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Obrigado por estar com a gente hoje! 

Durante a apresentação, serão feitas  

algumas perguntas para o público. 

 Dê suas respostas, participe! 
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Obrigado por estar com a gente hoje! 

 

   Se você quiser baixar uma cópia da apresentação de hoje, basta 

clicar no link abaixo ou ir até a Comunidade de Suporte e buscar 

este webcast na aba “Canto dos especialistas”. 

https://supportforums.cisco.com/docs/DOC-40112 
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Primeira Pergunta 

Qual o seu grau de familiaridade com vPC? 

a. Alto 

b. Médio 

c. Baixo 

d. Nenhum. 
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 Introdução 

 Como funciona? 

 Componentes do vPC 

 Designs comumente implementados 

 Configuração do vPC 

 Enhancements 

 Links úteis 

Agenda 
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É notório que redes ethernet necessitam de metódos que providenciem uma topologia de 
rede sem loop (loop-free topology), devido à isso, várias tecnologias foram desenvolvidas 
para poder superar essa barreira. Dentre tais tecnologias podemos destacar as duas 
principais: 

 

 

• Spanning-Tree 

 

 

 

• PortChannel 

 

 

Introdução 
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Spanning tree 

 Criado para detectar e bloquear links redundantes, de forma a evitar o fenômeno 
“broadcast storming” (tempestade de broadcast) 

 Broadcast storming é o evento no qual um quadro se propaga pela rede,  de forma 
desordenada chegando ao ponto de acabar com todos os recursos computacionais 
dos equipamentos de rede, e com isso, inutilizando a mesma. 
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Spanning tree 

Principais vantagens: 

1- Elimina loops na rede. 

2- Consegue convergir a rede e habilitar caminhos redundantes, no caso do link principal 
cair. 

 

Principais desvantagens: 

1- Em redes muito grandes, o troubleshooting é um pouco complexo. 

2- Reduz a largura de banda em, no mínimo, 50%. 
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Portchannel 

• Faz com que múltiplos links fisicos sejam agregados em único link lógico. 

• Maximiza o número de links disponiveís porém, ainda, existe perda de largura de 
banda. 

 

O portchannel foi criado para poder aumentar o número de links disponíveis, tendo em 
vista que, muita largura de banda era perdida com o spanning tree. Porém, devido ao 
mecanismo de prevenção de loop do stp, ele bloqueia todo link redundante (interfaces que 
se conectam ao mesmo dispositivo) de forma a evitar o loop, porém o PortChannel 
“engana” o Spanning-tree pois ele faz com que várias interfaces físicas sejam mostradas 
como uma única interface lógica para o dispositivo. 

 

Porém, as interfaces físicas de um portchannel, não podem estar conectadas a switchs 
diferentes, e devido a essa limitação, ainda existe perda de largura de banda por causa do 
mecanismo de prevenção de loop do spanning-tree. 
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Introdução 

 

 



15 © 2013-2014  Cisco and/or its affiliates. All rights reserved. 



16 © 2013-2014  Cisco and/or its affiliates. All rights reserved. 

 Motivações 

 

Devido a criticidade, um Datacenter deve ter a maior quantidade de largura de 
banda possível. O Virtual PortChannel foi criado para poder superar a principal 
limitação do portchannel convencional: Criar um link lógico utilizando interfaces 
fisicas conectadas a diferentes equipamentos físicos. 

 

Ao realizar isso, o Spanning-tree tem a impressão de que existe somente um 
link físico entre os dois dispositivos, e com isso, não bloqueia nenhuma 
interface. 

 

 

 

 

 

Virtual PortChannels 
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Virtual PortChannels 

 Motivações (Cont.) 

 

• Permite que um dispositivo realize um EtherChannel para dois dispositivos. 

• Elimina o bloqueio do Spanning Tree Protocol. 

• Provê uma topologia sem loop (Loop-free topology) 

• Utiliza toda a largura de banda disponível dos uplinks 

• Provê rápida convergência em caso de falha do switch ou do link. 

• Provê resiliência à nível do link. 

• Garante alta disponibilidade 
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Virtual PortChannels 

 

• Quando os quadros precisam ser encaminhados a um dispositivo upstream, devido ao hash 
do portchannel, eles são enviados por qualquer interface do mesmo, ou seja, quadros para 
o mesmo destino podem cair em qualquer um dos dois switchs da topologia vPC . E por 
isso, os Nexus que pertencem à topologia vPC devem ter as mesmas informações de 
encaminhamento de quadro, e outros paramêtros. 

 

• Devido ao fato dos dois Nexus possuírem as mesmas informações de encaminhamento, 
não importa se o quadro cai no Nexus ativo ou no passivo, pois os dois conseguirão 
encaminhá-lo. 
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Virtual PortChannels 

 

• Quando o endereço de destino do quadro está localizado em alguma interface a qual 
somente um dos Nexus tem acesso, o quadro será enviado para o outro switch (que contém 
a interface de saída do quadro) através do peer-link, e depois, e depois sairá pela interface 
“órfã”. 

 

• Orphan Ports – Interfaces que estão conectadas a apenas um Nexus da topologia vPC. 
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Virtual PortChannels 
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Recomendações 

 O vPC Peer Link deve ser formado utilizando 2 interfaces, de no mínimo, 10GB, e em 
linecards separadas. 

 

 As portas 10Gb devem ser configuradas para operar em “dedicated mode”. 

 

 Configure as portas do vPC Peer Link como “Network” no STP para poder habilitar o STP 
Bridge Assurance nesses links (Assumindo que o Bridge Assurance está habilitado 
globalmente). 

 

 Habilite UDLD no vPC Peer Link. 
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Virtual PortChannel 

 A feature vPC faz com que dois dispositivos Nexus se apresentem para um host 
downstream como um único dispositivo, fazendo com que o STP não bloqueie nenhum link, 
tendo em vista que, logicamente, só existe um único caminho. 

 Existem algumas configurações que devem ser exatamente iguais em um vPC, e caso 
tenha alguma divergência entre elas, o vPC pode ficar suspenso. 

 Tais configurações são divididas em dois tipos: Type-1 e Type-2 

 Nas configurações Type-1, se existir alguma divergência, o vPC será suspenso. 

 Nas configurações Type-2, se existir alguma divergência, será gerado um syslog, porém 
nenhuma ação será tomada pelo Nexus. 
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Virtual PortChannel 
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Virtual PortChannel 
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Virtual PortChannel 
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• O vPC possui os seguintes componentes: 

• vPC - É port-channel entre os vPC peers e os dispositivos downstream. O vPC é uma 
porta Layer 2: Switchport mode trunk ou switchport mode access. 

 

• vPC peer device - Um switch vPC (Um dos switchs Nexus). 

 

• Domínio vPC - Domínio que contém os dois peer devices (Os dois Nexus). Apenas 
dois peer devices podem fazer parte do mesmo domínio vPC. 

 

• vPC member port - Portas que, juntas, formam o vPC (Ou um portchannel membro de 
um vPC). 

 

• vPC peer-link - Link utilizado para sincronizar as informações de controle (control-
plane) entre os vPC peer devices. Deve ser um link 10-Gigabit Ethernet. O vPC peer-
link é um trunk L2 onde trafega a Vlan vPC. 

 

 

Componentes do vPC 
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• Cont. 

• vPC peer-keepalive link - O keepalive é um link layer 3 que conecta os vPC peer 
devices; Esse link é utilizado para monitorar os peer devices, e verificar se eles estão 
ligados (ou seja, verificar sua disponibilidade). Esse controle é feito através de 
mensagens de heartbeat.  

 

• vPC VLAN - VLAN que passa pelo vPC peer-link e que é utilizada por outros 
dispositivos que desejam trafegar dados no vPC. A partir do momento que uma VLAN 
é associada ao vPC peer-link, ela se torna uma VLAN vPC. 

 

• VLAN não vPC (non-vPC VLAN) - Uma VLAN que não faz parte de nenhum vPC e 
não é permitida no vPC peer-link. 

 

• Orphan port - Uma porta que tem conectividade com apenas um dos peer devices 
(somente a um Nexus) da topologia vPC. 

 

 

 

 

 

 

Componentes do vPC 
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• Cont. 

• Cisco Fabric Services (CFS) protocol - Protocolo que roda no vPC peer-link e que 
provê sincronização e mecanismos de checagem confiáveis entre os dois peer 
devices. 

 

 

 

 

 

 

 

Componentes do vPC 
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Segunda Pergunta 

Qual o componente do vPC é responsável 
por checar a disponibilidade dos vPC peer-
devices? 

 

 vPC peer-link 

 vPC peer-keepalive 

 vPC member port 

 vPC orphan port 
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Design 

• Como o vPC não utiliza o Spanning-tree para bloquear links redundantes, ele necessita 
de um mecanismo que possa prevenir a ocorrência de loops. 

 

• O mecanismo de prevenção de loops do vPC funciona da seguinte maneira: 

• Um trafego que entra por uma member port, só pode sair por outra member port. 
Ele só passa no peer-link trafego destinado a Orphan ports. 

 

• No peer-link só passam informações de controle ou tráfego destinados a Orphan 
port, desde que esse tráfego seja apenas L2. 

 

• É recomendável que se tenha um trunk L3 entre os peer-devices para fazer 
encaminhamento de tráfego L3. 
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Design 

• Quando um dispositivo L3 (Um roteador ou firewall configurado em routed mode) é 
conectado ao dominio vPC através de um vPC, ele tem o seguinte comportamento: 

 

 - Na camada 2, o dispositivo L3 enxerga um único switch layer 2       
formado pelos peer devices. 

 

 - Na camada 3, o dispositivo L3 enxerga dois dispositivos L3       
distintos (Um pra cada vPC peer device). 

 

• O vPC é uma tecnologia de virtualização em camada 2. E é por isso que na camada 2, 
ambos vPC peer devices apresentam-se como um único dispositivo lógico para o resto 
da rede. 

• Porém, não existe nenhum mecanismo de virtualização implementado, para o vPC, na 
camada 3. Essa é a razão pelo qual o vPC peer device é visto como um dispositivo L3. 
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Design 
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Design 

• Conectar dispositivos L3 (tais como roteador ou firewall em routed mode) a um domínio 
vPC, não é um design suportado devido ao mecanismo de prevenção de loop do vPC. 

• Para conectar um dispositivo L3 em um domínio vPC, utilize interfaces L3 para conectar 
os dispositivos L3 a cada vPC peer device. Ao realizar isso, o dispositivo L3 será capaz 
de estabelecer  adjacências (feitas por protocolo de roteamento) com ambos os vPC 
peer devices. 
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Design 

• Os cenários comumente implementados utilizando a feature vPC são divididos em 
duas “categorias”: Designs implementados dentro dos Datacenters e Designs para 
interconexões de Datacenter, tal como, vPC DCI (Data center Inteconnect). 

 

• Implementados dentro dos Datacenters: 

  ◦ Single-sided vPC (Camada de acesso ou agregação)  

  ◦ Double-sided vPC, também chamado de “Multilayer vPC” (Camada de  
    acesso, utilizando o vPC para interconnectar a agregação utilizando vPC)  

 

• Designs para interconexões de Datacenter: 

     ◦ Multilayer vPC para a camada de agregação e Interconexão de Datacenter. 

    ◦ Dual Layer / Layer 3 Pod Interconnection 
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Design 
Single-sided vPC 

• Single-Sided vPC 

 No single-sided vPC, dispositivos de acesso são conectados “dual-homed” no par   
 de Nexus que formam o domíno vPC. 
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Design 
Single-sided vPC 

• O dispositivo de acesso pode ser qualquer equipamento (Switchs L2, servidores 
rack-mount, blade server, firewall e etc). O único pré-requisito é que tal 
equipamento suporte as tecnologias de portchannel (ou link aggregation). Tais 
como: 

 

1.  LACP em modo “active” 

 

2. LACP em modo “passive” 

 

3. Portchannel estático (Mode ON) 
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Design 
Double-sided vPC 

• Double-sided vPC 

 

• Essa topologia cria duas camadas de vPC domain, e as sobrepõe, de tal forma que, os 
portchannels que se conectam ao dominio vPC da camada de acesso, com o dominio vPC da 
camada de agregação, acabam sendo um vPC. 

 

• O vPC domain de baixo é usado para conectividade de rede ativa/ativa (Por exemplo, um 
servidor com duas NICs conectadas a rede)  entre os dispositivos finais da camada de 
acesso. 

 

• O vPC domain acima é utilizado para conectividade ativa/ativa para protocolos FHRP (HSRP, 
GLBP ou VRRP) no limite de L2/L3 na camada de agregação.  
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Design 
Double-sided vPC 
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Design 
Double-sided vPC 

• Melhorias que o double-sided vPC proporciona, em detrimento do single-sided vPC: 

 

1.   Possibilita um domínio L2 maior. 

 

2. No double-sided vPC, dois switchs de acesso são conectados a dois switchs de agregação, 
aonde cada switch de acesso está conectado em Single-sided vPC com os switchs de 
agregação. 

 

3. Provê mais largura de banda da camada de acesso para a camada de agregação. Se 
usarmos módulos F1 ou F2 nos Nexus de agregação, conectando a Nexus 5500 na camada 
de acesso, pode-se configurar um vPC com 32 portas ativas (resultando em 320 Gbps de 
upstream). 
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Implementação 
Habilitando a feature vPC 
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Implementação 
Habilitando a feature vPC 
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Implementação 
Verificando se a feature foi habilitada 
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Implementação 
Criando o domínio vPC 
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Implementação 
Verificando se o dominio vPC foi criado 
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Implementação 
Configurando e checando o Peer-keepalive 
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Implementação 
Criando o port-channel que será usado como peer-link 
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Implementação 
Configurando o peer-link 
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Implementação 
Configurando o peer-link 
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Enhancements 

• Enhancements são features adicionais que você pode configurar no dispositivo de forma a 
“melhorar” ou “superar” algum empecilho do seu cenário atual. 

 

• Peer-gateway 

 

• Auto-recovery / Reload restore 

 

• Graceful Type-1 Check (ou Graceful consistency-check) 
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Enhancements 

• Peer-gateway 

 

• Essa feature permite a qualquer vPC peer device a atuar como gateway, e realizar 
o encaminhamento do tráfego, sem precisar utilizar o peer-link para transmitir os 
dados para o outro peer-device. 

 

• Existem alguns cenários, principalmente envolvendo HSRP e alguns servidores 
third-party, no qual ele utiliza o mac address do equipamento fisico (Nexus) ao 
invés de utilizar o mac address virtual do vPC, e isso leva o Nexus a tentar 
encaminhar o frame pelo peer-link, e isso não é possível devido ao mecanismo de 
prevenção de loop do vPC. 

 

• A feature Peer-gateway faz com que qualquer peer device encaminhe os quadros 
para seus respectivos destinos, sem a necessidade da utilização do peer-link 
(exceto em casos de orphan ports).  
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Enhancements 

 Auto Recovery 

 No caso de falha dupla (Tanto peer-link quanto peer-keepalive falharam), depois 3 
tentativas de contato (heartbeat), ambos os Nexus irão desativar todas as suas vlans 
vPC, e consequentemente, não encaminharão trafego por tais interfaces. Caso os link 
fiquem online novamente, e o secundário notar que o primário caiu, o secundário não irá 
tomar o seu lugar, e suas vlans continuarão em suspended. 

 Se por alguma razão o vPC peer-link cai (somente o peer-link), os vPC peer devices vão 
detectar essa queda através do vPC peer-keepalive e o dispositivo secundário vai 
desativar todas as suas Vlans vPC para evitar loops. Consequentemente, todo o tráfego 
flui pelo switch primário do vPC.  

 Com esse enhancement habilitado, em caso de falha dupla, o Nexus secundário muda 
para primário e ativa novamente suas vlans vPC, após 3 tentativas de contato 
(heartbeat).  

 

  A partir da versão 5.2(1) essa tarefa é feita pela feature vPC auto-recovery. Em versões 
anteriores, a feature reload restore  fazia algo similar. 
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Enhancements 
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Enhancements 

 

Caso a feature Auto reload esteja configurada, o Nexus terá o seguinte comportamento, 
conforme os passos mostrados na imagem anterior: 

 

1 – Quando o vPC peer-link cai, o vPC peer-device secundário (7K2) desativa todas as 
suas vPC member ports. 

 

2 – Vamos dizer que logo após a queda do peer-device secundário, o primário também cai 
(7K1). Com isso, o secundário (7K2) não recebe mais mensagens pelo vPC peer-
keepalive. 

 

3- Depois de timeouts consecutivos de keepalive, o dispositivo vPC secundário (7K2) muda 
o seu estado (role) para peer device primário, e sobe todas as vPC member ports. 
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Enhancements 

• Graceful type-1 check 

 

Conforme dito anteriormente, vPCs member ports devem ter parametros idênticos em cada 
vPC peer device (Tal como, MTU, speed..). 

 

Qualquer inconsistência Type 1 fará com que todas vlans, de todas as vPC member ports, 
e de ambos peer switchs sejam desativadas devido a tal inconsistência. 

 

Com a feature vPC graceful type-1 check, apenas as member ports do vPC peer-device 
secundário serão desligadas. 

 

vPC member ports no peer-device primário continuam ligadas e todo o processo de 
encaminhamento irá ocorrer normalmente. 

 



59 © 2013-2014  Cisco and/or its affiliates. All rights reserved. 

Enhancements 
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Enhancements 

• Os três enhancements são habilitados no mesmo local: 
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Terceira Pergunta 

Qual enhancement protege o vPC contra 
cenário de dupla falha, por exemplo, devido 
a queda de energia? 

 

 vPC peer-gateway. 

 vPC graceful check Type-1 

 vPC Bridge Assurance 

 vPC Auto recovery 
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Links úteis 

 Configuration guide vPC:  

http://www.cisco.com/en/US/docs/switches/datacenter/sw/5_x/nx-
os/interfaces/configuration/guide/if_vPC.html 

 

• vPC Design guide: 

http://www.cisco.com/en/US/docs/switches/datacenter/sw/design/vpc_design/vpc_be
st_practices_design_guide.pdf 

 

• Virtual Port Channel Operations 

http://www.cisco.com/en/US/docs/switches/datacenter/nexus5000/sw/operations/n5k
_vpc_ops.html 

http://www.cisco.com/en/US/docs/switches/datacenter/sw/5_x/nx-os/interfaces/configuration/guide/if_vPC.html
http://www.cisco.com/en/US/docs/switches/datacenter/sw/5_x/nx-os/interfaces/configuration/guide/if_vPC.html
http://www.cisco.com/en/US/docs/switches/datacenter/sw/5_x/nx-os/interfaces/configuration/guide/if_vPC.html
http://www.cisco.com/en/US/docs/switches/datacenter/sw/5_x/nx-os/interfaces/configuration/guide/if_vPC.html
http://www.cisco.com/en/US/docs/switches/datacenter/sw/5_x/nx-os/interfaces/configuration/guide/if_vPC.html
http://www.cisco.com/en/US/docs/switches/datacenter/sw/design/vpc_design/vpc_best_practices_design_guide.pdf
http://www.cisco.com/en/US/docs/switches/datacenter/sw/design/vpc_design/vpc_best_practices_design_guide.pdf
http://www.cisco.com/en/US/docs/switches/datacenter/sw/design/vpc_design/vpc_best_practices_design_guide.pdf
http://www.cisco.com/en/US/docs/switches/datacenter/nexus5000/sw/operations/n5k_vpc_ops.html
http://www.cisco.com/en/US/docs/switches/datacenter/nexus5000/sw/operations/n5k_vpc_ops.html
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Fonte das imagens 

 http://blog.ccna.com.br/author/dreamkeeper/ 

 

 http://www.cisco.com/en/US/docs/switches/datacenter/sw/design/vpc_design/vpc_
best_practices_design_guide.pdf 

 

 http://www.cisco.com/ 

http://blog.ccna.com.br/author/dreamkeeper/
http://blog.ccna.com.br/author/dreamkeeper/
http://www.cisco.com/en/US/docs/switches/datacenter/sw/design/vpc_design/vpc_best_practices_design_guide.pdf
http://www.cisco.com/en/US/docs/switches/datacenter/sw/design/vpc_design/vpc_best_practices_design_guide.pdf
http://www.cisco.com/


Envie sua pergunta agora! 

Use o painel Q&A para enviar suas perguntas, que os 
especialistas irão responder ao vivo! 
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Evento Pergunte aos Especialistas 
com Felipe Lima 

Se você quiser tirar mais dúvidas com o nosso especialista, ele 

estará respondendo a perguntas entre os dias 12 e 21 de Fevereiro 

neste link:  

 

https://supportforums.cisco.com/thread/2266698 

 

O vídeo, a apresentação e as perguntas e respostas serão 

disponibilizados até a terça-feira da semana que vem  no link: 

 

https://supportforums.cisco.com/community/portuguese/canto-dos-

especialistas/webcasts 

. 
  

https://supportforums.cisco.com/thread/2266698
https://supportforums.cisco.com/thread/2266698
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https://supportforums.cisco.com/community/portuguese/canto-dos-especialistas/webcasts
https://supportforums.cisco.com/community/portuguese/canto-dos-especialistas/webcasts
https://supportforums.cisco.com/community/portuguese/canto-dos-especialistas/webcasts
https://supportforums.cisco.com/community/portuguese/canto-dos-especialistas/webcasts


Cisco Confidential 66 © 2013-2014  Cisco and/or its affiliates. All rights reserved. 

Webcast ao Vivo (em Espanhol) 

Tema: IOS-XR: Instalação e Atualização de Software e Introdução ao Cisco Software 

Manager. 

 

Com o especialista Cisco:  Sergio Barragán 

 

Data: 25 de fevereiro de 2014 

 

http://tools.cisco.com/gems/cust/customerSite.do?METHOD=E&LANGUAGE_ID=S&SE

MINAR_CODE=S19871&PRIORITY_CODE=%20 

http://tools.cisco.com/gems/cust/customerSite.do?METHOD=E&LANGUAGE_ID=S&SEMINAR_CODE=S19871&PRIORITY_CODE= 
http://tools.cisco.com/gems/cust/customerSite.do?METHOD=E&LANGUAGE_ID=S&SEMINAR_CODE=S19871&PRIORITY_CODE= 
http://tools.cisco.com/gems/cust/customerSite.do?METHOD=E&LANGUAGE_ID=S&SEMINAR_CODE=S19871&PRIORITY_CODE= 
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Webcast ao Vivo (em Inglês) 

Tema: Troubleshooting Common Features of Cisco UCS and Cisco Nexus 1000v 

 

Com o especialista Cisco:  Vishal Mehta 

 

Data: 19 de fevereiro de 2014 

 

http://tools.cisco.com/gems/cust/customerSite.do?METHOD=E&LANGUAGE_ID=E&SE

MINAR_CODE=S19850&PRIORITY_CODE= 

http://tools.cisco.com/gems/cust/customerSite.do?METHOD=E&LANGUAGE_ID=E&SEMINAR_CODE=S19850&PRIORITY_CODE=
http://tools.cisco.com/gems/cust/customerSite.do?METHOD=E&LANGUAGE_ID=E&SEMINAR_CODE=S19850&PRIORITY_CODE=
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Pergunte ao Especialista (em Português) 

Tema: Smart Net Total Care 

 

Com o especialista Cisco:  Hernani Crespi 

 

Termina em  13 de fevereiro de 2014 
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Pergunte ao Especialista (em Espanhol) 

Tema: Integración del ISDN Link con equipos terminales (endpoints) 

 

Com o especialista Cisco:  Paulino Gárcia 

 

Termina em  23 de fevereiro de 2014 
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Pergunte ao Especialista (em Inglês) 

Tema: Catalyst 6800 VSS Quad-Sup SSO and Instant Access Overview 

 

Com o especialista Cisco:  Vivek Babeja & Shawn Argo 

 

Termina em  14 de fevereiro de 2014 

 

 

Tema: ASR9000 Hardware Architecture 

 

Com o especialista Cisco:  Satya Narra 

 

Termina em  14 de fevereiro de 2014 
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Pergunte ao Especialista (em Inglês) 

Tema: Troubleshooting Unified Contact Center Enterprise  

 

Com o especialista Cisco:  Goran Selthofer 

 

Termina em  14 de fevereiro de 2014   
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Qualifique o conteúdo da Cisco 
Support Community em Português 

 

 

          Agora é possível qualificar discussões,  
   documentos, blogs e videos!!! 
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Spotlight Awards (Prêmio Participantes 
em Detaque) 

 O prêmio “participantes em destaque” foi criado em 2012 na comunidade global 
da Cisco  e é usado para reconhecer àqueles membros que dão um 
contribuição significativa para a comunidade de suporte da Cisco e que além de 
tudo exercem um papel de liderança dentro da comunidade em distintas 
categorias 

 Foi lançado na comunidade em português, em 1 de dezembro de 2013 e conta 
com a categoria “O Novato”. 

 Mais detalhes sobre o premio, podem ser consutados no link: 
https://supportforums.cisco.com/community/portuguese/principais-
colaboradores/participantes_em_destaque 

https://supportforums.cisco.com/community/portuguese/principais-colaboradores/participantes_em_destaque
https://supportforums.cisco.com/community/portuguese/principais-colaboradores/participantes_em_destaque
https://supportforums.cisco.com/community/portuguese/principais-colaboradores/participantes_em_destaque
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Convidamos você a participar da CSC em 
português e em nossas redes sociais 

https://supportforums.cisco.com/community/portuguese 

Portugal: http://www.facebook.com/ciscoportugal  

Brasil: http://www.facebook.com/CiscoDoBrasil 

Portugal: https://twitter.com/CiscoPortugal  

Brasil: http://twitter.com/CiscoDoBrasil 

Portugal: http://www.youtube.com /user/ciscoportugal 

Brasil: http://www.youtube.com/user/ciscoDoBrasilTV 

Portugal: http://ciscoportugalblog.wordpress.com/ 

https://supportforms.cisco.com/
https://supportforms.cisco.com/


Por favor complete o formulário de avaliação e dê sugestões 
de temas para os próximos webcasts! 

Muito Obrigado 
por assistir. 



Thank you for Your Time 
 

Please take a moment to complete the evaluation 


