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Prefácio
Os Cisco Validated Designs (CVDs) proporcionam a base para design de sistemas que se baseiam em casos 
de uso comuns ou em prioridades do sistema de engenharia atual. Eles incorporam um amplo conjunto de 
tecnologias, atributos e aplicativos para atender às necessidades do cliente. Os engenheiros da Cisco têm 
testado de modo abrangente e documentado cada CVD para garantir uma implantação mais rápida, confiável e 
totalmente previsível.

Este resumo de design disponibiliza informações sobre os casos de uso abrangidos em uma série ou um 
conjunto de guias de CVD relacionados e resume os produtos e tecnologias da Cisco que resolvem os desafios 
apresentados pelos casos de uso.

Comentários e perguntas
Se você desejar comentar sobre um guia ou tirar dúvidas, utilize o formulário de opiniões.

Para obter os guias mais recentes em CVD, consulte o site a seguir:

http://www.cisco.com/go/cvd/campus

http://cvddocs.com/feedback/?id=225-14
http://www.cisco.com/go/cvd/campus
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Introdução
Há uma tendência em analisar a rede como se fosse nada mais do que uma tubulação, tomando como 
essencial o tamanho e o comprimento dos tubos ou a velocidade de feeds e links e considerar todo o resto 
desnecessário. Do mesmo modo que a tubulação de um grande estádio ou de um local elevado deve ser 
projetada levando em conta a escala, finalidade, redundância, proteção contra adulteração ou negação de 
operação e a capacidade de manipular cargas de pico, a rede exige tratamento similar. Como os usuários 
dependem da rede para acessar a maioria das informações necessárias para que possam trabalhar e 
transportar suas vozes ou vídeos com confiabilidade, a rede deve ser capaz de oferecer transporte flexível e 
inteligente.

Mesmo com a grande quantidade de largura de banda disponível para backbones de LAN, há aplicativos 
sensíveis ao desempenho e que são afetados por fatores como instabilidade, atraso e perda de pacotes. O 
papel da base da rede é oferecer um transporte eficiente e tolerante a falhas capaz de diferenciar os elementos 
do tráfego de aplicativos, para a tomada de decisões inteligentes de compartilhamento de carga quando a rede 
estiver temporariamente congestionada. Independente de o acesso à rede do usuário ser com ou sem fio, na 
sede ou em um local remoto, a rede deve proporcionar a priorização e o enfileiramento inteligentes de tráfego 
no caminho que for mais eficiente.

Os Cisco Validated Designs para Campus incorporam a conectividade com e sem fio para uma solução 
completa de acesso à rede. Este documento explica:

•	 O design da base da LAN com fio do campus.

•	 Como a LAN sem fio amplia o acesso seguro à rede para sua força de trabalho móvel.

•	 Como a LAN sem fio pode fornecer acesso de convidado para empresas contratadas e visitantes às 
suas instalações.

Todos os guias de CVD citados neste resumo de design estão disponíveis em:

www.cisco.com/go/cvd/campus

http://www.cisco.com/go/cvd/campus
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Resumo de design da LAN com 
fio do campus

A LAN é a infraestrutura de rede que oferece acesso aos serviços e recursos de comunicação de rede para 
os usuários finais e dispositivos espalhados em um único andar ou prédio. Uma rede de campus é criada ao 
interconectar um grupo de LANs espalhadas em uma pequena área geográfica. Os conceitos de design da rede 
de campus são pequenas redes inclusivas que utilizam um único switch de LAN para redes muito grandes com 
milhares de conexões.

O Guia de design da tecnologia de LAN com fio do campus permite a comunicação entre dispositivos em um 
edifício ou conjunto de edifícios, bem como a interconexão aos módulos de borda da Internet e WAN no núcleo 
da rede.

Especificamente, esse design oferece serviços e base de rede que permitem:

•	 Conectividade LAN em camadas

•	 Acesso de rede com fio para os funcionários

•	 Multicast IP para a distribuição de dados eficiente

•	 Infraestrutura com fio pronta para os serviços multimídia

Modelo do design hierárquico
O Guia de design da tecnologia de LAN com fio do campus utiliza um modelo de design hierárquico para 
quebrar o design em camadas ou grupos modulares. Quebrar o design em camadas permite que cada camada 
implemente funções específicas, o que simplifica o design da rede, a implantação e o gerenciamento.

A modularidade no design da rede permite que você crie elementos de design que podem ser replicados em 
toda a rede. A replicação oferece uma maneira fácil de escalar a rede, bem como um método de implantação 
consistente.

Em arquiteturas de rede linear ou em malha, as alterações tendem a afetar um grande número de sistemas. 
O design hierárquico ajuda a restringir as mudanças operacionais em um subconjunto da rede, facilitando o 
gerenciamento e aumentando a resiliência. A estrutura modular da rede em elementos pequenos e fáceis de 
serem entendidos também facilita a resiliência através de um isolamento de falhas aprimorado.

Um design de LAN hierárquico inclui as três camadas a seguir:

•	 Camada de acesso—Oferece acesso direto à rede para usuários e endpoints

•	 Camada de distribuição—Agrega camadas de acesso e oferece conectividade para os serviços

•	 Camada central—Oferece conectividade entre as camadas de distribuição para os grandes ambientes 
de LAN

http://cvddocs.com/fw/220-14
http://cvddocs.com/fw/220-14
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Figura 1 - Design hierárquico da LAN
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Cada camada oferece recursos e funcionalidades diferentes para a rede. Dependendo das características do 
local da implantação, você precisará de uma, duas ou três camadas. Por exemplo, um local que ocupe um único 
prédio pode precisar somente das camadas de acesso e distribuição. Mas, se a empresa for grande o suficiente, 
a rede pode precisar das camadas de acesso, distribuição e central, mesmo estando em um único prédio. Um 
campus com vários prédios normalmente requer as três camadas. 

Figura 2 - Escalabilidade usando um design modular
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Camada de acesso
A camada de acesso é onde os dispositivos acessíveis e controlados pelo usuário e outros dispositivos de 
end-point são conectados à rede. A camada de acesso oferece conectividade com e sem fio, além de conter 
recursos e serviços que garantem a segurança e a resiliência de toda a rede.

Figura 3 - Conectividade da camada de acesso
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•	 Conectividade do dispositivo—A camada de acesso oferece conectividade para dispositivos com 
largura de banda elevada. Para ajudar a fazer com que a rede seja uma parte integrante do trabalho 
diário do usuário final, a camada de acesso deve sustentar picos de tráfego com largura de banda 
elevada enquanto os usuários realizam tarefas rotineiras, como o envio de arquivos grandes ou a 
abertura de um arquivo de uma página da Web interna.

Como vários tipos de dispositivos de usuários finais conectam a camada de acesso (computadores 
pessoais, telefones IP, pontos de acesso sem fio e câmeras de vigilância por vídeo IP), a camada 
de acesso pode sustentar diversas redes lógicas, oferecendo benefícios para o desempenho, 
gerenciamento e segurança.

•	 Serviços de resiliência e segurança—O design da camada de acesso deve garantir que a rede esteja 
sempre disponível para todos os usuários que precisarem dela. Como o ponto de conexão entre a rede 
e os dispositivos do cliente, a camada de acesso deve ajudar a proteger a rede contra erros humanos 
e ataques mal-intencionados. Essa proteção inclui garantir que os usuários tenham acesso somente 
a serviços autorizados, evitando que os dispositivos dos usuários finais assumam a função de outros 
dispositivos na rede e, quando possível, verificar se cada dispositivo de usuário final é permitido na rede.

•	 Recursos avançados de tecnologia—A camada de acesso oferece um conjunto de serviços de rede 
que têm respaldo para tecnologias avançadas, como voz e vídeo. A camada de acesso deve oferecer 
acesso especializado para dispositivos com tecnologias avançadas, com o objetivo de garantir que o 
tráfego desses dispositivos não seja comprometido pelo tráfego de outros dispositivos, além de garantir 
a disponibilização eficiente do tráfego necessário por vários dispositivos na rede.



Resumo de design da LAN com fio do campus Abril de 2014
6

Plataformas da camada de acesso
O Guia de design da tecnologia de LAN com fio do campus aceita os seguintes switches da Cisco como 
plataformas da camada de acesso:

•	 Cisco Catalyst 2960-S Series Switches

•	 Switches Cisco Catalyst 2960-X Series

•	 Switches Cisco Catalyst da série 3560-X

•	 Switches Cisco Catalyst 3750-X Series

•	 Switches Cisco Catalyst 3650 Series

•	 Switches Cisco Catalyst 3850 Series

•	 Switches Cisco Catalyst Série 4500E

Camada de distribuição
A camada de distribuição é compatível com vários serviços importantes. Em uma rede em que a conectividade 
precisa passar pela LAN de ponta a ponta, seja entre diferentes dispositivos da camada de acesso ou de um 
dispositivo da camada de acesso para a WAN, a camada de distribuição facilita a conectividade.

•	 Escalabilidade—Em qualquer lugar com mais de dois ou três dispositivos da camada de acesso, é 
impossível interconectar todos os switches de acesso. A camada de distribuição serve como um ponto 
de agregação para vários switches da camada de acesso.

A camada de distribuição pode diminuir os custos operacionais tornando a rede mais eficiente por 
precisar de menos memória, criar domínios de falhas que compartimentam falhas ou mudanças na 
rede e por processar recursos para dispositivos em qualquer lugar na rede. A camada de distribuição 
também aumenta a disponibilidade da rede por manter as falhas em domínios menores.

•	 Complexidade reduzida e resiliência aprimorada—O Guia de design da tecnologia de LAN com fio 
do campus utiliza uma camada de distribuição simplificada, na qual um nó da camada de distribuição 
consiste em uma única entidade lógica que pode ser implementada usando um par de switches 
separados fisicamente e operando como um dispositivo, ou usando uma pilha física de switches 
operando como um dispositivo. A resiliência é oferecida por componentes redundantes fisicamente, 
como fontes de alimentação, supervisores e módulos, bem como Stateful Switchover para planos 
redundantes de controle lógico.

Essa abordagem reduz a complexidade da configuração e operação da camada de distribuição, já que é 
necessária uma quantidade menor de protocolos. Pouco ou nenhum ajuste é necessário para oferecer 
convergência inferior ou próxima a um segundo em relação a falhas ou interrupções. 

Design de duas camadas
A camada de distribuição oferece conectividade aos serviços baseados na rede, à WAN e à borda da Internet. 
Os serviços baseados na rede podem incluir e não estão limitados a Wide Area Application Services (WAAS) e 
controladores de LAN sem fio. Dependendo do tamanho da LAN, esses serviços e a interconexão à WAN e à 
borda da Internet podem residir em um switch da camada de distribuição que também agrega a conectividade 
da camada de acesso da LAN. Isso também é conhecido como um design de núcleo compactado, pois a 
distribuição serve como a camada 3 de agregação para todos os dispositivos.

http://cvddocs.com/fw/220-14
http://cvddocs.com/fw/220-14
http://cvddocs.com/fw/220-14
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Figura 4 - Design de duas camadas: camada de distribuição funcionando como núcleo compactado
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Design de três camadas
Designs grandes de LAN requerem uma camada de distribuição dedicada para serviços baseados na rede 
versus a conectividade compartilhada com dispositivos da camada de acesso. Com o aumento da densidade 
de roteadores de WAN, controladores de WAAS, dispositivos de borda da Internet e controladores de LAN sem 
fio, o gerenciamento da capacidade de conectar a um único switch da camada de distribuição se torna difícil. Há 
diversos fatores que conduzem o design de LAN com vários módulos da camada de distribuição:

•	 O número de portas e a largura de banda da porta que a plataforma da camada de distribuição pode 
oferecer afeta a produtividade e o desempenho da rede.

•	 A resiliência da rede é um fator quando todos os serviços baseados em rede e LAN dependem de uma 
única plataforma, independentemente do design, que pode apresentar um único ponto de falha ou um 
domínio de falha grande e inaceitável.

•	 Alterar o controle e a frequência afeta a resiliência. Quando todas as LANs, WANs e outros serviços 
de rede forem consolidados em uma única camada de distribuição, os erros operacionais ou de 
configuração podem afetar toda a operação da rede.

•	 A dispersão geográfica dos switches de acesso à LAN em vários prédios de um campus maior requer 
mais interconexões de fibra óptica de volta a um único núcleo compactado.

Como a camada de acesso, a camada de distribuição também oferece QoS para fluxos do aplicativo para 
garantir que os aplicativos importantes e de multimídia sejam executados conforme são desenvolvidos.

Figura 5 - Design de três camadas com uma camada de distribuição para serviços de rede
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Plataformas da camada de distribuição
O Guia de design da tecnologia de LAN com fio do campus tem respaldo para os seguintes switches da Cisco 
como plataformas da camada de distribuição:

•	 Switches Cisco Catalyst 6500 Series com mecanismo de supervisão 2T

•	 Switches Cisco Catalyst 6880-X Series

•	 Switches Cisco Catalyst 4500-X Series

•	 Switches Cisco Catalyst 4507R+E Series

•	 Switches Cisco Catalyst 3750-X Series

http://cvddocs.com/fw/220-14
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Camada central
Em um grande ambiente de LAN, normalmente surge a necessidade de multiplicar os switches da camada de 
distribuição. Um dos motivos pelo qual isso acontece é que quando os switches da camada de acesso estão 
localizados em diversos edifícios dispersados geograficamente, você pode economizar possíveis e caras 
execuções de fibra óptica entre os edifícios ao localizar um switch da camada de distribuição em cada um dos 
edifícios. Conforme as redes crescem além das três camadas de distribuição em um único local, as empresas 
devem utilizar uma camada central para otimizar o design.

Outro motivo para usar vários switches da camada de distribuição é quando o número de switches da camada 
de acesso conectando uma única camada de distribuição excede as metas de desempenho do designer da 
rede. Em um design modular e escalável, você pode organizar as camadas de distribuição para o data center, 
conectividade WAN ou serviços de borda da Internet.

Em ambientes com diversos switches próximos da camada de distribuição e onde a fibra óptica oferece a 
capacidade de interconexão da largura de banda elevada, uma camada central reduz a complexidade da rede, 
conforme exibido nas duas figuras abaixo.

Figura 6 - Topologia de LAN com uma camada central

2
0

8
8

Núcleo

Figura 7 - Topologia de LAN sem uma camada central
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A camada central da LAN é uma parte muito importante da rede escalável, e mesmo assim, é uma das partes 
mais simples do design. A camada de distribuição oferece os domínios de controle e falha, e a central representa a 
conectividade ininterrupta (24 horas por dia, todos os dias do ano) entre eles, e são necessárias para as empresas no 
atual ambiente empresarial, em que a conectividade aos recursos que conduzem os negócios é crítica.
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Ao utilizar os Switches Cisco Catalyst 6800 ou 6500 Series, um design de núcleo da camada 3 do Catalyst 
VSS é a melhor alternativa para designs tradicionais, que normalmente utilizam duas plataformas configuradas e 
gerenciadas de forma independente. A conectividade para e do núcleo é somente a camada 3, resultando em 
maior resiliência e estabilidade.

Plataformas da camada central
O Guia de design da tecnologia de LAN com fio do campus aceita os seguintes switches da Cisco como 
plataformas da camada central:

•	 Switches Cisco Catalyst 6807-XL com mecanismo de supervisão 2T do Cisco Catalyst 6500

•	 Switches Cisco Catalyst 6500 Series com mecanismo de supervisão 2T do Cisco Catalyst 6500

Qualidade de serviço (QoS)
Como o tráfego da comunicação em tempo real é muito sensível a atrasos e quedas, a rede deve garantir que 
esse tipo de tráfego seja tratado com prioridade para que o fluxo de áudio ou vídeo não seja interrompido. QoS 
é a tecnologia que atende a essa necessidade.

O QoS permite que uma empresa defina diferentes tipos de tráfego e crie um manuseio mais determinante 
para o tráfego em tempo real. O QoS é especialmente útil ao lidar com congestionamento, em que um 
canal completo de comunicações pode evitar que a recepção de fluxos de voz e vídeo sejam inteligíveis. O 
congestionamento é comum quando os links excedem as assinaturas ao agregar tráfego de um determinado 
número de dispositivos, e quando o tráfego em um link para um dispositivo aconteceu por meio de links de 
upstream com maior largura de banda. Em vez de criar largura de banda, o QoS pega a largura de banda de 
uma classe e a entrega para outra classe.

No Guia de design da tecnologia de LAN com fio do campus, a Cisco manteve os perfis de QoS da forma mais 
simples possível, garantindo o respaldo para os aplicativos que precisam de disponibilização especial. Essa 
abordagem estabelece uma estrutura sólida, escalável e modular para implementar o QoS em toda a rede.

As principais metas da implementação do QoS na rede são:

•	 Serviço rápido de disponibilização das comunicações para aplicativos respaldados e em tempo real.

•	 Continuidade dos negócios para aplicativos essenciais aos negócios.

•	 Clareza entre todos os outros aplicativos quando ocorre um congestionamento.

•	 Retirada da prioridade dos aplicativos de segundo plano, de entretenimento e não relacionados aos 
negócios, para que eles não atrasem os aplicativos interativos ou essenciais aos negócios.

•	 Uma borda confiável na rede para garantir que os usuários não consigam inserir seus próprios valores 
de prioridade arbitrários e permitir que a empresa confie no tráfego marcado na rede.

Para alcançar essas metas, o design implementa o QoS em toda a rede da seguinte maneira:

•	 É estabelecido um número limitado de classes de tráfego (uma a oito classes) na rede que precisam de 
manuseio especial (por exemplo, voz em tempo real, vídeo em tempo real, dados com alta prioridade, 
tráfego interativo, tráfego em lote e classes padrão).

•	 Os aplicativos são classificados em classes de tráfego.

•	 É aplicado um manuseio especial a classes de tráfego para alcançar o comportamento de rede 
esperado.

http://cvddocs.com/fw/220-14
http://cvddocs.com/fw/220-14
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Designs adicionais de LAN com fio
Estão disponíveis no ambiente do Guia de design da tecnologia de LAN com fio do campus diversos outros 
guias de CVD, com foco no gerenciamento e monitoramento de uma rede de campus.

Gerenciamento de dispositivos utilizando o Cisco 
Secure ACS

Sem um acesso centralizado e um ponto de aplicação de política de identidade, fica difícil garantir a confiabilidade de 
uma rede, já que aumenta o número de dispositivos de rede e administradores.

O Cisco Secure Access Control System (ACS) opera como um servidor centralizado de autenticação, 
autorização e contabilidade (AAA) que combina a autenticação do usuário, o controle de acesso do usuário 
e do administrador e o controle de política em uma única solução. O Cisco Secure ACS utiliza um modelo de 
política baseado em regras, que permite às políticas de segurança conceder privilégios de acesso com base em 
diferentes atributos e condições, além da identidade do usuário. 

Os recursos do Cisco Secure ACS combinados com uma configuração AAA nos dispositivos da rede reduzem 
os problemas administrativos com informações da conta local estática em cada dispositivo. O Cisco Secure 
ACS pode oferecer controle centralizado de autenticação, permitindo que a empresa conceda ou revogue 
rapidamente o acesso para um usuário ou dispositivo da rede. 

O mapeamento de usuários baseado em regras para identificar grupos pode ser feito com base nas informações 
disponíveis em um diretório externo ou um repositório de identidade, como o Microsoft Active Directory. Os 
dispositivos de rede podem ser categorizados em diversos grupos, que podem funcionar como uma hierarquia 
baseada em atributos como local, fabricante ou função na rede. A combinação de grupos de dispositivo e 
identidade permite que você crie facilmente regras de autorização que definem os administradores de rede que 
podem autenticar e quais são dispositivos.

Essas mesmas regras de autorização permitem uma autorização de nível privilegiado, que pode ser usada 
para fornecer acesso limitado aos comandos em um dispositivo. Por exemplo, uma regra pode fornecer 
aos administradores da rede acesso completo a todos os comandos ou limitar os usuários de help desk no 
monitoramento dos comandos. 

O Guia de design da tecnologia de gerenciamento de dispositivos utilizando o Cisco Secure ACS está disponível em 

www.cisco.com/go/cvd/campus

Cisco Network Analysis Module
As empresas dependem de aplicativos comerciais para ajudar a garantir operações eficientes e ganhar 
vantagem competitiva. Ao mesmo tempo, a equipe de TI é desafiada com o gerenciamento da disponibilização 
de aplicativos em um ambiente dinâmico e distribuído. Devido às novas demandas empresariais, aplicação 
abrangente e visibilidade da rede, é essencial aos negócios que seja alcançada maior eficiência operacional e 
gerenciamento de sucesso da experiência geral do usuário final.

Você pode usar o Cisco Prime Network Analysis Module (NAM) para manter e aprimorar a eficiência operacional. 
O NAM do Cisco Prime inclui recursos essenciais que permitem a análise e a resolução de problemas 
relacionados à voz e desempenho do aplicativo, captura contínua de pacotes e visualização da otimização antes 
e após a WAN.

http://cvddocs.com/fw/220-14
http://cvddocs.com/fw/160-14
http://www.cisco.com/go/cvd/campus
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O NAM do Cisco Prime, parte da solução geral do Cisco Prime, é um produto que:

•	 Oferece instrumentação de rede avançada na camada de serviços do usuário para respaldar serviços 
de vídeo, voz e dados. 

•	 Permite que administradores de rede, gerentes e engenheiros tenham visibilidade na camada de 
serviços do usuário com uma abordagem simples de fluxo de trabalho, desde o monitoramento geral 
da integridade da rede até a análise de uma variedade de métricas detalhadas e solução de problemas 
com detalhes no nível de pacote. 

•	 Tem respaldo para camadas de serviços de rede, como a otimização de aplicativos.

•	 Oferece uma combinação versátil de análise de tráfego em tempo real, análise de histórico, recursos de 
captura do pacote e a capacidade de medir atrasos causados pelos usuários na WAN. 

•	 Oferece uma camada de instrumentação uniforme que coleta dados de uma variedade de recursos, analisa e 
apresenta as informações. Essas informações estão disponíveis através de uma interface de usuário gráfica e 
integrada baseada na Web, além de poderem ser exportadas para aplicativos de terceiros.

O Guia de design da tecnologia do Network Analysis Module oferece diversas opções de design para implantar 
o Cisco NAM na rede de campus.

Design do switch de distribuição do bloco de serviços
O Cisco Catalyst 6500 Series Network Analysis Module (NAM-3) é implantado no switch Cisco Catalyst 6500 
Series, encontrado na distribuição do bloco de serviços no campus. O NAM-3 tira proveito de uma integração 
no painel traseiro ao simplificar o gerenciamento, baixar o custo total de propriedade, reduzir o volume da rede 
e o espaço em rack. O Cisco NAM-3 monitora o tráfego no switch Cisco Catalyst 6500 através de duas portas 
internas de dados de 10 Gigabit.

O design do switch de distribuição do bloco de serviços utiliza o Cisco NAM-3 para: 

•	 Qualidade de voz e vídeo no campus

•	 Utilização do tráfego e desempenho de aplicativos do campus ao data center e do campus ao local remoto

•	 Captura do pacote para a solução de problemas

•	 Monitoramento de URL para políticas de filtragem da Web, qualidade de serviço (QoS) para a aplicação 
de políticas de QoS

•	 Análise do host e aplicativo, como todo o tráfego em uma interface ou VLAN

Design do aplicativo do bloco de serviços
Nesse design, o aplicativo Cisco Prime NAM 2320 é implantado na distribuição do bloco de serviços, conectado 
aos switches Cisco Catalyst 6500 Series. O Cisco Prime NAM 2320 possui flexibilidade para conectar a 
qualquer plataforma (incluindo as plataformas Catalyst e Nexus series) com compatível com SPAN/RSPAN/
ERSPAN para visibilidade do switch local. O aplicativo Cisco Prime NAM 2320 monitora o tráfego nos switches 
através de duas interfaces de porta de dados de 10 Gigabit.

Design do aplicativo de data center
O design do aplicativo de data center utiliza o Cisco Prime NAM 2320 para: 

•	 Utilização do tráfego e desempenho do aplicativo do data center ao campus e do data center ao local remoto

•	 Análise da otimização de WAN e solução de problemas

•	 Captura do pacote para a solução de problemas

•	 QoS para a aplicação das políticas de QoS

•	 Análise do host e aplicativo, como todo o tráfego em uma interface ou VLAN

http://cvddocs.com/fw/250-14
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Design do local remoto
O NAM do Cisco Prime no Cisco Services Ready Engine (SRE) 710 ou 910 Series como parte do ISR G2 é implantado 
em um local remoto, ajudando a monitorar, medir e reportar a integridade da rede no nível do local remoto.

O design do local remoto utiliza o NAM do Cisco Prime SRE para: 

•	 Qualidade de voz e vídeo no local remoto

•	 Utilização do tráfego e desempenho do aplicativo do local remoto para o data center, do local remoto 
para o campus e de local remoto para local remoto

•	 Captura do pacote para a solução de problemas

•	 Monitoramento de URL para as políticas de filtragem da Web, QoS para a aplicação das políticas de QoS

•	 Análise do host e aplicativo, como todo o tráfego em uma interface ou VLAN

Monitoramento histórico e em tempo real de aplicativos
O NAM do Cisco Prime monitora o tráfego em tempo real e oferece uma variedade de análises. Ele oferece análise 
história sob demanda dos dados coletados. Essa categoria de monitoramento inclui o reconhecimento de aplicativos, 
a análise das principais conversas, hosts, protocolos, pontos de código de serviços diferenciados e VLANs.

Disponibilização de serviços e aplicativos com a inteligência do desempenho de aplicativos
Para avaliar com precisão a experiência do usuário final, o NAM do Cisco Prime disponibiliza medições 
abrangentes da inteligência de desempenho de aplicativos (API). Ele analisa confirmações e solicitações do 
cliente/servidor baseadas em TCP para fornecer estatísticas de tempo de resposta em reconhecimento de 
transação, como atrasos do cliente, atrasos do servidor, atrasos de rede, tempos de transação e status de 
conexão. Esses dados podem ajudá-lo a isolar problemas do aplicativo na rede ou no servidor. Ele também 
ajuda a diagnosticar rapidamente a principal causa do atraso e a resolver o problema ao mesmo tempo em que 
minimiza o impacto ao usuário final.

A API pode auxiliar equipes ocupadas de TI na solução de problemas relacionados ao desempenho dos 
aplicativos, análise e tendências no comportamento dos aplicativos, identificação de oportunidades de 
consolidação de aplicativos, definição e ajuda para garantir os níveis de serviço e execução da monitoria antes e 
após a implantação de serviços de aceleração e otimização dos aplicativos.

Detecção e resolução simplificadas de problemas
Com o NAM do Cisco Prime, você pode configurar limites e alarmes em diversos parâmetros da rede, como 
utilização elevada, atrasos graves de respostas do aplicativo e degradação da qualidade da voz, e ser alertado 
sobre possíveis problemas. Quando um ou mais alarmes forem acionados, o NAM do Cisco Prime pode enviar 
um alerta por e-mail, gerar um syslog ou um alerta do SNMP, capturar e decodificar automaticamente o tráfego 
relevante para ajudar a resolver o problema. Com um navegador, o administrador pode executar capturas 
manualmente e visualizar as codificações através da GUI de análise de tráfego enquanto os dados ainda são 
capturados. O recurso de captura e decodificação do NAM do Cisco Prime oferece abrangência e visão das 
análises de dados usando capturas baseadas em acionamento, filtros, decodificações, uma análise da captura e 
um conjunto de ferramentas de verificação de erro para detectar e resolver rapidamente as áreas com problemas.

Recursos de exportação e fontes de dados do NAM do Cisco Prime
No contexto do NAM do Cisco Prime, uma fonte de dados refere-se a uma origem de tráfego do qual todo o 
fluxo, ou resumos de dados do fluxo em questão, é enviado ao NAM do Cisco Prime para monitoramento. O 
NAM do Cisco Prime pode monitorar uma variedade de fontes de dados e computar as métricas apropriadas. A 
figura a seguir apresenta uma amostra de todas as possíveis fontes de dados, além dos diversos mecanismos 
de exportação respaldados pelo NAM do Cisco Prime.
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Figura 8 - Fontes de dados para o NAM do Cisco Prime

Essa figura mostra a função do NAM do Cisco Prime como uma ferramenta da camada de medição, 
coletando e analisando os dados da rede a partir de uma variedade de fontes e exibindo os resultados em um 
gerenciamento integrado e console de relatórios, por exemplo, GUI na Web do NAM, além de fornecer dados ao 
Cisco Prime Infrastructure através da interface de transferência de estado representativo (REST)/XML. 

Como o NAM do Cisco Prime combina um analisador de tráfego (diferentes formatos) e o console de geração 
de relatórios, o usuário pode utilizar o NAM como uma solução independente de desempenho do aplicativo 
de rede. Se forem implantados vários NAMs na rede, por exemplo, NAM no data center, campus e locais 
remotos, o Cisco Prime Infrastructure oferecerá uma solução que permite que o usuário descubra, configure e 
gerencie NAMs. Exemplos de Prime Infrastructure como um gerenciamento multi-NAM inclui uma configuração 
centralizada do Network Time Protocol (NTP), configuração do ID do aplicativo e Domain Name System (DNS), 
gerenciamento de imagem do NAM centralizada, captura do pacote centralizado com acionamento de alarmes e 
um único painel para a consolidação de todas as informações de tráfego do NAM. 

O Guia de design da tecnologia do Network Analysis Module está disponível em:

www.cisco.com/go/cvd/campus

Cisco Prime Infrastructure
Como as redes e o número de serviços que elas comportam continuam aumentando, as responsabilidades dos 
administradores da rede em manter e aprimorar a eficiência e produtividade também crescem. Usar uma solução 
de gerenciamento de rede pode possibilitar e aprimorar a eficiência operacional dos administradores da rede.

O Cisco Prime Infrastructure é uma ferramenta de gerenciamento de rede sofisticada que pode ajudar no apoio ao 
gerenciamento de ponta a ponta de serviços e tecnologias da rede, essenciais para a operação da empresa, além 
de alinhar a funcionalidade de gerenciamento da rede com a maneira como os administradores da rede realizam 
seus trabalhos. O Cisco Prime Infrastructure oferece uma GUI intuitiva e baseada na Web que pode ser acessada 
de qualquer lugar de dentro da rede, fornecendo uma visão completa do desempenho e da utilização da rede.

Com uma rede de campus e os serviços que ela comporta, o Cisco Prime Infrastructure pode ter um papel 
fundamental nas operações diárias da rede. 

http://cvddocs.com/fw/250-14
http://www.cisco.com/go/cvd/campus
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Device Work Center
O Cisco Prime Infrastructure inclui o Device Work Center. Veja a seguir alguns dos recursos encontrados no 
Device Work Center:

•	 Descoberta—Cria e mantém um inventário atualizado dos dispositivos gerenciados, incluindo 
informações de imagem de software e detalhes da configuração dos dispositivos.

•	 Arquivamentos da configuração—Mantém um arquivo ativo de diversas iterações de arquivos de 
configuração para cada dispositivo gerenciado. 

•	 Gerenciamento de imagens de software—Permite que um administrador da rede importe imagens de 
software do site Cisco.com, dispositivos gerenciados, URLs ou sistemas de arquivo, e então as distribua 
a um único dispositivo ou grupo de dispositivos.

Figura 9 - Device Work Center

Tarefas e modelos de configuração
Ao utilizar o recurso de Tarefas de configuração para aplicar modelos de configuração a vários dispositivos, 
os administradores podem economizar várias horas de trabalho. O Cisco Prime Infrastructure oferece um 
conjunto de modelos prontos para o uso (OOTB) que podem ser utilizados para criar uma tarefa de configuração, 
oferecendo os valores específicos do dispositivo conforme necessário. Para outras necessidades de 
configuração, o Cisco Prime Infrastructure permite que você defina seus próprios modelos.

Alarmes, eventos e mensagens de syslog
O Cisco Prime Infrastructure oferece o recurso de alarmes e eventos, uma exibição unificada com análise 
forense detalhada. O recurso oferece informações práticas e a capacidade de abrir automaticamente 
solicitações de serviço com o Cisco Technical Assistance Center (TAC). 

Geração de relatórios
O Cisco Prime Infrastructure oferece um único ponto inicial para todos os relatórios que você pode configurar, 
programar e visualizar. A página Report Launch Pad oferece acesso a mais de 100 relatórios, sendo que cada 
um pode ser personalizado conforme necessário. 
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Respaldo ao CleanAir
O Cisco Prime Infrastructure dá respaldo para o gerenciamento dos pontos de acesso sem fio habilitados para o 
CleanAir, permitindo que os administradores vejam os eventos da interface. Para obter mais informações sobre o 
CleanAir, veja a seção CleanAir sem fio do campus.

Respaldo ao Network Analysis Module
O Cisco Prime Infrastructure tem respaldo para gerenciamento e a geração de relatórios para os produtos do 
Cisco Network Analysis Module. Para obter mais informações sobre o Cisco NAM, veja a seção Cisco Network 
Analysis Module.
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Resumo do design da LAN sem 
fio do campus

O Guia de design da tecnologia de LAN sem fio do campus fornece conectividade onipresente de dados e voz 
para os funcionários e acesso à Internet sem fio para os convidados. Independente da localização na empresa, 
em campi grandes ou em locais remotos, os usuários sem fio têm a mesma experiência ao conectar serviços de 
dados, vídeo e voz. 

Os benefícios do Guia de design da tecnologia de LAN sem fio do campus incluem:

•	 Ganhos de produtividade através de acesso à rede seguro e independente do local—Comunicação e 
aprimoramentos de produtividade mensuráveis.

•	 Flexibilidade de rede adicional—Locais de difícil conexão com conectividade sem fio, sem construções 
caras.

•	 Implantação econômica—Adoção de tecnologias virtualizadas na arquitetura sem fio geral.

•	 Fácil de gerenciar e operar—A partir de um único painel de vidro, controle centralizado de um ambiente 
sem fio distribuído.

•	 Implantação plug-and-play—Provisionamento automático quando um ponto de acesso é conectado à 
rede com fio de apoio.

•	 Design resiliente e tolerante a falhas—Conectividade sem fio confiável em ambientes de missão crítica, 
incluindo o gerenciamento completo de espectro RF.

•	 Respaldo para usuários sem fio—Modelos de design traga seu próprio dispositivo (BYOD).

•	 Transmissão eficiente de tráfego de multicast—Respaldo para vários aplicativos de comunicação em 
grupo, como vídeo e push-to-talk (pressione para falar).

http://cvddocs.com/fw/355-14
http://cvddocs.com/fw/355-14
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Figura 10 - Resumo do recurso sem fio
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O Guia de design da tecnologia de LAN sem fio do campus foi criado com base em dois componentes 
principais: 

•	 Controladores de LAN sem fio da Cisco 

•	 Pontos de acesso de lightweight da Cisco.

http://cvddocs.com/fw/355-14
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Controladores de LAN sem fio da Cisco
O Guia de design da tecnologia de LAN sem fio do campus é um design sem fio baseado no controlador que 
simplifica o gerenciamento da rede usando controladores de LAN sem fio da Cisco (WLCs) para centralizar a 
configuração e o controle dos pontos de acesso sem fio. Essa abordagem permite que a LAN sem fio (WLAN) 
opere como uma rede de informações inteligente e dê respaldo a serviços avançados. Veja a seguir alguns dos 
benefícios do design baseado no controlador:

•	 Redução das despesas operacionais—Permite configurações automatizadas para pontos de acesso 
de lightweight, design simples das configurações de energia e canal e gerenciamento em tempo real, 
incluindo a identificação de falhas de RF para otimizar o ambiente de RF, mobilidade descomplicada 
em diversos pontos de acesso no grupo de mobilidade e uma visão holística da rede, com respaldo a 
decisões relacionadas à escala, segurança e operações gerais.

•	 Retorno do investimento aprimorado—Permite instâncias virtualizadas do controlador de LAN sem fio, 
reduzindo o custo total de propriedade ao aplicar o investimento na virtualização.

•	 Maneira mais fácil de escalar com o design ideal—Permite que a rede escale da melhor forma ao dar 
respaldo para um design de modo local para ambientes de campus e o design Cisco FlexConnect para 
locais remotos.

•	 Stateful Switch Over de alta disponibilidade—Permite conectividade ininterrupta a dispositivos de 
clientes sem fio durante uma falha do controlador de LAN sem fio.

Os controladores de LAN sem fio da Cisco são responsáveis pelas funções de WLAN em todo o sistema, 
como políticas de segurança, prevenção contra invasões, gerenciamento de RF, qualidade de serviço (QoS) e 
mobilidade. Eles trabalham junto com os pontos de acesso de lightweight da Cisco para oferecer respaldo a 
aplicativos sem fio importantes aos negócios. Desde serviços de voz e dados até rastreamento de localização, 
os controladores de LAN sem fio da Cisco oferecem o controle, escalabilidade, segurança e confiabilidade que 
os gerentes de rede precisam para criar redes sem fio seguras e escaláveis.

Embora um controlador independente possa respaldar pontos de acesso de lightweight em diversos andares 
e prédios de forma simultânea, implante os controladores em pares para resiliência. Existem várias formas de 
configurar a resiliência do controlador; a forma mais fácil é usar um modelo principal/secundário, em que todos 
os pontos de acesso no local façam parte do controlador principal, utilizando o controlador secundário somente 
no caso de falhas.

Os controladores a seguir estão incluídos no Guia de design da tecnologia de LAN sem fio do campus: 

•	 Controladores de LAN sem fio do Cisco 2500 Series

•	 Controladores de LAN sem fio do Cisco 5500 Series

•	 Cisco Wireless Services Module 2 (WiSM2)

•	 Controladores de LAN sem fio do Cisco 5760 Series

•	 Controladores de LAN sem fio virtual da Cisco

•	 Cisco Flex 7500 Series Cloud Controller

Como a flexibilidade da licença de software permite que você adicione outros pontos de acesso conforme os 
requisitos de negócios mudam, é possível escolher o controlador que vai respaldar suas necessidades a longo 
prazo, fazendo com que você adquira pontos de acesso adicionais somente quando necessário.

http://cvddocs.com/fw/355-14
http://cvddocs.com/fw/355-14
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Access Points Cisco Lightweight
Na arquitetura do Cisco Unified Wireless Network, os pontos de acesso são lightweight. Isso significa que eles 
não podem agir independentemente de um controlador de LAN sem fio. Como o ponto de acesso se comunica 
com o controlador de LAN sem fio, ele faz o download da configuração e sincroniza o software ou a imagem de 
firmware.

Os pontos de acesso de lightweight da Cisco trabalham junto com o controlador de LAN sem fio da Cisco 
para conectar dispositivos sem fio à LAN ao mesmo tempo em que comportam funções simultâneas de 
encaminhamento de dados e monitoramento de ar. O Guia de design da tecnologia de LAN sem fio do campus 
é baseado nos pontos de acesso sem fio de 2ª geração da Cisco, que oferece uma resistente cobertura sem fio 
de até nove vezes o rendimento de redes 802.11a/b/g. Os pontos de acesso a seguir estão disponíveis no Guia 
de design da tecnologia de LAN sem fio do campus:

•	 Access Points Cisco Aironet 1600 Series

•	 Access Points Cisco Aironet 2600 Series

•	 Access Points Cisco Aironet 3600Series 

•	 Access points Cisco Aironet 3700 Series

O respaldo para duas tecnologias principais diferencia os pontos de acesso incluídos no Guia de design da 
tecnologia de LAN sem fio da Cisco: 

•	 Tecnologia Cisco CleanAir—Oferece visibilidade dos gerentes de TI em seus espectros sem fio para 
gerenciar a interferência de RF e evitar o tempo de inatividade inesperado. O Cisco CleanAir oferece 
proteção do desempenho das redes 802.11n. Essa inteligência de silício cria uma rede sem fio de 
autorreparação e auto-otimização que reduz o impacto da interferência sem fio. Para obter mais 
informações sobre o Cisco CleanAir, veja a seção CleanAir sem fio do campus.

•	 802.11ac—A especificação IEEE 802.11ac Wave 1 oferece melhorias significantes ao desempenho da 
rede sem fio. Para obter mais informações sobre o 802.11ac, veja as seções Desempenho da largura de 
banda do 802.11ac e Planejamento de canal do 802.11ac.

Tabela 1 -  Respaldo para ponto de acesso para Cisco CleanAir e IEEE 802.11ac

Access Point Cisco Aironet Series Respaldo ao Cisco CleanAir Respaldo ao 802.11ac

1600 Não1 No

2600 Sim No

3600 Sim Sim2

3700 Sim Sim

1Os Access Points Cisco Aironet 1600 Series têm respaldo para o CleanAir Express, não incluído no Guia de 
design da tecnologia de LAN sem fio do campus.

2Os Access Points Cisco Aironet 3600 Series têm respaldo para o 802.11ac se o módulo de rádio adaptável do 
802.11ac Wave 1 estiver instalado.

http://cvddocs.com/fw/355-14
http://cvddocs.com/fw/355-14
http://cvddocs.com/fw/355-14
http://cvddocs.com/fw/355-14
http://cvddocs.com/fw/355-14
http://cvddocs.com/fw/355-14
http://cvddocs.com/fw/355-14
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Modelos de design sem fio
As redes Cisco Unified Wireless comportam dois modelos de design de campus: modo local e Cisco 
FlexConnect. 

Modelo de design de modo local 
Em um modelo de design de modo local, o controlador de LAN sem fio e os pontos de acesso são colocados 
no mesmo local. O controlador de LAN sem fio pode ser conectado a um bloco de serviços do data center ou a 
uma camada de distribuição da LAN. O tráfego sem fio entre os clientes da LAN sem fio e a LAN é encapsulado 
utilizando o protocolo CAPWAP entre o controlador e o ponto de acesso.

Figura 11 - Modelo de design de modo local
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Uma arquitetura de modo local utiliza o controlador como um ponto único para o gerenciamento das políticas de 
segurança da camada 2 e da rede sem fio. Ela também permite que os serviços sejam aplicados ao tráfego com 
e sem fio de forma consistente e coordenada.
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Além de fornecer os benefícios tradicionais de uma abordagem do Cisco Unified Wireless Network, o modelo de 
design de modo local atende às seguintes demandas do cliente:

•	 Mobilidade sem interrupção—Permite roaming rápido pelo campus para que os usuários permaneçam 
conectados às sessões mesmo enquanto vão de um andar a outro ou a prédios adjacentes com 
diferentes sub-redes

•	 Capacidade de oferecer apoio à mídia avançada—Aprimora a robustez da voz com o Controle de 
admissão de chamadas (CAC) e multicast com a tecnologia Cisco VideoStream.

•	 Política centralizada—Permite inspeção inteligente através do uso de firewalls, bem como a inspeção de 
aplicativos, controle de acesso à rede, aplicação de política e classificação precisa de tráfego.

Se qualquer uma das seguintes alternativas for verdadeira para um local, você deverá instalar um controlador 
localmente: 

•	 O local tem um data center.

•	 O local tem uma camada de distribuição de LAN.

•	 O local tem mais de 50 pontos de acesso.

•	 O local tem uma latência de WAN maior que 100 ms de ida e volta para um controlador compartilhado.

Em uma implantação com essas características, use um Controlador de LAN sem fio do Cisco 2500, 5500, 
WiSM2 ou 5700 Series. Para resiliência, o Guia de design da tecnologia de LAN sem fio do campus utiliza dois 
ou mais controladores de LAN sem fio para o campus. Controladores de LAN sem fio adicionais podem ser 
incluídos para oferecer mais capacidade e resiliência ao design. 

Modelo de design do Cisco FlexConnect
O Cisco FlexConnect é uma solução sem fio para implantações em local remoto. Ele permite que as empresas 
configurem e gerenciem pontos de acesso de locais remotos diretamente de suas sedes por meio da WAN, 
sem precisarem de um controlador em cada um dos locais remotos. O ponto de acesso Cisco FlexConnect 
pode alternar o tráfego de dados do cliente para fora da interface com fio do local, e também pode usar 
o entroncamento 802.1Q para segmentar várias WLANs. A VLAN nativa do tronco é usada para qualquer 
comunicação CAPWAP entre o ponto de acesso e o controlador. Esse modo de operação é conhecido como 
switching local de FlexConnect, e é o modo de operação descrito neste guia. 

http://cvddocs.com/fw/355-14
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Figura 12 - Modelo de design do Cisco FlexConnect
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O Cisco FlexConnect também pode enviar o tráfego de volta pelo túnel até o controlador centralizado, que é 
usado exclusivamente para o acesso sem fio de convidados.

Você pode usar um par compartilhado de controladores ou um par de controladores dedicado para implantar o 
Cisco FlexConnect. 

Em um modelo compartilhado de controladores, tanto o modo local como os pontos de acesso FlexConnect 
configurados compartilham um controlador comum. Uma arquitetura compartilhada de controlador exige 
que o controlador de LAN sem fio comporte tanto o switching local do FlexConnect como o modo local. Os 
controladores de LAN sem fio que comportam ambos neste guia de CVD são os controladores sem fio Cisco 
WiSM2, 5500 e 2500 Series. Se você tiver um par de controlador de modo local no mesmo local da agregação 
da WAN e se ele tiver capacidade adicional suficiente para respaldar os pontos de acesso Cisco FlexConnect, 
você poderá utilizar uma implantação compartilhada. 

Se você não atender aos requisitos para um controlador compartilhado, implante um par de controlador HA dedicado 
usando um Cisco 5500, WiSM2 ou Cisco Flex 7500 Series Cloud Controller. Os controladores duplos resilientes, 
configurados em um modelo de redundância N+1, podem ser implantados usando o controlador de LAN sem fio Cisco 
2500 Series ou o Controlador de LAN sem fio virtual da Cisco. O controlador deve residir em um data center. 

Se todos os itens a seguir forem verdadeiros para um local, implante o Cisco FlexConnect: 

•	 A LAN do local é um switch único de camada de acesso ou uma pilha de switches.

•	 O local tem menos de 50 pontos de acesso.

•	 O local tem uma latência de WAN menor que 100 ms de ida e volta para um controlador compartilhado.
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Alta disponibilidade
Como a mobilidade vem influenciando cada vez mais em todos os aspectos da vida pessoal e profissional, a 
disponibilidade continua sendo uma das principais preocupações. O Guia de design da tecnologia de LAN sem 
fio do campus tem respaldo para alta disponibilidade através do uso de controladores resilientes em um grupo 
de mobilidade comum.

O Cisco AireOS tem respaldo para Stateful Switchover para ponto de acesso e cliente. Esses dois recursos 
são conhecidos coletivamente como SSO de alta disponibilidade (HA SSO). Ao utilizar um modelo de licença 
HA-SSO econômico, as implantações sem fio da Cisco podem aprimorar a disponibilidade da rede sem fio 
com tempos de recuperação do controlador em intervalos inferiores a um segundo durante interrupções do 
controlador de LAN sem fio. Além disso, o HA SSO permite que o controlador de LAN sem fio resiliente seja 
licenciado de forma econômica como um controlador resiliente em standby com a contagem de licenças de 
ponto de acesso herdada automaticamente do controlador de LAN sem fio principal emparelhado. Isso é feito ao 
adquirir um controlador resiliente em standby usando o HA SKU disponível para os controladores de LAN sem 
fio do Cisco 5500, 7500 e WiSM2 Series. O respaldo para o HA SSO na família de controladores WiSM2 requer 
que ambos os controladores de LAN sem fio WiSM2 sejam implantados de uma das seguintes maneiras:

•	 Em um par de Switch Cisco Catalyst 6500 Series configurado para operação VSS. 

•	 No mesmo chassi do Switch Cisco Catalyst 6500 Series.

•	 Em outro chassi do Switch Cisco Catalyst 6500 Series quando a VLAN de redundância da camada 2 for 
estendida.

As atualizações de software e configuração dos principais controladores de LAN sem fio são sincronizadas 
automaticamente com o controlador de LAN sem fio resiliente em standby. 

A tabela a seguir mostra os controladores que têm respaldo para o recurso HA SSO

Tabela 2 -  Respaldo para o recurso de alta disponibilidade

Modelo do Cisco WLC HA SSO Redundância N+1 Grupo de agregação de links (LAG)

vWLC No Sim Sim (através do VMWare)

2500 No Sim Sim

5500 Sim Sim Sim

WiSM2 Sim Sim ND

5760 Sim1 Sim Sim

7500 Flex Sim Sim Sim

1O Controlador de LAN sem fio do Cisco 5760 Series respalda o AP SSO usando o cabo de empilhamento.

Respaldo para multicast
Os aplicativos de vídeo e voz continuam crescendo conforme smartphones, tablets e PCs são adicionados nas 
redes sem fio em todos os aspectos do dia a dia. Em cada modelo do design sem fio, o respaldo para multicast 
que os usuários estão acostumados em uma rede com fio também está disponível na rede sem fio. O multicast 
é necessário para permitir a disponibilização eficiente de vários aplicativos, como comunicações em grupos 
push-to-talk, pressione para falar, e vídeo. Ao estender o respaldo para multicast além do campus e do data 
center, os usuários móveis podem usar aplicativos baseados em multicast. 

O Guia de design da tecnologia de LAN sem fio do campus respalda a transmissão de multicast para o 
controlador local através do uso do modo multicast-multicast, que utiliza um endereço IP de multicast para 
comunicar fluxos de multicast de forma mais eficiente a pontos de acesso com assinaturas de usuários sem 
fio para um grupo de multicast específico. O modo multicast-multicast é respaldado neste CVD usando os 
Controladores de LAN sem fio do Cisco 2500, 5500, WiSM2 e 5760 Series.

http://cvddocs.com/fw/355-14
http://cvddocs.com/fw/355-14
http://cvddocs.com/fw/355-14
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Locais remotos que usam o Cisco Flex 7500 Series Cloud Controller ou o Cisco vWLC com o Cisco FlexConnect 
no modo de switching local podem se beneficiar do uso de aplicativos baseados em multicast. O multicast 
em locais remotos utiliza o apoio subjacente de WAN e LAN para o tráfego de multicast. Quando combinado 
com pontos de acesso no modo FlexConnect usando switching local, os assinantes de fluxos de multicast são 
atendidos diretamente na rede WAN ou LAN sem despesas adicionais sobre o controlador de LAN sem fio.

Seleção de banda
Ao longo do tempo e com o advento dos dispositivos do consumidor operando em bandas médicas, científicas 
e industriais de 2,4 GHz, o nível de ruído resultando na interferência nessa banda aumentou consideravelmente. 
Da mesma forma, diversos dispositivos sem fio disponíveis hoje em dia possuem banda dupla e podem operar 
nas bandas de 2,4 GHz ou 5 GHz.

Seria vantajoso que dispositivos corporativos importantes utilizassem a banda de 5 GHz com o objetivo de 
diminuir a interferência e oferecer uma melhor experiência ao usuário.

Quando dispositivos sem fio de banda dupla procuram por um ponto de acesso, primeiro eles enviam uma 
solicitação de sonda na banda de 2,4 GHz e alguns milissegundos depois na banda de 5 GHz. Como a resposta 
da sonda de 2,4 GHz normalmente é recebida primeiro, vários dispositivos conectam utilizando essa banda, 
mesmo o ponto de acesso de 5 GHz estando disponível.

A seleção da banda atrasa a resposta da sonda de 2,4 GHz em alguns milissegundos, permitindo que o ponto 
de acesso determine se o dispositivo sem fio é de banda dupla. Um dispositivo sem fio de banda dupla é 
detectado quando ele envia uma sonda de 2,4 GHz e 5 GHz. Ao atrasar a resposta da sonda de 2,4 GHz e 
fornecer a da sonda 5GHz antes, é possível fazer com que o cliente sem fio conecte à banda de 5 GHz.

A seleção de banda para dispositivos de voz e vídeo não é recomendada, pois ela atrasa a resposta a solicitações 
de sonda na banda de 2,4 GHz. Para dispositivos de transmissão em tempo real saindo de uma área de 5 GHz 
para uma área de cobertura de 2,4 GHz, ou clientes de roaming entre os pontos de acesso de 2,4 GHz, esse 
atraso pode resultar em uma rápida interrupção da conectividade. Para fluxos de tráfego somente de dados, esse 
atraso é insignificante e geralmente não afeta o acesso do aplicativo.
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Figura 13 - Seleção de banda—Impactos em aplicativos em tempo real
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ClientLink
A tecnologia de rede sem fio Cisco ClientLink utiliza a formação de feixe para aprimorar a proporção de 
sinal-ruído para todos os clientes sem fio e não está limitada aos que dão respaldo para o 802.11n padrão. 
O ClientLink permite um melhor rendimento do ponto de acesso ao cliente reduzindo as retransmissões e 
facilitando uma taxa de dados maior. Ao reduzir o tempo de utilização do canal de RF por um cliente sem fio, 
o desempenho geral da rede sem fio é aprimorado. 

Em um controlador de LAN sem fio, o ClientLink é habilitado em toda a banda de rádio (como 802.11b ou 802.11a) 
ou em um ponto de acesso.

Tabela 3 -  Respaldo ao ClientLink e configuração padrão

Versão do ClientLink Respaldo a access point series Configuração padrão do ClientLink

3.0 Roteadores de acesso a múltiplos serviços Cisco 
Aironet 3700 Series

Habilitado

2.0 Cisco Aironet 1600, 2600 e 3600 Series Habilitado

1.0 Cisco Aironet 1140, 3500, 1250 e 1260 Series Desativado
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Figura 14 - Otimização de ClientLink
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Desempenho da largura de banda do 802.11ac
Em nenhum outro momento a evolução da tecnologia sem fio baseada em Wi-Fi teve aprimoramentos de 
desempenho tão significantes como com a introdução do 802.11ac. Desde 1997, o 802.11 padrão original gerou 
um desempenho de PHY (camada física teórica) de 2 Mbps. Hoje em dia, com a introdução do 802.11ac Wave 1 
com 3 fluxos espaciais (3SS), o desempenho teórico máximo de PHY vai para 1,3 Gbps. 
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Tabela 4 -  Desempenho da largura de banda do 802.11ac

Ano Tecnologia Desempenho de PHY teórico Desempenho de usuário esperado

1997 802.11 2 Mbps 1 Mbps

1999 802.11b 11 Mbps 6 Mbps

1999 802.11a 54 Mbps 25 Mbps

2003 802.11g 54 Mbps 25 Mbps

2003 802.11a/g 54 Mbps 13-25 Mbps

2007 802.11n 450 Mbps com 3SS 180-220 Mbps

2013 802.11ac Wave 1 1,3Gbps com 3SS Até 750 Mbps

Futuro 802.11ac Wave 2 2,4-3,5 Gbps A definir

O desempenho sem fio atual é uma função de diversas variáveis, como distância, adaptador sem fio e ambiente geral 
de RF. Além disso, células misturadas adjacentes usando 802.11a podem resultar no uso do canal por mais tempo 
devido à velocidade de transmissão mais baixa. Quando o 802.11a/n adjacente vinculado de 40 MHz é implantado com 
o principal canal desalinhado, os benefícios do mecanismo Clear Carrier Assessment não são percebidos. 

A especificação do 802.11ac Wave 1 inclui diversas tecnologias, como detalhado a seguir, responsáveis por um 
aprimoramento significante do desempenho. 

•	 O 802.11ac é implementado somente na banda de 5 GHz mais tranquila e menos congestionada.

•	 O 802.11ac utiliza uma modulação de amplitude quadrante 256 (QAM), permitindo 8 bits por símbolo e 
um aumento de quatro vezes no desempenho. Resumindo, o QAM é uma técnica de modulação que 
utiliza uma fase em forma de onda e amplitude para codificar dados. Existem 256 símbolos com o QAM 
256, o que resulta em um maior rendimento.

•	 O 802.11ac expande as extensões do canal para permitir extensões de 20, 40 e 80 MHz na Wave 1, e 
extensões de 20, 40, 80, 80+80 e 160 MHz na Wave 2.

•	 A formação de feixe, aprimorada no 802.11ac Wave 1 e incluída na tecnologia de rede sem fio Cisco 
ClientLink, permite que o ponto de acesso seja conduzido por feixe ou que ele direcione uma concentração 
de sinais no receptor, combinada para aprimorar sua qualidade e nível do sinal. Na Wave 2, a formação de 
feixe de multiusuários permite um único ponto de acesso para transmitir a 4 clientes sem fio ao mesmo tempo 
e na mesma frequência, permitindo que cada cliente tenha seu próprio fluxo espacial dedicado. 

Planejamento do canal 802.11ac
A atribuição de canal ao utilizar o Gerenciamento de recursos de rádio (RRM) e a Atribuição de canal dinâmica 
(DCA) ficou mais simples quando comparada ao 802.11. Mesmo assim, alguns pontos devem ser considerados 
antes de decidir vincular os canais. Enquanto o Guia de design da tecnologia de LAN sem fio do campus assume 
uma implantação inicial, os administradores de rede dos ambientes sem fio existentes podem querer mover de 
forma mais cuidadosa e garantir que as considerações de planejamento de canal sejam atendidas.

Se o seu ambiente for limitado aos canais padrão de 20 MHz, a Cisco recomenda uma abordagem gradual para 
mudar para os canais de 80 MHz. A etapa inicial é permitir um conjunto de canais com a seleção dinâmica de 
frequência (DFS). O uso dos canais com DFS requer a verificação do uso de radar pelo ponto de acesso. Caso 
o radar seja detectado, o ponto de acesso move para outro canal ou reduz a potência da transmissão. Os canais 
com DFS permitem um número maior de espectro de RF, sujeito ao seu domínio regulatório. Isso, por sua vez, 
permite melhores escolhas de ligação de canal pelo DCA.

http://cvddocs.com/fw/355-14
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Depois de habilitar os canais com DFS, estão disponíveis quatro canais de 80 MHz e oito de 40 MHz nos EUA. 

Tabela 5 -  Disponibilidade do canal de 5GHz no mundo todo

Número de canais disponíveis EUA UE China Índia Japão Rússia

Canais de 20 MHz 18 16 5 13 19 16

Canais de 40 MHz 8 8 2 6 9 8

Canais de 80 MHz 4 4 1 3 4 4

Com o advento de canais de 80MHz no 802.11ac Wave 1 e os próximos canais de 160MHz na Wave 2, devem 
ser feitas algumas considerações em relação ao planejamento de canal. Existem inúmeros canais de 20 MHz na 
banda de 5 GHz, mas eles podem mudar rapidamente conforme 80 MHz e 160 MHz (Wave 2) são implantados 
dentro da empresa. Figure 15 Isso explica os efeitos das seleções de canal de 40 MHz e 80 MHz.

Figura 15 - Utilização do canal nos EUA
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Com RRM, Transmit Power Control (TPC) e DCA, o processo de seleção de canal pode ser automatizado e 
otimizado.

Sem fio para convidados
O uso da LAN com fio do campus existente para o acesso de convidados oferece uma forma conveniente 
e econômica de fornecer acesso à Internet para visitantes e empresas contratadas. A rede sem fio para 
convidados oferece a seguinte funcionalidade:

•	 Acesso à Internet para convidados através de um SSID (Secure Set Identifier) sem fio aberto com 
controle de acesso à Web

•	 Dá respaldo à criação de credenciais de autenticação temporária para cada convidado por um usuário 
interno autorizado

•	 O tráfego da rede do convidado é mantido separado da rede interna para que ele não acesse os 
recursos da rede interna.

•	 Respaldo aos modelos de design Cisco FlexConnect e de modo local
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Figura 16 -  Resumo da arquitetura sem fio
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Tanto os modelos de implantação em par de controladores dedicados e compartilhados na zona desmilitarizada 
(DMZ) da borda da Internet têm respaldo de serviços de convidados sem fio neste guia de CVD.

Se você tiver um único par de controlador para toda a empresa e ele estiver conectado ao mesmo switch de 
distribuição que o firewall da borda da Internet, use uma implantação compartilhada. 

Em uma implantação compartilhada, é criada uma VLAN no switch de distribuição para conectar de forma lógica 
o tráfego de convidado dos controladores de LAN sem fio ao DMZ. A VLAM de convidado DMZ não terá uma 
interface de camada 3 associada ou interface virtual de switch. Dessa forma, cada cliente sem fio na rede de 
convidados usará o firewall de borda da Internet como seu gateway padrão.

Caso você não atenda aos requisitos para uma implantação compartilhada, use os Controladores de LAN sem 
fio do Cisco 5500 ou Cisco 2500 Series para implantar um controlador de convidado dedicado. O controlador 
é conectado diretamente à borda da Internet DMZ e o tráfego do convidado de todos os outros controladores 
na empresa é encapsulado a este controlador. Outros controladores, como os Controladores de LAN sem fio 
do Cisco WiSM2 e Cisco 5760 Series, podem oferecer serviços de âncora de convidado conforme descrito, 
mas a maioria das empresas utilizará outros modelos de controlador de LAN sem fio, mas esses modelos de 
implantação não são abordados neste guia.
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Tanto nos modelos compartilhados ou dedicados de design sem fio de convidado, o firewall de borda da 
Internet restringe o acesso da rede de convidado. A rede de convidado pode alcançar somente a Internet e os 
servidores DNS e DHCP internos.

Este guia aborda o uso do Controlador de LAN sem fio do Cisco 5760 Series como um controlador de LAN 
sem fio do campus centralizado no local. O Controlador de LAN sem fio do Cisco 5760 Unified Access pode 
ser implantado em diversos modelos diferentes. Com a introdução do acesso convergido, também foram 
introduzidos vários novos recursos, como Mobility Controller (MC), Mobility Agent (MA) e Mobility Oracle (MO). 

O modelo de implantação utilizado neste guia de CVD para o Controlador de LAN sem fio do Cisco 5760 Series 
é similar ao do Cisco AireOS, a saber, Cisco Unified Wireless Network (CUWN). Na arquitetura do CUWN, os 
controladores mantêm ambas as funções MC e MA no controlador. As próximas versões começarão a separar 
essas funções para oferecer recursos adicionais de escalabilidade. Essa abordagem é consistente com várias 
implantações do Controlador de LAN sem fio do Cisco 5760 Series com a intenção de mover o MA nos 
Switches Cisco Catalyst 3850/3650 Series conforme os switches da camada de acesso são atualizados.
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Designs de LAN sem fio adicionais
Validado no ambiente do Guia de design da tecnologia de LAN sem fio do campus, o Guia de design da 
tecnologia CleanAir sem fio do campus ajuda a reduzir a interferência de RF na LAN sem fio enquanto o Guia de 
design da tecnologia Cisco OfficeExtend ajuda no sucesso do funcionário remoto.

CleanAir sem fio do campus
Os usuários sem fio esperam um acesso sem problemas e que ofereça desempenho similar ao acesso com fio. 
Quando a interferência de RF afeta o desempenho sem fio, normalmente é apenas uma situação passageira. 
Muitas vezes não é possível o acesso imediato a engenheiros de TI especializados na tecnologia sem fio, e no 
momento em que o problema é reportado, ele normalmente já é resolvido. 

A tecnologia Cisco CleanAir, agora disponível em cada ponto de acesso do Cisco CleanAir, utiliza a análise de 
espectro em tempo real para identificar e localizar as fontes da interferência. O Cisco CleanAir também pode 
tomar ações em tempo real para reduzir os impactos da interferência e aprimorar a experiência de rede dos 
usuários sem fio. Durante interferências, o Cisco CleanAir pode fazer com que os pontos de acesso afetados 
mudem os canais para reduzi-las.

Normalmente, as interferências são registradas no Mobility Services Engine para análise posterior. 
Independentemente da localização do administrador da rede, as informações da análise de espectro avançada 
estão disponíveis em tempo em real e em históricos.

O Guia de design da tecnologia CleanAir sem fio do campus inclui a instalação e o uso do software MetaGeek 
Chanalyzer, permitindo que o administrador da rede obtenha inteligência de espectro detalhada e em tempo real 
do Cisco CleanAir.

Tecnologia Cisco CleanAir
A tecnologia Cisco CleanAir é a integração da inteligência de espectro de RF histórica e em tempo real, 
obtida diretamente dos pontos de acesso do Cisco CleanAir. Antes de a tecnologia CleanAir ser lançada, os 
operadores tinham que andar com um instrumento para detectar sinais de interesse e localizar fisicamente o 
dispositivo que estavam gerando os sinais. O Cisco CleanAir automatiza essas tarefas adicionando inteligência 
em análises de espectro independentes. Com a adição do dispositivo virtual Cisco Mobility Services Engine, as 
informações histórias do CleanAir ficam acessíveis pelos operadores de rede. O aumento das notificações de 
situações baseadas em RF fora de hora é adequado para os ambientes que requerem um gerenciamento de 
espectro de RF constante, como hospitais e fábricas.

Os componentes de uma solução básica do Cisco CleanAir são: controlador de LAN sem fio da Cisco e Cisco 
Aironet Series 2600, 3600 ou 3700 Series access points. Para tirar proveito de todos os recursos do CleanAir, 
o Cisco Prime Infrastructure pode exibir em tempo real os dados recuperados do CleanAir. Os Cisco 3500 
and 1550 Series access points também podem oferecer a inteligência de espectro CleanAir, mas eles não são 
abordados no Guia de design da tecnologia CleanAir sem fio do campus.

Cisco Prime Infrastructure com a tecnologia Cisco CleanAir
O poder real do Cisco Prime Infrastructure com CleanAir, combinado com os pontos de acesso da Cisco, é a 
capacidade de representar visualmente a integridade do ambiente de RF para o administrador da rede. Dessa 
forma, o administrador pode gerenciar e solucionar problemas de uma forma ainda melhor, antes que eles 
afetem os usuários da rede sem fio. Com o Cisco Mobility Services Engine Virtual Appliance incluído nessa 
solução, o administrador pode analisar problemas de RF que ocorreram no passado. Esse é o caso típico já que 
os usuários normalmente não reportam imediatamente os problemas e porque as equipes de apoio de primeiro 
nível trabalham no problema antes de passá-lo para o apoio de segundo e terceiro nível.
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O Cisco Prime Infrastructure com a tecnologia Cisco CleanAir permite que os administradores da rede analisem 
o desempenho da rede sem fio, solucione remotamente os problemas de conectividade do cliente, gerencie 
recursos de rede sem fio, analise os dispositivos com interferência e muito mais. Para obter mais informações 
sobre o Cisco Prime Infrastructure, veja a seção Cisco Prime Infrastructure.

O Guia de design da tecnologia CleanAir sem fio do campus está disponível em:

www.cisco.com/go/cvd

Cisco OfficeExtend
Para os funcionários remotos que trabalham em casa, é muito importante que o acesso aos serviços 
empresariais seja confiável e consistente, oferecendo uma experiência comparável a do campus. Entretanto, a 
banda sem fio de 2,4 GHz, normalmente utilizada em ambientes residenciais e urbanos, possui várias fontes de 
congestionamento, como handsets sem fio, smartphones, tablets e babás eletrônicas. Para auxiliar os usuários 
com diferentes habilidades técnicas, uma solução para funcionário remoto deve oferecer uma forma simplificada 
de implementar dispositivos que permita o acesso seguro ao ambiente corporativo.

As operações de TI possuem diferentes conjuntos de desafios em relação à implementação de uma solução 
de trabalho remoto, incluindo a segurança, manutenção e o gerenciamento adequados do ambiente de trabalho 
remoto a partir de um local centralizado. Como as despesas operacionais são sempre consideradas, a equipe 
de TI deve implementar uma solução econômica que proteja os investimentos da empresa sem sacrificar a 
qualidade ou funcionalidade. 

O Guia de design da tecnologia Cisco OfficeExtend atende aos requisitos de facilidade de uso, experiência 
de qualidade e custos operacionais. A solução Cisco OfficeExtend foi criada com base em dois componentes 
principais:

•	 Controlador LAN sem fio do Cisco 2500 Series ou Cisco 5500 Series

•	 Access point Cisco Aironet 600 Series OfficeExtend 

Controladores de LAN sem fio da Cisco
Os controladores de LAN sem fio da Cisco trabalham em conjunto com os Access Points Cisco OfficeExtend 
para dar respaldo a aplicativos sem fio críticos de negócios para os funcionários remotos. Os controladores de 
LAN sem fio da Cisco oferecem o controle, escalabilidade, segurança e confiabilidade que os gerentes de rede 
precisam para criar um ambiente seguro e escalável para o trabalhador remoto.

Um controlador independente pode comportar até 500 locais Cisco OfficeExtend. Para uma solução resiliente, a 
Cisco recomenda a implantação de controladores em pares:

Os controladores a seguir estão disponíveis no Guia de design da tecnologia Cisco OfficeExtend: 

•	 Controladores de LAN sem fio do Cisco 2500 Series

•	 Controladores de LAN sem fio do Cisco 5500 Series

Como a flexibilidade da licença de software permite a adição de pontos de acesso adicionais de acordo com as 
mudanças nos requisitos empresariais, você pode escolher o controlador que vai respaldar suas necessidades a 
longo prazo, mas pagar somente pelo o que você precisa e quando for necessário.

Para permitir que os usuários conectem seus dispositivos de endpoint à rede sem fio na empresa ou às redes 
sem fio do funcionário remoto sem a reconfiguração, o Guia de design da tecnologia Cisco OfficeExtend utiliza os 
mesmos SSIDs sem fio nas casas dos funcionários remotos para respaldar dados e voz de dentro da empresa.

http://cvddocs.com/fw/350-14
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Access Points Cisco OfficeExtend
O Access Point Cisco Aironet 600 Series OfficeExtend é lightweight, ou seja, ele não pode agir separadamente 
de um controlador de LAN sem fio. Para oferecer conectividade WLAN remota usando o mesmo perfil 
que o escritório corporativo, o ponto de acesso valida todo o tráfego em relação às políticas de segurança 
centralizadas. Ao utilizar os controladores de LAN sem fio para a centralização das políticas, o Cisco 
OfficeExtend minimiza a sobrecarga de gerenciamento associada aos firewalls das casas. As comunicações 
entre o ponto de acesso e o controlador de LAN sem fio são protegidas por uma conexão Datagram Transport 
Layer Security (DTLS).

O Cisco OfficeExtend oferece um desempenho sem fio completo do 802.11n e evita o congestionamento 
causado por dispositivos residenciais, já que ele opera simultaneamente nas bandas de frequência de rádio 
de 2,4 GHz e 5 GHz. O ponto de acesso também oferece a conectividade Ethernet com e sem fio. O Cisco 
OfficeExtend Access Point oferece segmentação com e sem fio de tráfego residencial e corporativo, permitindo 
a conectividade de dispositivos residenciais sem a introdução de riscos de segurança à política corporativa.

Modelos de design
Para uma implantação mais flexível e segura do Cisco OfficeExtend, implante um par de controladores 
dedicados para o Cisco OfficeExtend usando Controladores de LAN sem fio do Cisco 5500 ou 2500 Series. 
No modelo de design dedicado, o controlador é conectado diretamente à borda da Internet DMZ e o tráfego 
da Internet é cancelado no DMZ em relação à rede interna, enquanto o tráfego do cliente continua conectado 
diretamente à rede interna.

Figura 17 - Modelo de design dedicado do Cisco OfficeExtend

O Guia de design da tecnologia Cisco OfficeExtend está disponível em:

www.cisco.com/go/cvd/campus

http://cvddocs.com/fw/315-14
http://www.cisco.com/go/cvd/campus
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