os recursos disponíveis. A rede disponibiliza automatização 
sob a forma de funções de autodefesa, auto-aprovisionamento e automonitorização. Graças a interfaces baseadas 
em estados, a infra-estrutura de rede pode ser integrada em motores de políticas e nos sistemas actuais de gestão 
para aprovisionar a infra-estrutura. 

PARA OBTER MAIS INFORMAÇÕES 
Para consultar o case study completo, ou para case studies adicionais da Cisco TI sobre soluções para empresas 
variadas, visite a Cisco on Cisco: Inside Cisco TI www.cisco.com/go/ciscoit 

NOTA 
Esta publicação descreve como a Cisco beneficiou da implementação dos seus próprios produtos. Vários factores 
podem ter contribuído para os resultados e benefícios descritos; a Cisco não garante resultados comparáveis em 
qualquer outro local. 

A CISCO DISPONIBILIZA ESTA PUBLICAÇÃO TAL COMO ESTÁ, SEM GARANTIAS DE QUALQUER ESPÉCIE, 
QUER EXPRESSAS OU IMPLÍCITAS, INCLUINDO AS GARANTIAS IMPLÍCITAS DE COMERCIALIZAÇÃO OU A 
ADEQUAÇÃO A FINS ESPECÍFICOS. 

Algumas jurisdições não permitem a exclusão de garantias expressas ou implícitas, por isso este termo de 
responsabilidade pode não se aplicar ao seu caso. 
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