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White Paper 

eBook: O Desafio de 100G e mais avançado 
Introdução: Transição para o 100G e mais avançado: Aspectos Gerais 
À medida que o setor avança para enfrentar a enorme demanda de dados com vídeo, móveis e em nuvem, as 
redes básicas precisam fazer a transição do 10G para o 100G e mais avançado. 

Considere algumas das descobertas do relatório Visual Networking Index (VNI) da Cisco de 2013: 

● Os usuários da rede global gerarão 3 trilhões de minutos de vídeo na Internet por mês, ou 1,2 milhão de 
minutos de vídeo por segundo ou mais que dois anos de equivalência em vídeo a cada segundo. 

● Os dispositivos Wi-Fi e com conexão móvel gerarão 68% do tráfego de Internet até 2017. 

● Mais tráfego passará pela Internet em 2017 do que a quantidade total de tráfego que percorreu a internet 
de forma cumulativa de 1984 a 2012. 

● A “Internet das Coisas” é uma realidade, e os aplicativos como monitores de saúde digital, medidores 
inteligentes, rastreamento de ativos e pacotes, chips para animais domésticos e criações de animais e 
a vigilância por vídeo estão gerando cada vez mais tráfego. De forma geral, as conexões machine-to-
machine (M2M) triplicarão, de 2 bilhões, em 2012, a 6 bilhões até 2017. O tráfego IP M2M global e anual 
crescerá vinte vezes em relação ao mesmo período - de 197 petabytes em 2012 a 3,9 exabytes até 2017. 

Ao mesmo tempo em que este crescimento surpreendente ocorre, as projeções dizem que a nuvem representa 
quase dois terços do tráfego do data center e que as cargas de trabalho na nuvem quadruplicarão, em relação aos 
servidores tradicionais. Isso acrescenta outro elemento ao cenário: a mudança dos padrões de tráfego. Em um 
modelo de nuvem, uma universidade, por exemplo, pode construir sua rede para lidar com volumes medianos de 
tráfego, e então descarregar os dados em dias de tráfego mais pesado em um serviço de nuvem pública quando a 
demanda assim determinar: por exemplo, quando for a hora de efetuar a matrícula para o próximo semestre. 

A nuvem propõe novos desafios para a rede e cria novos padrões de tráfego. Os data centers tradicionalmente 
hospedaram o tráfego norte-sul, com os dados se deslocando do data center para o usuário. Agora, entretanto, os 
padrões de tráfego estão mudando, com informações fluindo do data center para o data center, que é considerado uma 
rota leste-oeste. Isso aumenta o número de interconexões e torna os padrões de tráfego inerentes mais distribuídos. 

Além disso, a diferença entre os volumes de tráfego medianos e de pico é cada vez maior, e disparadores 
específicos de eventos, como novos eventos e/ou desastres naturais, desencadeiam um crescimento no tráfego 
impossível de ser previsto. As redes precisam reagir mais rápido do que nunca. 

No passado, era suficiente para os provedores de serviço identificar os principais padrões de tráfego, reforçar 
a infraestrutura de rede em função desses padrões e, periodicamente, ajustar conforme necessário. Atualmente, 
com tantas alterações nos padrões de tráfego e com sua natureza imprevisível - um website que subitamente se 
torna popular ou um novo dispositivo móvel que é lançado - os provedores de serviço precisam ser capazes de 
reagir em questão de minutos, em vez de esperar semanas ou meses. Eles também precisam atender a acordos 
de níveis de serviço (SLAs) cada vez mais rigorosos para preservar seus principais clientes. 

http://www.cisco.com/en/US/partner/netsol/ns827/networking_solutions_solution_category.html
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Claramente, as redes centrais construídas com interconexões 10G que foram consideradas adequadas na década de 90, 
não são mais suficientes, e embora o setor prepare a mudança para o padrão 100G e superior, muitas mudanças precisam 
acontecer antes que isso seja alcançado. Esta rede recém-concebida precisa ser otimizada em termos de tamanho, custo 
e recursos operacionais. Na verdade, uma Rede programável desenvolvida (EPN - Evolved Programmable Network) que 
solucione esta transição de rede deve oferecer uma infraestrutura de rede aberta, totalmente virtualizada, programável e 
automatizada. A convergência IP+Óptica é uma peça importante no quebra-cabeça. 

Convergência IP+Óptica: o que é isso e qual a sua importância? 
Para os provedores de serviço e seus clientes, o padrão 100G é um aumento oportuno e essencial nos serviços 
de transporte. É essencial que a rede de provedores de serviço e as interconexões do data center se expandam, 
em resposta à evolução dos serviços e ao aumento das demandas de largura de banda. Porém, a capacidade de 
transportar dados nessa velocidade é apenas um aspecto da escalabilidade em geral. Para receber o maior 
benefício do padrão 100G, os operadores devem otimizar muitos aspectos da rede, e essa otimização sempre 
envolve a reavaliação de arquiteturas de rede antigas. Desde a introdução da internet, as redes IP e ópticas têm 
operado de forma independente, impedindo a integração e limitando a capacidade de compartilhar a inteligência 
de rede em tempo real. Porém, essas duas camadas não podem continuar a operar como “silos” independentes. 
Elas precisam interagir entre si e oferecer aos operadores a capacidade de reagir à demanda dos clientes em 
minutos, em vez de meses. 

Para solucionar esta transição de rede para a EPN, a Cisco desenvolveu a linha de produtos Cisco® Network 
Convergence System (NCS). A linha Cisco NCS foi projetada para oferecer simplicidade na convergência de 
redes IP e ópticas. Como os provedores de serviço possuem muitos modelos de negócios diferentes e aplicativos 
de rede dinâmicos, a linha NCS é disponibilizada em três formas principais para solucionar diversas situações de 
negócios, variando desde a simples migração da rede de multiplexação de divisão de comprimento denso 
(DWDM) de onda 10G para 100G, até o completo e novo design de rede para a Internet de Todas as Coisas. 
Este é um breve resumo das diferentes soluções NCS: 

● Roteadores Cisco NCS 6000 Series: roteador de alta densidade, otimizado para 100G e superior, 
disponibilizando agilidade incomparável de rede e escala de petabytes com o menor custo total de 
propriedade (TCO). Este sistema distribuído e inteligente oferece a estrutura de rede para a EPN. Ele é 
construído com o processador de rede líder do setor Cisco nPower X1 e apresenta o primeiro recurso do 
setor de terabyte por slot. 

● Cisco NCS 4000 Series: plataforma de agregação multisserviço que cria pontes entre as camadas de IP e 
ópticas para as interfaces ópticas 100G e de maior capacidade. Ela oferece escalabilidade multichassis e 
rede de transporte óptico (OTN) multicamadas completa, Carrier Ethernet e agregação de serviços 
IP/Multiprotocol Label Switching (MPLS) em formato de transporte. 

● Cisco NCS 2000 Series: plataforma de multiplexador para inserção/derivação óptica (ROADM) ágil e 
reconfigurável que lança mão da tecnologia Cisco nLight™ ROADM. Ela oferece capacidade de 
programação de camadas ópticas sem toque, escala  DWDM massiva por meio do uso do 100G e 
supercanais e opções de desempenho de grande distância e metropolitano. O NCS 2000 Series é a 
primeira plataforma do setor a disponibilizar o recurso Espectro flexível à camada óptica. 

Os produtos NCS utilizam software comum, gerenciamento de rede comum e o Plano de controle Cisco nLight, 
que permite aos provedores de serviço integrarem essas camadas de conexão em rede anteriormente 
independentes e compartilharem, de forma inteligente, informações relevantes da rede, tudo para favorecer a 
otimização da WAN. Utilizando esta abordagem, os provedores de serviço podem reduzir as despesas de capital 
da rede e os custos operacionais, ao mesmo tempo em que cumprem ou aprimoram os SLAs para os serviços 
móveis, de vídeo e de nuvem. Enquanto as soluções tradicionais têm focado nos avanços de produtos camada 
por camada, a Cisco disponibiliza uma oportunidade para inovar o modelo atual de silos de tecnologia por camada 
e operar a rede como uma entidade simplificada. 
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Por que convergir redes ópticas e de IP? 
Tradicionalmente, se um grande cliente faz uma solicitação de uma nova conexão 100G entre seu home office e 
um escritório distante, o engenheiro da rede Camada2/Camada3 que recebe a solicitação precisaria preencher a 
papelada, examinar os requisitos de SLA do cliente, enviar a solicitação para o grupo de transporte, aguardar 
resposta e, com o tempo, trabalhar com o grupo de transporte para identificar o caminho de fibra ideal, incluindo 
um caminho de backup separado, para seus serviços. Esse processo manual poderia levar semanas ou meses 
para ser realizado. Esta extensa programação ocorre pois o pessoal da camada de IP e óptica opera de forma 
independente, com pouco conhecimento compartilhado e, ainda assim, precisam definitivamente se comunicar 
e cooperar para atender à solicitação de serviço do cliente em seus fluxos de trabalho em silos. 

Por meio de uma série de melhorias na rede, é possível convergir as camadas IP e ópticas para criar um plano de 
controle em que as duas possam compartilhar de forma dinâmica as informações, agregando inteligência para 
atualizações em tempo real entre si e tornando cada camada ciente da ocorrência de alterações na arquitetura. Esta 
abordagem elimina grande parte da intervenção humana, bem como os erros associados a essa intervenção. Ela 
também acelera a disponibilização de serviços, de forma que os provedores de serviços possam satisfazer as 
solicitações de seus clientes mais rapidamente e, assim, obter serviços que gerem receita para o mercado mais rápido. 

Como parte da iniciativa, a Cisco desenvolveu o Open Network Environment (ONE), uma solução abrangente que 
ajuda as redes a se tornarem mais abertas, programáveis e com reconhecimento de aplicativos. Os recursos do 
Cisco ONE ajudam a satisfazer as necessidades de vários segmentos de mercado, incluindo conceitos em 
desenvolvimento como a rede definida por software (SDN). Com esta solução em vigor, é possível obter 
inteligência da rede, orquestrar e avaliar o impacto de diversas mudanças na rede e, finalmente, reprogramar a 
rede de forma que atenda melhor a todas as restrições de qualquer serviço. 

O Plano de controle Cisco nLight é baseado no modelo cliente-servidor, no qual a informação flui do “cliente,” a interface 
do roteador IP, para o “servidor,” a rede DWDM, e inversamente. As informações são extraídas uma camada por vez e, 
em seguida, compartilhadas pelas camadas para automatizar a implantação na rede e a criação de serviços. O Painel 
de controle Cisco nLight oferece suporte a Pacote sobre DWDM, Pacote sobre Transporte de Pacotes, Pacote sobre 
OTN e múltiplas camadas de Pacotes sobre Qualquer Transporte sobre DWDM. 

É importante reconhecer que as gerações anteriores do equipamento DWDM não comportavam a conectividade 
configurada por software “abrangente”. O direcionamento de qualquer canal de inserção/derivação (cliente) a 
qualquer sinal composto de vários graus (tronco) demandava o recabeamento por fibra manual. O advento 
recente da capacidade sem cor, sem contenção e omnidirecional no equipamento ROADM torna a conectividade 
DWDM "abrangente" e configurada por software uma realidade. Esta funcionalidade ROADM adicional significa 
que a tecnologia Plano de controle nLight pode ser ampliada de forma considerável para a camada DWDM para 
abordar os recursos de ROADM para proporcionar agilidade óptica sem toque pela primeira vez. A inclusão do 
recurso Espectro Flexível pela Cisco é outra nova "liberdade" contida na tecnologia ROADM, que permite ao 
operador de rede corresponder a largura de banda necessária à quantidade ideal de espectro óptico consumido. 
A automação e a flexibilidade caminham de mãos dadas nesta nova abordagem. 

Com os avanços na tecnologia por camada e a automação do Plano de controle nLight, o serviço 100G descrito 
no parágrafo de abertura desta seção pode agora ser totalmente automatizado pelas camadas. Se o serviço for 
IP+Óptico, como no exemplo original, o engenheiro de rede da Camada 2/Camada 3 pode fazer uma solicitação 
de serviço em um sistema de gerenciamento de rede convergente ou controlador SDN, e depois o Plano de 
controle nLight sinalizará por meio das camadas e criará o cenário de implantação ideal para ambos os 
funcionários da camada IP e óptica. Ambos os grupos podem ver e entender o fluxo de trabalho de ponta a ponta 
e autorizar os recursos para as porções respectivas da rede. A convergência IP+Óptica é baseada no 
compartilhamento de  informações entre camadas para otimizar o design e as operações da rede. 
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Elementos da convergência IP+Óptica 
Há alguns anos, a Cisco reconheceu que à medida que o consumo da largura de banda aumentava 
consideravelmente, os operadores precisavam de uma forma econômica para implantar e gerenciar as tecnologias 
100G. Muitos operadores de rede estão achando a tecnologia Cisco nLight uma solução simples e rápida para 
solucionar suas necessidades de largura de banda. O silício coerente Cisco 100G nLight pode funcionar com a 
maioria das fibras existentes no aterramento, tendo sido implantado em aplicações submarinas. 

Os elementos chave na transição para o 100G incluem a óptica 100G coerente da Cisco, ROADMs de próxima 
geração, fotônica de semicondutor metal-óxido complementar (CMOS), e a Orquestração de WAN Cisco 
Quantum™ com o Plano de controle nLight. 

100G coerente 
A tecnologia coerente é um algoritmo matemático avançado para a tecnologia de processamento de sinal digital 
que oferece uma forma mais sofisticada de obter informações a partir de pulsos de luz. Algumas pessoas 
consideram os sistemas não coerentes como análogos ao código Morse, ao passo que um receptor de sistema 
coerente funciona com o oscilador local para sintonizar a frequência de interesse e recuperar uma visão mais 
clara do diagrama de olho, ou relação sinal-ruído, do sinal óptico. A tecnologia coerente tem se tornado cada vez 
mais necessária à medida que o setor migra do 10G e 40G para o 100G e superior, e à medida que lidamos com 
relações menores de sinal-ruído dentro dessas transições de taxa de dados. 

Como parte da mudança para a tecnologia coerente, os Módulos da Interface DWDM Coerente Cisco 100 Gigabit 
Ethernet permitem o transporte DWDM de longa distância e metropolitano nas plataformas ROADM da Cisco, 
incluindo o NCS 2000 Series, que comportam distâncias de mais de 4.800 quilômetros. Também disponível nas 
plataformas Cisco CRS, o sistema de roteamento central mais amplamente adotado do setor, e o NCS 4000 
Series, a interface DWDM Coerente 100 Gigabit Ethernet da Cisco, demonstra a herança forte e contínua da 
empresa em inovações combinadas IP+Óptica. 

O DWDM é uma tecnologia óptica usada para aumentar a largura de banda sobre backbones de fibra óptica 
atuais de alta capacidade. A solução funciona combinando e transmitindo múltiplos sinais simultaneamente, 
em diferentes comprimentos de onda na mesma fibra. É independente de protocolo, portanto o DWDM pode 
transportar SONET, SDH, protocolos de armazenamento, dados e vídeo. Basicamente, vários sinais podem 
ser transmitidos ao mesmo tempo em uma fibra óptica, com cada sinal viajando em um comprimento de onda 
diferente e oferecendo a capacidade de ser transmitido em distâncias maiores, se necessário. 

Naturalmente, os provedores de serviço querem usar o máximo possível da infraestrutura atual ao migrar para 
tecnologias mais novas. O conjunto de soluções da Cisco oferece a capacidade de converter redes 10G em redes 
100G enquanto tira proveito de mais de 95% das fibras já utilizadas. Na verdade, a 100G coerente da Cisco tem 
sido comprovada em campo como um comprimento de onda divergente, executando serviços 100G perfeitamente 
sobre os canais remanescentes da maioria das plataformas DWDM 10G antigas  da concorrência. Com somente 4 
canais remanescentes em uma rede anterior DWDM 10G de 40 canais, a Cisco pode mais do que dobrar a vida 
útil desse ativo de rede com canais 100G. 

ROADMs de próxima geração 
Algumas vezes denominado roteador óptico, o multiplexador reconfigurável óptico de inserção-derivação 
(ROADM) se desenvolveu bastante desde que foi lançado comercialmente há quase uma década. 

A Cisco fabrica o ROADM mais amplamente implementado do setor e está no ramo de ROADM há mais de uma 
década. A Cisco oferece uma solução ROADM totalmente integrada para disponibilizar qualquer comprimento de 
onda a qualquer local em uma rede metropolitana, regional ou de longa distância. Os cartões ROADM Cisco NCS 
2000 Series são parte da arquitetura ROADM inteligente da Cisco, projetados para reduzir a complexidade do 
DWDM e acelerar a implementação das soluções de rede de próxima geração. 
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Os cartões ROADM normalmente operam no plano de comprimento de onda de grade fixa da International 
Telecommunications Union (ITU) de 50 GHz, com cada cartão integrando os recursos automáticos de controle de 
energia óptica por canal para a gestão automática do nível de potência baseado em nó e em rede. A seleção de 
caminho óptico por canal também é feita automaticamente por meio do Wavelength Path Provisioning (WPP) na 
rede, com o provisionamento do comprimento de onda baseado em GUI e o gerenciamento do comprimento de 
onda do tipo SONET/SDH. Dependendo do modelo desejado do gerenciamento de rede, as prateleiras do 
ROADM também podem ser gerenciadas individualmente ou por um roteador da Cisco, como o Cisco ASR 
9000 Series. Gerenciar uma prateleira ROADM com um roteador denomina-se virtualização de rede (nV óptica), 
e permite que a prateleira do ROADM pareça um cartão de linha remota do roteador, a partir de uma perspectiva 
de gerenciamento. É importante fornecer várias opções de gerenciamento à medida que as equipes de operações 
mudam de vários pontos no ciclo de vida atual da rede em direção à rede programável evoluída. 

A flexibilidade oferecida pela unidade ROADM simplifica o design das redes ópticas. Com a ferramenta de design 
óptico Cisco Transport Planner, os planejadores de rede podem projetar redes DWDM com base em funções do 
ROADM e verificar todos os possíveis caminhos e tipos de interface DWDM. Este método de design de rede 
permite aos gerentes de rede comparar diferentes soluções e criar cenários “what-if (e se)”. 

As iterações iniciais do ROADM sempre foram “sem toque” ou reconfiguráveis por software no meio do caminho 
de conexão, mas não necessariamente nos endpoints ou portas de inserção/derivação. O maior benefício da 
iteração atual do ROADM é a introdução do recurso completo sem toque para a camada óptica. Este provisionamento 
"abrangente" de software programável é um ingrediente chave na proposta de vantagens IP+Óptica. Afinal de 
contas, se você não puder reprovisionar totalmente a camada óptica com base na rotatividade do serviço, quanta 
flexibilidade e eficiência você pode obter em um ambiente de serviço dinâmico? 

Os ROADMs Cisco NCS 2000 Series removem as restrições das redes DWDM tradicionais, pois apresentam o 
provisionamento sem cor, sem contenção e ominidirecional. As redes DWDM usando tecnologia nLight podem 
sinalizar para reencaminhar qualquer interface ou comprimento de onda em qualquer ponto da extensão óptica 
quando necessário, removendo a necessidade de visitas técnicas, intervenção manual e o recabeamento da fibra 
nas portas ópticas de inserção/derivação. 

O Plano de controle Cisco nLight inicial focava nas redes de Camada 3 e Camada 1, nas quais a rede da Camada 
3 usava IP sobre interfaces DWDM para obter eficiência de convergência. O plano de controle evoluiu e é flexível 
o suficiente para se adaptar a algumas opções de implementação diferentes, incluindo IP/MPLS sobre DWDM e 
switching OTN sobre DWDM. A tecnologia de ROADM combina os comprimentos de onda em um único sinal 
composto e depois transporta o comprimento de onda composto pela rede. Um ROADM de vários graus no NCS 
2000 Series pode encaminhar comprimentos de onda individuais em até 16 ou mesmo 32 diferentes direções ou 
graus. Desde a porta de inserção/derivação óptica até a porta do tronco composto, tudo pode ser sinalizado e 
reconfigurado com o Plano de controle nLight. 

Espectro Flexível: com a tecnologia Espectro Flexível NCS 2000, vários canais de um esquema de modulação 
especificado são efetivamente sobrepostos para obter uma velocidade de transmissão bem mais eficaz. Os canais 
agrupados desta forma são denominados “supercanais.” Esses supercanais são sobrepostos no espectro óptico de 
forma que consumam menos espectro óptico do que fariam, em um design tradicional de grade fixa. Enquanto os 
designs de grade fixa sintonizam as fronteiras de canal em incrementos fixos de 50 GHz e 100 GHz, as fronteiras do 
Espectro Flexível têm comprimento arbitrário e são sintonizadas em incrementos variáveis de 12,5 GHz. 

A tecnologia Espectro Flexível adiciona outro nível de liberdade ao design de rede óptica. O operador de rede 
agora pode corresponder melhor a velocidade do sinal com a menor quantidade de espectro óptico necessária, e 
assim ser eficiente e bem preparado para a era 100G-plus. As tecnologias ópticas têm uma longa vida útil de rede, 
portanto a flexibilidade do design avançado do espectro óptico permitida pelo Espectro Flexível tem chamado 
bastante a atenção em todo o setor. 
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A geração mais recente dos ROADMs Espectro Flexível Cisco NCS 2000 também comporta o recurso sem cor, 
sem contenção e omnidirecional. 

Sem cor: as portas de inserção/derivação sem cor do ROADM não são específicas de frequência, portanto 
qualquer única frequência ou canal pode inserir ou derivar a partir de qualquer porta física. Isto apresenta muito 
mais flexibilidade no sistema do que as soluções de inserção/derivação mais antigas de frequência fixa. 

Sem contenção: o recurso de inserção/derivação sem contenção permite que a mesma frequência seja 
acrescentada ou derivada de múltiplas portas no mesmo multiplexador de inserção/derivação, assumindo que 
esses mesmos canais de frequência deixarão o ROADM em diferentes graus ou direções. Os ROADMs atuais não 
têm este recurso. 

Omnidirecional: um comprimento de onda pode ser roteado a partir de qualquer porta de ROADM em qualquer 
direção. As soluções iniciais vinculavam as portas físicas de inserção/derivação a graus ou direções de um único 
sinal composto. Se você quisesse enviar um comprimento de onda de inserção/derivação na direção leste quando 
ele foi projetado para ir para oeste, teria que providenciar o recabeamento. 

Fotônica CMOS 
A altura da explosão da bolha ponto-com proporcionou grandes avanços igualmente nas tecnologias de transmissão 
fotônica e elétrica. Porém, enquanto o setor eletrônico avançava, previsivelmente reduzindo o tamanho e o custo de 
acordo com a Lei de Moore, o mesmo não poderia ser dito para a óptica. Mesmo que as interfaces ópticas 
alcançassem 100G, o tamanho físico dos módulos e o calor e potência excessivos que consumissem, limitariam a 
capacidade de dimensionar os elementos da rede, data centers e redes. O uso de materiais exóticos como arsenieto 
de gálio, niobato de lítio e fosfito de índio em óptica de cliente 100G em equipamentos de outros fornecedores, 
também contribui para o custo, calor e complexidade maiores na fabricação. 

Os circuitos integrados para aplicações específicas (ASICs) usados nos roteadores, switches e servidores do data 
center estão se tornando menores, mais rápidos e mais eficientes em termos de energia, se beneficiando dos 
processos de fabricação de CMOS. Na verdade, quase todo produto de computação e eletrônico se beneficia 
desta mobilização para produzir chips CMOS menores, mais rápidos e mais econômicos. 

Nas soluções ópticas, entretanto, a maioria dos elementos fotônicos, como os moduladores e switches, são 
fabricados de forma independente e montados a partir de compostos exóticos e embalagens complexas, com 
cada peça otimizada para uma função específica. Como resultado, as soluções ópticas permanecem dispendiosas, 
além de serem demoradas para criar e ineficientes em termos de consumo de energia. 

A Cisco está alterando o espaço dos componentes ópticos com a fotônica CMOS, integrando elementos fotônicos 
baseados em silício no processo de fabricação de CMOS com patente pendente e permitindo que os fabricantes de 
silício imprimam o componente óptico diretamente em um pequeno molde de CMOS, da mesma forma que fabricam 
os ASICs. A Cisco dita as regras ao tornar os transceptores CMOS plugáveis de fotônica uma solução óptica viável 
para redes ópticas e data centers. Finalmente, a Lei de Moore pode ser aplicada à óptica, e os provedores de 
serviços podem estar certos de que essas soluções ópticas atenderão às demandas de tráfego IP do futuro. 

Cisco CPAK 
Em março de 2013, a Cisco anunciou o Cisco CPAK™. Disponível inicialmente no transponder coerente de 100G 
para os produtos ROADM, ele foi acrescentado alguns meses mais tarde ao roteador Cisco CRS-X e ao Cisco 
Nexus® 7700 para o data center. A linha NCS agora também usa o CPAK em todas as áreas. O Cisco CPAK 
representa uma redução nos requisitos de espaço e energia de mais de 70%, em comparação com os formatos de 
transceptor alternativos de 100G, como CFP, ao mesmo tempo em que permanece totalmente interoperável 
em SR-10 e LR-4. 
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A Cisco está desenvolvendo o CPAK para disponibilizar um portfólio completo de produtos, permitindo que os 
provedores de serviços adotem os avanços na fotônica em CMOS em diversos aplicativos plugáveis no lado do 
cliente e da rede, desde o transporte até o roteamento e ao switching. Ela também está desenvolvendo essas 
soluções com requisitos reduzidos de custo, tamanho e potência. 

Dez CPAKs são equivalentes a 1 terabyte e usam menos potência que uma lâmpada de 60 watts. Embora um CFP 
típico abrigue quatro módulos em um painel frontal com uma única fileira medindo cerca de 400 mm de largura, a 
configuração do CPAK permite 10 módulos na mesma quantidade de espaço, gerando até 1000 G. A tecnologia do 
CPAK é um elemento básico e diferenciador chave de muitos dos produtos da Cisco de próxima geração. 

As soluções Cisco CPAK premiadas oferecem o básico para atender às demandas de capacidade da próxima 
geração de conexão em rede IP+Óptica. 

Orquestração de WAN Cisco Quantum 
O conjunto de produtos Cisco Quantum integra recursos analíticos de rede, controle de políticas, rede com 
otimização automática e de orquestração de WAN. 

A Orquestração de WAN Cisco Quantum é um elemento no portfólio de soluções Cisco Quantum, que em si 
mesmo é um subconjunto da solução Cisco ONE maior. Determinados elementos do Cisco Quantum são 
aplicáveis a qualquer rede de provedor de serviços para orquestrar serviços de voz, vídeo, dados e móveis. 

A Orquestração de WAN Cisco Quantum utiliza o Plano de controle nLight, que compartilha a inteligência de 
rede entre as camadas IP e óptica e tira pleno proveito dos recursos dos processadores de rede nPower recém-
anunciados, dessa forma oferecendo ao Quantum a capacidade única de tomar decisões de caminho em 
computação altamente escaláveis e embasadas, com o maior patamar de inteligência de rede mundial. 

Durante muito tempo, este tipo de tomada de decisão foi realizado por departamentos separados em equipes de 
engenharia de provedores de serviços, em um processo que demandava consultas entre o pessoal durante semanas 
ou meses. Com as soluções da Cisco, os serviços de rede podem ser reconfigurados e provisionados em minutos. 
Usando os recursos analíticos para simular o desempenho de IP e óptico e os caminhos de provisionamento de circuito 
recomendados e ideais com base em caminhos de computação (como os padrões de tráfego medianos e de pico, 
SLAs, análise de falha de links, arquitetura da rede e muito mais), a Cisco oferece a capacidade de tomar rapidamente 
decisões de caminhos de computação. E em um mundo de solicitações imprevisíveis de mudanças na rede, esta visão 
em multicamadas da rede, logicamente, há muito tempo está ultrapassada. 

A automação do intercâmbio de informações entre as camadas IP e óptica está gerando uma mudança de 
paradigma na eficiência operacional para os operadores, representando uma simplificação radical das operações 
atuais para acelerar a disponibilização de serviços. 

Tecnologia nLight = Compartilhamento de Informações IP → Óptica, e Óptica → IP  
Orquestração de WAN Quantum = Caminho de Computação Multicamadas Dinâmico 

Benefícios da convergência IP+Óptica 
A tecnologia nLight da Cisco, com ROADMs sem toque, virtualização de rede, Unidades de Processador de Rede 
(NPUs) nPower, tecnologia 100G coerente, CPAK e outras inovações operacionais como Cisco ONE representam 
grandes contribuições para a convergência IP+Óptica. Ao longo dos últimos anos, a Cisco vem inventado e implantando 
esses elementos básicos para atender aos requisitos dos clientes para uma EPN mais ágil e automatizada. 
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A proposta de vantagens IP+Óptica para os clientes de provedores de serviços se enquadra em duas categorias: 

● Aprimorar os serviços de rede que oferecem atualmente: uma rede mais ágil que oferece acesso mais 
rápido a serviços altamente personalizados, com a granularidade para ativá-los e desativá-los e mudar 
conforme necessário, torna os provedores de serviços mais competitivos e reativos aos seus clientes ao 
mesmo tempo em que acelera o tempo para obter a receita. 

● O potencial no futuro próximo para aplicativos novos e inovadores: a capacidade de criar novos 
e inovadores aplicativos prontos para a rede pode melhorar as operações de negócios dos provedores 
de serviços e/ou criar novos serviços de geração de receita. O compartilhamento de informações entre 
as camadas pode causar um grande impacto sobre a eficiência geral da rede por meio de períodos de 
mudança e crescimento. 

Para os provedores de serviços, as vantagens da convergência de IP+Óptica incluem despesas de capital 
(CapEx) e despesas de operação (OpEx) reduzidas, melhor capacidade de planejamento, engenharia de tráfego 
mais eficiente, acesso mais rápido à receita e mais soluções favoráveis ao ambiente. 

CapEx e OpEx Reduzidos 
A mudança para um modelo convergente IP+Óptico gera reduções do CapEx e OpEx. Essas reduções são obtidas 
mediante a distribuição de um nível maior de integração de rede e sistema e maior escalabilidade de serviços, ao 
mesmo tempo em que se disponibilizam mais recursos e capacidade em um espaço físico menor. Com menos 
equipamento e níveis maiores de integração com o sistema entre camadas, resulta um menor consumo de energia 
e as reduções correspondentes na refrigeração do edifício, assim como nos custos de manutenção. 

Planejamento de capacidade 
O planejamento de capacidade também se beneficia da tecnologia nLight. A empresa de pesquisas ACG 
Research examinou as ramificações da tecnologia nLight e determinou que a nLight reduz bastante o TCO, 
eliminando até mesmo pequenas superestimativas da capacidade de largura de banda necessária. Por exemplo, 
em um design usando comprimentos de onda desprotegidos, a nLight gera uma redução de 24% no TCO ao 
eliminar uma superestimativa de 10% da capacidade necessária. 

A implementação da nLight em uma rede com comprimentos de onda protegidos gera uma redução de mais de 
50% no TCO ao eliminar uma superestimativa de 10% da capacidade de largura de banda necessária. A ACG 
afirma que essa economia é obtida pois a nLight permite um processo de provisionamento de capacidade pontual 
que reduz o risco de utilizar capacidade de circuito inadequada. 

Engenharia de tráfego 
O Plano de controle Cisco nLight automatiza muitos processos manuais que fazem parte de uma arquitetura 
tradicional. Ao ativar um novo circuito ou serviço, por exemplo, a solicitação de camada de pacote pode incluir 
parâmetros como o caminho correspondente, caminho separado, latência específica e menor custo do circuito óptico. 

Como consequência, o processo Cisco nLight requer apenas duas etapas: 

1. O roteador IP do cliente sinaliza uma nova solicitação de circuito, juntamente com os requisitos para o novo 
circuito, até a camada DWDM do servidor. 

2. A camada DWDM sinaliza com um comprimento de onda válido para a camada de pacotes ou sinaliza uma 
mensagem de erro do caminho se a solicitação não puder ser atendida sem o crescimento da rede de 
camada óptica, e atualiza o banco de dados da rede interna. 
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Com a nLight, todas as informações da rede são atualizadas automaticamente entre as camadas mantidas pela 
rede. Se um serviço de múltiplas camadas de alta prioridade falhar na rede, a tecnologia Cisco nLight é capaz de 
restaurar o circuito sem intervenção manual. 

Acima de tudo, a nLight permite um grau maior de precisão e flexibilidade no planejamento e reação a padrões de 
tráfego imprevisíveis, igualmente em momentos de pico e medianos. Ter a visibilidade em tempo real de todos os 
bits da capacidade não utilizada em vários serviços e várias camadas da rede gera economia, devido à engenharia 
avançada do tráfego. Esta melhoria tem potencial para ser o maior avanço de todos. 

Monetização 
Em vez de passar semanas ou meses para preencher manualmente a solicitação do cliente no fluxo de trabalho 
complexo e em várias camadas descrito anteriormente, o provedor de serviços pode provisionar esses serviços, 
com mais rapidez e precisão com a nLight, dessa forma acelerando a disponibilização do serviço. O provedor 
também pode oferecer novos serviços a preços atraentes permitidos pelas tecnologias de rede desenvolvidas 
como a 100G coerente, CPAK, convergência IP+Óptica, NPUs nPower, ROADM de próxima geração 
e Otimização de WAN Cisco Quantum, melhorando a retenção de clientes e identificando novos fluxos de receita. 

O compartilhamento de informações entre as camadas de transporte óptico e IP cria oportunidades inteiramente 
novas nos serviços e nas aplicações. Por exemplo, um provedor de serviços pode oferecer um menu suspenso 
para os clientes selecionarem o nível de serviço necessário para um serviço ou aplicativo específico. Se o serviço 
for do tipo que pode resistir a interrupções, o cliente pode escolher um nível de serviço menor e mais econômico. 
Nas circunstâncias em que o cliente não pode se dar ao luxo de ter interrupções de qualquer tipo, ele pode 
escolher um nível de serviço maior e mais caro. A abordagem ineficiente de “tamanho único” relativa à criação 
de serviços em várias camadas agora tem uma alternativa viável e inteligente. 

Se uma instituição financeira precisar de um serviço 100G para um projeto de backup massivo mas de curto 
prazo, o Cisco ONE permite perfeitamente essa tarefa de alocação de recursos, que seria complexa sem ele. Se 
uma parte da rede do provedor de serviços paralisar devido a um corte de fibra ou outra emergência, as soluções 
IP+Óptica oferecem a proteção do serviço em várias camadas, portanto nem tudo está perdido. Isto pode ser 
realizado automaticamente, sem uma visita técnica, usando a tecnologia da Cisco mais recente. Os usuários finais 
começarão a identificar redes que utilizam as soluções da Cisco IP+Óptica e também capitalizarão com o preço da 
flexibilidade e com a maior confiabilidade das redes desenvolvidas com essas soluções premium. 

Cada vez mais ecológico 
Os módulos Cisco CPAK têm um terço do tamanho dos módulos CFP e dissipam menos de um terço da energia. 
Como resultado, podem comportar mais de dez portas CPAK de 100G no espaço alocado para quatro módulos 
CFP, permitindo que a óptica em um cartão de linha de capacidade de terabyte dissipe menos de 55W de 
potência do transceptor. Compare isso com os transceptores de 10G atuais, que geram cerca de 48W para 
produzir 480 Gbps - menos da metade da capacidade. O uso da tecnologia CMOS também significa que o CPAK 
é mais fácil de fabricar, com rendimentos maiores do que o CFP. Mesmo a próxima solução comercial óptica do 
setor para as interfaces de cliente 100G plugáveis, a CFP2, é maior do que o CPAK. Na realidade, a concorrência 
precisará do CFP4 para melhorar o desempenho atual geralmente disponível de energia e espaço do CPAK. 
Maior capacidade, menos potência e maior capacidade de fabricação com menos desperdício torna a solução 
Cisco IP+Óptica cada vez mais ecológica. 
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Solução completa 
Muitos concorrentes gostariam que você pensasse que uma atualização de recurso aqui ou ali levará um produto 
ou rede atual adiante o bastante e/ou pontualmente para adaptar-se a demandas futuras de serviço. Considere os 
recursos arquitetônicos da linha de produtos NCS. Em seguida, considere como você acha que a rede estará 
daqui a cinco ou dez anos. 

O desenvolvimento da linha de produtos NCS foi um grande investimento para a Cisco. Cada tecnologia individual 
e cada nova plataforma foi investigada intensamente no processo de desenvolvimento para verificar se poderíamos 
“usar o que tínhamos.” A Cisco tinha muitos recursos para aproveitar, mas em muitos casos a resposta ainda era 
não. Oferecer uma solução em múltiplas camadas de alta disponibilidade que pudesse migrar as redes para uma 
EPN demandava uma abordagem nova. Não importa aonde você comece ou termine sua migração de rede, 
considere se o seu parceiro tem a especialização técnica para disponibilizar: 

● IP/MPLS, incluindo virtualização e escalabilidade 

● Paridade do recurso de Carrier Ethernet entre plataformas 

● Funcionalidade de OTN para agregar a Camada 2/Camada 3 com a multiplexação com divisão de tempo 
(TDM) anterior 

● Funcionalidade de DWDM, incluindo o desempenho do comprimento de onda divergente comprovado 

● Plano de controle multicamadas 

● Otimização de SDN e WAN multicamadas 

● Abordagens comprovadas para reduzir o CapEx e o OpEx por meio da convergência 

A maioria dos fornecedores de equipamento se especializam em apenas algumas tecnologias listadas acima. A 
lista completa é necessária para promover grandes mudanças que dimensionarão as redes, ao mesmo tempo em 
que reduzem os custos por byte no CapEx e OpEx. Indo adiante, mais importância será dada na disponibilização 
de uma solução completa e na facilidade com que essas tecnologias multicamadas podem funcionar em conjunto. 
Afinal de contas, a convergência da rede pode ser diferente para cada operador de rede, sendo que a flexibilidade 
para entender e atingir suas metas de negócios é soberana. A experiência e a amplitude das soluções funcionam 
a favor da Cisco. 

Conclusão 
Embora a necessidade de convergir as camadas de IP e ópticas para obter vantagens no CapEx e OpEx seja bem 
compreendida, a implementação do padrão 100G em qualquer elemento de rede envolve muito mais do que ligar 
uma peça física. Há muitas opções para determinar como prosseguir com o projeto de convergência de rede 
IP+Óptica. Trata-se de uma jornada longa, e em que os operadores devem considerar criteriosamente como 
desejam prosseguir, já que cada operador de rede tem sua própria proposta de vantagens e uma base de clientes 
e área geográfica exclusivas. A Cisco pode disponibilizar uma rede programável evoluída, que oferecerá aos 
provedores de serviços todas as ferramentas necessárias para abordar os clientes de hoje com a combinação 
farta de serviços de amanhã. 
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