
Jak zostać bohaterem centrum  
danych dzięki architekturze SDN 

Uprość złożoność i zapewnij liderom w biznesie to, o czym marzą, dzięki 
programowalnym sieciom komputerowym (architektura SDN) i przełączaniu nowej 
generacji w erze wielochmurowej 

Aby możliwe było zapewnienie dostępności aplikacji przez cały czas, konieczne jest stworzenie dla 
tej aplikacji architektury typu „aktywna-aktywna”.  

Aby możliwe było zapewnienie dostępności aplikacji przez cały czas, konieczne jest stworzenie dla 
tej aplikacji architektury typu „aktywna-aktywna”.  

63 mln
nowych połączeń co 
sekundę do 2020 r. 

Konieczność przesłania zgłoszenia wyklucza 
dynamikę. 

Konieczność modernizacji

Sieci starszego typu tworzono po to, by łączyć punkt A z punktem B. Nigdy 
nie miały one na celu wspierania rozproszonego charakteru chmury ani 
tempa wzrostu liczby użytkowników, urządzeń czy punktów końcowych. Firma 
Gartner przewiduje, że do roku 2020 co sekundę będą powstawać 63 miliony 
nowych połączeń. 

Wirtualizacja ujawniła wiele ograniczeń sieci starszego typu. W środowiskach 
zwirtualizowanych aplikacje są błyskawicznie wdrażane jako maszyny 
wirtualne, w ciągu zaledwie kilku minut, i przenoszone w ciągu kilku sekund. 
W przypadku sieci starszego typu konfiguracja urządzeń sieciowych trwa 
kilka dni, tygodni, czy nawet dłużej.

Aby sieć była wszechobecna w różnych lokalizacjach, konieczna jest 
integracja łączności, zarządzania i zasad. A jeśli nawet wirtualizacja została już 
przeprowadzona, prawdopodobnie nadal nie dysponujesz zautomatyzowanym 
sposobem na synchronizację wielu lokalizacji, czy wręcz nie zarządzają nimi te 
same osoby. 

Ekonomia aplikacji przeniosła ciągłość działalności gospodarczej na całkowicie nowy poziom. Konsumenci oczekują, że aplikacje, urządzenia i sieci będą 
dostępne natychmiast i będą sprawnie ze sobą współpracować.

Ponieważ cyfrowa transformacja powoduje przenoszenie coraz większej części działalności do sieci, to aplikacje decydują o prowadzeniu firmy. 
Innowacyjność, dostępność i wydajność aplikacji stają się kluczowymi wyróżnikami.

Bez względu na to, czy zamierzasz przyciągać i zatrzymywać klientów, czy też podążać za przekształceniami cyfrowymi, Twoja infrastruktura 
informatyczna musi być:

•  Elastyczna, by umożliwić szybkie reagowanie na zmiany

•  Zawsze dostępna z niewielkimi opóźnieniami, zapewniając doskonałą jakość kontaktów z klientami

•  Efektywna zarówno w zakresie świadczenia usług, jak i najlepszego wykorzystania zasobów

•  Prosta w zarządzaniu, by możliwa była ciągła synchronizacja całej infrastruktury

•  Bezpieczna, by mogła spełniać wymagania związane ze zgodnością i pomagać w zwalczaniu nieustannie zmieniających się zagrożeń w środowisku

Z każdą minutą aplikacje stają się jednak bardziej rozproszone. Wykorzystywanie różnych obciążeń i aplikacji z różnych usług i chmur tworzy nową 
złożoność.

W idealnym świecie aplikacje mogłyby być przenoszone między lokalizacjami, zbierać lokalne informacje oraz adresy i przy tym po prostu działać.

W rzeczywistości wcale tak nie jest. Zwłaszcza wtedy, gdy prace Twojego zespołu ds. aplikacji i zespołu ds. sieci nie zazębiają się.

Aby możliwe było zapewnienie dostępności aplikacji przez cały czas, konieczne jest stworzenie dla tej aplikacji architektury typu „aktywna-aktywna”. 
Można to uzyskać dzięki urządzeniom pamięci masowej i maszynom wirtualnym, 

lecz w przypadku sieci będzie to trudniejsze. 

Zabezpieczenia to kolejne wyzwanie. Przyczyną wielu luk w zabezpieczeniach jest „ten przełącznik w ostatniej szafie, o którym nikt nie pamięta, bo 
żadne serwery produkcyjne nie są do niego podłączone”. Jeśli ten przełącznik nie będzie przez pewien czas aktualizowany, może dojść do jego 
przejęcia i atakujący nagle uzyska dostęp do wszystkich innych przełączników za pośrednictwem sieci zarządzania.

Administratorzy sieci poszukują takich technologii, jak programowalne sieci komputerowe (SDN), aby sprostać tym wyzwaniom i pracować bardziej 
efektywnie. Istnieje jednak wiele dostępnych opcji, z którymi wiążą się nowe wyzwania.

Przy tak wielu zaleceniach zarządu konkurujących o Twój budżet — zabezpieczenia, cyfrowa transformacja, chmura — a to zaledwie kilka z nich, od czego 

by tu zacząć?

Wyobraź sobie przyszłą sieć centrów danych 
Jesteś szefem działu IT w firmie z filiami w 5 krajach, zatrudniającej 12 000 pracowników i odnotowującej corocznie wzrost o 5%. Cyfrowa 
transformacja już trwa. 

Zarząd zgłasza następujące postulaty:

•   Skrócenie czasu wprowadzenia produktu na rynek i poprawienie postrzegania marki poprzez lepsze reagowanie na zmieniające się 
potrzeby przedsiębiorstw i konsumentów;

•   Uzyskanie większej widoczności systemów i sieci, która pozwoli błyskawicznie sprawdzić, jak kształtuje się ruch w sieci i szybciej 
rozwiązywać problemy związane z wydajnością;

•   Ochrona danych wrażliwych i zapewnienie zgodności — pamiętaj, że naruszenie bezpieczeństwa jest tylko kwestią czasu;

•   Stworzenie przyszłościowej infrastruktury dzięki sieciom, których konfigurację można zmieniać podczas pracy bez ponoszenia dalszych 
kosztów. 

Przewiń do przodu o 3 lata...

Udało Ci się z powodzeniem zmodernizować działalność dzięki infrastrukturze IT, którą można szybko wdrożyć i dynamicznie skalować tak,  
by lepiej chroniła Twoje przedsiębiorstwo.

Dostrzegasz 5 kluczowych korzyści:

Wdrożenia metodą „przeciągnij i upuść”

Wdrożenia metodą „przeciągnij i upuść” oznaczają, że nie musisz już zatrudniać większej liczby pracowników do realizacji dużych projektów 
centrów danych, wystarczy skopiować gotowe rozwiązania i upuścić je korzystając z jednej konsoli, która pozwala na wdrażanie i zarządzanie 
zasobami, zarówno fizycznymi, jak i wirtualnymi. W ten sposób możesz zaoszczędzić:

•     2 tygodnie czasu przeznaczanego na zaprojektowanie i 6 tygodni na instalację, okablowanie i konfigurację wszystkich urządzeń — z całym 
projektem realizowanym przez istniejący zespół składający się z 3 osób;

•    70 godzin pracy za każdym razem, gdy dodawany jest nowy duży element sprzętowy.

Szybsze wprowadzanie produktów na rynek

Osiągnięto krótszy czas wprowadzania produktów na rynek, choć liczba nowych aplikacji i dużych aktualizacji, o które Cię poproszono, wzrosła  
z 4 do 6 w okresie przejściowym:

•    2 godziny na wdrożenie w porównaniu z 72 godzinami przy użyciu infrastruktury starszego typu;

•    oszczędność 18 000 USD w pierwszym roku i ponad 50 000 USD oszczędności w 2 kolejnych latach. 

Niższe koszty sprzętu komputerowego 

Niższe koszty sprzętu komputerowego dzięki temu, że można zastosować mniej przewodów i efektywniej wykorzystywać urządzenia sieciowe:

•    Aż 20% redukcja nakładów inwestycyjnych na sprzęt;

•    Potencjalne oszczędności w wysokości 200 000 USD w ciągu 3 lat.

Łatwa nieprzerwana administracja 

Zredukowano zakres zgodności i ograniczono zagrożenia dla bezpieczeństwa. Zyskujesz następujące możliwości:

•     Szybkie tworzenie raportów zgodności i przeprowadzanie oceny ryzyka IT w czasie rzeczywistym przy użyciu dzienników zasad i audytów 
pobranych z infrastruktury;

•     Wspieranie otwartych mechanizmów zabezpieczeń dla krytycznej warstwy 4. dzięki 7 usługom zabezpieczeń, jak systemy wykrywania włamań 
(IDS) i systemy zapobiegania włamaniom (IPS) oraz usługi zapory nowej generacji.

Zredukowano zakres zgodności i ograniczono zagrożenia dla bezpieczeństwa

Zredukowano zakres zgodności i ograniczono zagrożenia dla bezpieczeństwa. Szczegółowa i elastyczna segmentacja zarówno fizycznych, jak  
i wirtualnych punktów końcowych w oparciu o zasady grupy oznacza:

•     Szybkie tworzenie raportów zgodności i przeprowadzanie oceny ryzyka IT w czasie rzeczywistym przy użyciu dzienników zasad i audytów 
pobranych z infrastruktury;

•     Wspieranie otwartych mechanizmów zabezpieczeń dla krytycznej warstwy 4. dzięki 7 usługom zabezpieczeń, jak systemy wykrywania włamań 
(IDS) i systemy zapobiegania włamaniom (IPS) oraz usługi zapory nowej generacji.

Opierają się one na rzeczywistych wynikach w firmach, w których rozmowy przeprowadziła firma Forrester. Przeczytaj raport. 

ASIC 

Przekazywanie i przetwarzanie pakietów odbywa się w tranzystorach układów ASIC. 
Niestandardowe układy ASIC zapewniają dużą przewagę dla architektury SDN  
w porównaniu z rozwiązaniami krzemowymi dostępnymi w handlu, gdyż charakteryzują 
się znacznie gęstszym upakowaniem tranzystorów i mniejszym poborem energii. Więcej 
tranzystorów to większa przepustowość, więcej portów, większe tabele routingu, większa 
rozdzielczość parametrów wglądu w informacje i większe bufory. Dalsze wyjaśnienia IDC 

25 Gigabit Ethernet (25GbE)

Interfejsy serwerów typu Top-of-the-Rack (ToR) pozwalają na sprawną migrację  
z 10GbE bez potrzeby zmian w okablowaniu. Doskonała relacja ceny do wydajności  
i minimalne nakłady inwestycyjne na infrastrukturę to wiele powodów do błyskawicznej 
rozbudowy sieci.

Architektura leaf-spine („liść-grzbiet”)  
W przeciwieństwie do tradycyjnych sieci trójwarstwowych, każdy przełącznik dostępu 
(„liść”) łączy się z każdym przełącznikiem agregacji („grzbiet”). Każde połączenie 
jest wykonywane z użyciem przełącznika typu „liść”. Do zwiększenia ogólnej 
przepustowości wystarczy dodać kolejny przełącznik „grzbiet”. Aby dodać porty 
dostępowe, należy dodać następny przełącznik typu „liść”. Każdy „liść” jest oddalony 
od każdego innego „liścia” o zaledwie dwa przeskoki, co zapewnia stale niewielkie 
opóźnienia. Każde łącze jest zawsze aktywne, więc sieć zapewnia maksymalną 
przepustowość przy jak najmniejszej liczbie przełączników. 

Dzięki zautomatyzowanemu dostarczaniu aplikacji i zarządzaniu nimi oraz infrastrukturze z użyciem 
zasad możesz skutecznie realizować wymagania zarządu dotyczące cyfrowej transformacji, 
zabezpieczeń i zgodności 

Wgląd w informacje to logiczny punkt początkowy pozwalający na wprowadzenie 
wszechobecnych zabezpieczeń. Dzięki inteligentnemu wykorzystaniu analityki Twoja sieć 
może się stale uczyć i automatycznie blokować zagrożenia. 

Unikatowa zaleta architektury SDN:  
Cisco ACI
Cisco Application Centric Infrastructure (ACI) to lider 
w dziedzinie innowacji związanych z architekturą SDN. 
Obejmuje ona kontroler Application Policy Infrastructure 
Controller (APIC), rodzinę przełączników dla centrów danych 
Nexus 9000 i nisko- oraz wysokopoziomowe interfejsy API. 

Zaprojektowana od podstaw tak, by ściśle integrować 
elementy fizyczne i wirtualne infrastruktury IT, Cisco 
ACI upraszcza działalność dzięki zasadom opartym 
na aplikacjach. Dokonuje tego poprzez oddzielenie 
tożsamości logicznej od infrastruktury fizycznej poprzez 
zintegrowaną nakładkę: infrastrukturę sieciową składającą 
się z puli wspólnych zasobów, które mogą być dynamicznie 
konfigurowane i ponownie łączone, w zależności od potrzeb 
aplikacji. 

Cisco ACI uwalnia aplikację, dzięki czemu przestaje ona 
być ograniczona złożonością sieci. Pracownicy działu IT 
identyfikują kluczowe wymagania aplikacji i ujmują je  
w postaci zasad. Następnie zasady te są wykorzystywane  
do informowania sieci, jakie usługi są potrzebne dla tej 
aplikacji i zautomatyzowania ich udostępniania. 

Cisco ACI uwalnia aplikację, dzięki czemu przestaje ona być 
ograniczona złożonością 

W platformach przełączających SDN oddziela płaszczyzny sterowania danymi 
od płaszczyzn aplikacji 

Programowalne sieci komputerowe (SDN)

SDN to architektura sieciowa, która pozwala na oddzielenie oprogramowania 
od sprzętu komputerowego. Wykorzystuje ona wirtualizację funkcji 
sieciowych (NFV) tak, by funkcje platformy można było realizować z użyciem 
oprogramowania. Jeśli konieczna jest zmiana funkcji, wystarczy zmienić 
oprogramowanie.

W platformach przełączających SDN oddziela płaszczyzny sterowania 
danymi od płaszczyzn aplikacji. Pozwala to na rozdzielenie inteligencji 
urządzenia sieciowego od silnika przekazywania pakietów i kontroli 
centralnej przy równoczesnym rozproszeniu transportu danych. Oznacza 
to, że aplikacje mogą komunikować się z siecią w sposób programowy, co 
pozwala na poprawę sterowania, automatyzacji i aranżacji zachowania sieci. 

Interfejs API jest traktowany jako nowy interfejs linii komend (CLI) umożliwiający szybszą i bardziej 
inteligentną integrację w całym systemie komputerowym 

Interfejsy API

Interfejsy programowania aplikacji (API) umożliwiają integrację 
systemów w sieci, zabezpieczeń, elementów obliczeniowych  
i urządzeń pamięci. Umożliwiają one także pracownikom działu IT 
automatyzację procesów wdrażających unikatowe zestawy usług, 
które są niezbędne, by aplikacja była bezpieczna, skalowalna tak, by 
zaspokajała zapotrzebowanie i szybko reagowała. Interfejs API jest 
traktowany jako nowy interfejs linii komend (CLI) umożliwiający szybszą 
i bardziej inteligentną integrację w całym systemie komputerowym. 

Dlaczego podjąłeś taką decyzję
Rozprzestrzenianie aplikacji i obsługujących ich serwerów, 
pamięci masowych i technologii sieciowych stanowiło 
ogromne obciążenie dla pracowników Twojego działu 
IT. Wydajność sieci była w najlepszym razie niejednolita. 
Aktualizacja przełączników i udostępnianie nowych 
użytkowników oraz urządzeń zajmowało zbyt dużo czasu  
i było podatne na błędy ręczne.

Zabezpieczenia i jakość usługi (QoS) były konfigurowane 
ręcznie lub z użyciem skryptów w setkach czy tysiącach 
urządzeń sieciowych. Dokonywanie zmian w zasadach było 
skomplikowane. Błędy w konfiguracji często skutkowały 
wielogodzinnym rozwiązywaniem problemów.

Przełączniki dla centrów danych wraz architekturą 
SDN zapewniły, że możesz błyskawicznie zapewnić to, 
czego chcą Twoi interesariusze i konsumenci. Dzięki 
zautomatyzowanemu dostarczaniu aplikacji i zarządzaniu 
nimi oraz infrastrukturze z użyciem zasad możesz skutecznie 
realizować wymagania zarządu dotyczące cyfrowej 
transformacji, zabezpieczeń i zgodności. 

Analityka
Wgląd w informacje to logiczny punkt początkowy pozwalający na wprowadzenie wszechobecnych zabezpieczeń. Dzięki inteligentnemu wykorzystaniu 
analityki Twoja sieć może się stale uczyć i automatycznie blokować zagrożenia. Ponadto, kiedy wszystko dzieje się w czasie rzeczywistym, praktyczne 
spostrzeżenia umożliwiają wprowadzanie i określanie zasad automatyzacji i zerowego zaufania wobec zabezpieczeń.

Zabezpieczenia i zgodność

Model z użyciem „białych list” dopuszcza komunikację tylko wtedy, gdy jest ona jednoznacznie dozwolona. Pomaga to zapewnić, że brakujące 
elementy w zasadach nie powodują powstania luk w zabezpieczeniach.

Udostępnianie i konfigurowanie urządzeń zabezpieczających można zautomatyzować w oparciu o zasady „białych list”, które można definiować  
i zarządzać nimi w sposób centralny. Następnie kontrolery SDN w sieci wymuszają je w celu tworzenia „operacji zerowego zaufania”.

Zasady „białych list” dla operacji zerowego zaufania

Model z użyciem „białych list” dopuszcza komunikację tylko wtedy, gdy jest ona jednoznacznie dozwolona, co pomaga zapewnić, że brakujące 
elementy w zasadach nie powodują powstania luk w zabezpieczeniach.

Udostępnianie i konfigurowanie wszelkich urządzeń zabezpieczających można zautomatyzować w oparciu o zasady „białych list”, które można 
definiować i zarządzać nimi w sposób centralny. Następnie kontrolery SDN w sieci wymuszają je w celu tworzenia „operacji zerowego zaufania”.

Mikrosegmentacja w połączeniu z modelem zasad „białych list” poprawia stan zabezpieczeń w obrębie centrum danych na 3 kluczowe sposoby:

•    Minimalizuje narażenie na słabe punkty dopuszczając wyłącznie protokoły i porty niezbędne dla każdego mikrosegmentu;

•     Możliwości ruchu bocznego są znacznie ograniczone dzięki tworzeniu segmentów, które mogą być bardzo małe, np. mogą składać się z jednego 
punktu końcowego;

•     Automatyzacja realizowana w prostszy sposób poprzez dynamiczne przypisywanie punktów końcowych do właściwego mikrosegmentu w oparciu 
o liczbę punktów końcowych atrybuty. 

W jaki sposób za to zapłaciłeś

Finansowanie każdej inwestycji w infrastrukturę IT to zawsze okazja do wprowadzenia równowagi. Ty jednak przeprowadziłeś analizę różnych 
sposobów finansowania swojej inicjatywy w celu minimalizacji kosztów początkowych i uzyskania żądanych korzyści.

Doszedłeś do wniosku, że istnieje wiele opcji pozwalających połączyć wszystkie koszty urządzeń, oprogramowania i usług w miesięczne 
przewidywalne opłaty abonamentowe, a także modele konsumpcji, które można w razie potrzeby skalować w górę i w dół.

Co najważniejsze, zadbałeś o wbudowaną możliwość skalowania lub aktualizacji poza zaplanowanymi cyklami rozbudowy.

Kto bowiem wie, co przyniesie przyszłość?

Znajdź najlepszą możliwą realistyczną opcję płatności dla Twojego rozwiązania technicznego 

Dostępne zawsze i wszędzie

Cisco ACI integruje, steruje i konfiguruje 
przełączanie wirtualne i fizyczne, zapewniając 
stałą synchronizację. Z operacyjnego punktu 
zapewnia wrażenie, że „po prostu działa”.

Sieć można definiować przy użyciu jednej 
konsoli ACI, która wyświetla wszystkie 
niezbędne informacje. Sieć ta jest wówczas 
dostępna wszędzie, a administrator maszyny 
wirtualnej może po prostu upuścić maszynę 
wirtualną na grupę portów. Pozwala to uprościć 
rozwiązywanie problemów, gdyż inżynier sieci 
nie musi pod presją poruszać się po nieznanych 
narzędziach do zarządzania, by rozwiązać jakiś 
problem.

ACI znacznie upraszcza również aktualizację 
oprogramowania wbudowanego we wszystkich 
przełącznikach w dowolnej lokalizacji, 
jak również zapewnienie spójnej polityki 
bezpieczeństwa dla wszystkich przełączników. 
Wystarczy określić żądaną kolejność, przesłać 
obraz, a następnie kliknąć „Aktualizuj teraz”. 
Koniec z niezaktualizowanymi przełącznikami.

Aby Twoja sieć była wszechobecna  
w różnych lokalizacjach, Cisco ACI Multi-Site 
zapewnia wbudowaną łączność, zarządzanie 
i zasady. Elementy te są zintegrowane, więc 
połączenie centrum danych „jest świadome” 
istnienia infrastruktury sieciowej. Nie trzeba już 
podróżować z jednej lokalizacji do drugiej, by 
ręcznie kopiować konfiguracje. 

Wybierz właściwego wspólnika
Oglądaliście te filmy: żaden superbohater nie osiąga mistrzostwa w wykorzystaniu swoich mocy z dnia na dzień. Większość z nich korzysta przy tym  
z czyjejś pomocy. A teraz teledysk z treningu rozpoznawania sygnałów...

Zaplanuj trasę 

Gdzie jesteś dziś? Dokąd chcesz dotrzeć? Jaka jest najlepsza trasa tej podróży? Opracuj plan, nim wyruszysz w drogę. Nakreśl najszybszą trasę 
o najniższym ryzyku, przeprowadzając szczegółową analizę aktualnego stanu, pierwotnych przypadków użycia, celów biznesowych i ograniczeń 
operacyjnych.

Pracownik usług doradczych Cisco ACI może Ci pomóc w:

•    Określeniu właściwej strategii dla Twojego przedsiębiorstwa;

•    Zidentyfikowaniu głównych wymagań i przypadków zastosowania;

•    Stworzeniu planu działania i architektury na wysokim szczeblu;

•    Stworzeniu i zweryfikowaniu projektu do wdrożenia.

Wdrażaj z pewnością siebie

Staranne przygotowanie decyduje o wszystkim. Musisz rozważyć, jak przemieszczać obciążenia, definiować zasady dla grup aplikacji i integrować API.

Dział usług wdrożeniowych Cisco ACI może Ci pomóc w:

•    Stworzeniu planu migracji;

•    Określeniu i przydzieleniu polityk bezpieczeństwa;

•    Ocenie zależności między aplikacjami;

•    Przygotowaniu dowodu słuszności koncepcji z próbą wstępną;

•    Zainstalowaniu, skonfigurowaniu i zintegrowaniu nowych rozwiązań z siecią produkcyjną.

Przygotuj swój zespół

Jeśli jesteś przyzwyczajony do konfigurowania przełączników w CLI i udało Ci się zdobyć doświadczenie z sieciami VLAN i topologią drzewa, idea 
automatyzacji opartej na zasadach może otwierać przed Tobą zupełnie nowe perspektywy. Jeśli chcesz, by Twój zespół był gotowy do przejęcia 
odpowiedzialności, gdy nadejdzie wielki dzień, pracownicy usług Cisco mogą Ci pomóc w:

•    Tworzeniu dokumentacji, także skryptów uruchomieniowych i sprawdzonych procedur;

•    Opracowaniu wytycznych dotyczących procesów operacyjnych i dojrzałości w świecie SDN;

•    Zorganizowaniu formalnych szkoleń, stacjonarnych lub zdalnych;

•    Przekazywaniu wiedzy między inżynierami przez cały czas trwania projektu;

•    Usługach zarządzanych dla środowiska ACI.

Duch walki

Twoje centrum danych i środowisko aplikacji nie będą stać w miejscu. Będziesz musiał ocenić wpływ nowych aplikacji, zmian w przypadkach 
użycia, nowych regulacji lub praktyk bezpieczeństwa, jak również codziennej pracy nad skalowaniem pojemności i optymalizacją wydajności przy 
użyciu danych pobieranych ze środowiska SDN. Dział krytycznych usług dla biznesu Cisco może Ci pomóc w:

•    Tworzeniu strategicznych wytycznych dotyczących sprawdzonych procedur związanych z dostrajaniem i optymalizacją konfiguracji;

•    Ocenie i opracowaniu zaleceń dotyczących rutynowych planowych zmian, w tym wytycznych projektowych;

•    Bieżącym przekazywaniu wiedzy i organizacji szkoleń;

•    Ocenie gotowości do większych migracji, aktualizacji, integracji i innych zmian.

Uzyskaj potrzebną pomoc

 Problemy ze współpracą, usterki, błędy ludzkie i awarie urządzeń: to wszystko się zdarza. Dołóż starań, by zapewnić sobie niezbędne wsparcie  
w zasięgu ręki. Dział usług technicznych Cisco zapewni Ci:

•    Szybką pomoc wysoko wykwalifikowanych inżynierów TAC, w dzień i w nocy, którzy błyskawicznie pomogą Ci rozwiązać wszelkie problemy;

•    Jeden punkt kontaktu na każdym etapie sprawy;

•     Łatwe zarządzanie zasobami centrum danych, w tym aktualizacje oprogramowania, status wsparcia technicznego i alerty informujące  
o zakończeniu eksploatacji, dzięki czemu zachowasz kontrolę. 

Co udało Ci się zrobić
Uproszczenie elementów złożonych. Modernizacja podstawowej infrastruktury IT za 
pomocą przełączników nowej generacji i architektury SDN. 

Przełączniki nowej generacji tworzą infrastrukturę sieciową zwaną czasem „warstwą 
podstawową”. Szybciej reagują na dynamiczne, zwirtualizowane i oparte na chmurze 
obciążenia oraz obsługują zarówno szybki skok natężenia ruchu, jak i zmieniające się 
jego wzorce. 

Wybór serii przełączników, która obejmuje wybór niestandardowych, specjalizowanych 
układów scalonych (ASIC) i opcji krzemowych, wraz z elastycznymi konfiguracjami 
portów Ethernet o przepustowości 1, 10, 25, 40, 50 i 100 Gb. 

Przełączniki nowej generacji wykazują 3 kluczowe zalety: 

Modele zasad

Rejestruj wymagania aplikacji, które pomogą Ci zautomatyzować 
ich wdrażanie. Zasady mogą być określane tylko raz i wdrażane 
automatycznie w całej infrastrukturze, umożliwiając stosowanie 
podejścia „programowalnego wszystkiego” (SDx) w celu 
wszechstronnego wdrażania, realizacji i ciągłego monitorowania. 

Automatyzacja i programowalność pozwalają wyeliminować wiele procesów 
niezbędnych do konfiguracji zasobów sieciowych. Między nimi istnieje subtelna różnica:

•     Automatyzacja w dziedzinie sieci oznacza, że pewne zadania są automatyzowane 
w konfiguracji gotowej do pracy. Dostawcy sieci czasem domyślnie oferują takie 
opcje, możesz więc wybrać, czy chcesz z nich korzystać.

•     Programowalność to cecha, które pozwala administratorom sieci, 
odkrywającym, że wielokrotnie powtarzają te same zestawy poleceń, na 
automatyzację tych zadań przy użyciu funkcji skryptowych oferowanych 
przez system operacyjny. Zakres, w jakim system operacyjny wspiera 
programowalność, często się różni.

Szeroki zakres funkcji automatyzacji i solidny interfejs API dostępne są  
z przełącznikami, routerami, serwerami i urządzeniami serwisowymi nowej 
generacji. Obsługują one przypadki użycia, jak:

•     DevOps — pisanie i wdrażanie kodu gotowego do zastosowania w produkcji  
w infrastrukturze, która jest wysoce zdecentralizowana i oparta na chmurze;

•    Udostępnianie i automatyzacja infrastruktury;

•    IT jako usługa (ITaaS);

•    Monitorowanie, zabezpieczenia i zgodność.

Więcej informacji o automatyzacji i programowalności 

Ponad 
4800

firm korzysta 
dziś z Cisco ACI

Cisco ACI ostatecznie zapewni Twojej infrastrukturze IT:

Elastyczność

•     Model zasad opartych na aplikacjach pozwala zwiększyć prędkość dzięki automatyzacji, 
zmniejszyć liczbę błędów oraz przyspieszyć wdrażanie aplikacji i procesów IT skracając 
jego czas z tygodni do minut;

•     Bezproblemowa obsługa mieszanych, fizycznych i wirtualnych punktów końcowych — także 
komputerów bez systemu operacyjnego, serwerów wirtualnych na dowolnym hypervisorze, 
kontenerów i usług warstw 4–7;

•     Scentralizowany wgląd w informacje z monitorowaniem stanu aplikacji w czasie 
rzeczywistym umożliwia szybsze rozwiązywanie problemów;

•     Każdy przełącznik „liść” to sprzętowa brama Virtual Extensible LAN (VXLAN), zapewniająca 
większe prędkości niż inne rozwiązania wymagające bram zewnętrznych;

•     Model polityki pozwala na skalowanie środowiska ACI bez zwiększania złożoności, zaś sieć 
obsługuje prędkości oparte na dużej gęstości i dużej przepustowości;

Otwartość

•     Obsługuje otwarte API, narzędzia open source i otwarte standardy;

•     Ekosystem partnerów liczy ponad 65 członków, w tym głównych partnerów, jak F5, 
Symantec i Microsoft

Bezpieczeństwo

•     Model „białych list” automatycznie blokuje łączność między urządzeniami do chwili, aż 
zasady jednoznacznie na to zezwolą;

•     Ruch w sieci, łączność i zasady dla każdej aplikacji i użytkownika mogą korzystać z tej 
samej infrastruktury bez przekazywania informacji między dzierżawcami;

•     Automatyczna rejestracja wszystkich zmian konfiguracji pozwala na sprawną integrację  
z rozwiązaniami do audytu i śledzenia zgodności;

Cisco ACI to wielki sukces; z tego rozwiązania korzysta już ponad 4800 użytkowników. Ponad 
połowa firm wybierających przełączniki serii Nexus 9000 wybiera również rozwiązanie ACI.

Skontaktuj się z ekspertem Cisco już dziś i dołącz do naszej podróży do SDx. 

2 godziny
zajmuje wdrożenie  

w porównaniu  
z 72 godzinami 

przy infrastrukturze 
starszego typu 


