Cisco DNA Assurance
Unlocking the Power of Data
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Introduction to Cisco DNA Assurance
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¨«ÃvzvųÄµų·vzvų«zzvfµų«ųfrr·«fµzų¯¯·zų«z¯·µŖųOųvųµ¯őų ¯rų4
¯¯·«frzų zÃz«fz¯ų µzŧ¯z«z¯ų vfµfqf¯z¯őų ¯¨¯µrfµzvų ffÆµr¯őų fvų frz
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Q¯ų ¯rų 4ų ¯¯·«frzőų zµÄ«ų ffz«¯ų zµų fų q«vś¯ŧzÆzų ÃzÄų ų µzų r·««zµ
¨z«fµų ¯µfµzų ų µzų zµ«zų zµÄ«Ŗų Ffµz«ų µfų ¨«z¯zµų µzų zµÄ«ų ffz«
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¯¯·«frzų ¨«Ãvz¯ų Ã¯qµÆų µų µzų frµ·fų zÅ¨z«zrz¯ų ų µzų ·¯z«¯ų fvų f¨¨rfµ¯
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3.ų f«µ¯Ŗų Ãzų µzų Ãf¯µų f·µų ų «fµų Ärų rfų qzų fµz«zv
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rfzz¯ų fÆų zzvų µų qzų fvv«z¯¯zvų Í«¯µőų Äµ·µų µzų zµÄ«ų ffz«
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fÃzųf·µ¯Ŗų 3r«ų ¯z«Ãrz¯ų rfų «·ų vz¨zvzµÆų ų rµfz«¯őų fvų rfų qzų ļŐļų «ų 4ŐļŖ
frų rµfz«ų ŝų ¨vų ¯ų frfµzvų Äµų «z¯·«rz¯ų ų CQų fvų z«ÆŖų ¯ų «zų fv
«zų¨Æ¯rfų«z¯·«rz¯ųţ CQőųz«ÆŤųf«zųfvvzvųµųµzų¨ųųµzųrfų¯Æ¯µzőųµz
·qz«ų ų r«ų ¯z«Ãrz¯ų rfų «Äų «ÉµfÆų ų «vz«ų µų ¯z«Ãzų f«z«ų ·qz«ų 
·¯z«¯ųfvųf¨¨rfµ¯ų«ų¯z«Ãzųfųf«z«ųzµÄ«Ŗ
ŚJÆ¯µzŚų «zz«¯ų µų fų ¯z«z¯ų ų «f¯µ«·rµ·«zų ¨frfz¯ų Ärų f«zų «z¯¨¯qzų «
ffų µzų ·vz«Æų r«ų ¯z«Ãrz¯Ŗų Ozų JÆ¯µzų r¨zµ¯ų Äµų ¯rų 4
zµz«ųz¨ų¨z«fµ«¯ųÄµųffų¯Æ¯µzųµf¯¯ų¯·rųf¯ų·¨«fvz¯őųqfr·¨őų«z¯µ«ző
fvųµ«Ŗ

4zµÄ«ų µ«z«ųCfµ«
4zµÄ«ų µ«z«ųCfµ«ų¯ųzųųµzųz¯¯zµfųr«zų¨frfz¯ųų ¯rų4ų zµz«Ŗ
#µų ¯ų q·µų µų ¯·¨¨«µų fÆų Ļőų fÆų ļų fvų fÆų 4ų f·µfµų Ä«ÎÄ¯ų «ų zµÄ«
ffzzµų fvų µ«Ŗų Ozų 4zµÄ«ų µ«z«ų Cfµ«ų r·vz¯ų µzų 4zµÄ«
#«fµųfµfqf¯zőų¨rÆųfvųf·µfµųzz¯őųfvųµzųzµÄ«ų¨««fz«Ŗ
Ozų f·µfµų zzų f¯ų µzų fqµÆų µų v¯rÃz«ų µzų zµÄ«ų «f¯µ«·rµ·«zų fv
¨z«vrfÆų¯rfųµzųzµÄ«ųµųr«zfµzųfų¯zų¯·«rzųųµ«·µųµfµųr·vz¯ųzµÄ«
vzÃrzų vzµf¯őų ¯µÄf«zų fz¯ų «·ų ų µzų ¯Æ¯µz¯őų zµÄ«ų ¯zµµ¯őų ¯µz
vzÍµ¯őų fvų vzÃrzŧµŧ¯µzų f¨¨ų «fµŖų O¯ų f¯ų r·vz¯ų µzų µ¨Æ
«fµų µfµų f¨¯ų µzų zµÄ«ų vzÃrz¯ų µų µzų ¨Æ¯rfų µ¨Æų fų Äµų µz
vzµfzvųvzÃrzŧzÃzųvfµfŖ

Cisco DNA Center Architecture ļĽł

Ozų¨rÆųzzų¨«Ã¯¯ųÃf«·¯ų¨rz¯ųfr«¯¯ųµzųµz«¨«¯zųzµÄ«ų«ųE·fµÆ
ų Jz«Ãrzőų f¨¨rfµų zÅ¨z«zrzőų frrz¯¯ų rµ«őų fvų µz«ų ¨rz¯Ŗų #µų ¨«Ãvz¯ų f
fq¯µ«frµų fÆz«ų «ų µzų zµ«zų µz«¨«¯zų zµÄ«ų ·¯ų µzų ¯z«Ãrzų fvų ¨rÆ
«fzÄ«ųfvųzÃz«fųvzÃrzŧ¯¨zrÍrų vfµfų vz¯Ŗų O¯ų v·zų ¯ų «z¯¨¯qzų «
µzų¨«Ã¯ųųzµÄ«ųvzÃrz¯Ŗ
Ozų 4zµÄ«ų #«fµų fµfqf¯zų ¯µ«z¯ų fÆų vfµfų µfµų ¯ų ·¯zvų qÆų µzų 4zµÄ«
µ«z«ų Cfµ«Ŗų Cf«µų ų µzų 4zµÄ«ų #«fµų fµfqf¯zőų ¯·rų f¯ų zµÄ«
µ¨Æų fvų vzÃrzų «fµőų rfų qzų zÅrfzvų Äµų 4zµÄ«ų fµfų Cfµ«ų «
rµzÅµ·fųffÆ¯¯ųfvųr««zfµŖ

4zµÄ«ųfµfųCfµ«
ųfµfų¯ųfųµz«ų·¯zvųµųvz¯r«qzųf«zųųf·µ¯ųųr¨zÅųvfµfų¯zµ¯ų«ųvz«zµ
¯·«rz¯ųf¯¯fµzvųµų«zÃzfų¨fµµz«¯ųfvųµ«zv¯ųµfµųrfųqzų·¯zvųµųfvv«z¯¯ųq·¯z¯¯
rrz«¯Ŗ
4zµÄ«ųvzÃrz¯ų ¨z«vrfÆų ¯zvų ¯µ«·rµ·«zvų fvų ·¯µ«·rµ·«zvų vfµfų µų zµÄ«ųvfµf
rzrµ«¯Ŗų fÆÉų fvų r««zfµų f«zų f·µ¯ų ų vfµfų «ų vz«zµų zµÄ«
¨µ¯ų µų ¯Äų frµfqzų ¯µ¯ų ¯ų rfzŖų Jµ«ų zÅ¨zµfÆų «Ä
f·µ¯ųųvfµfųrfųª·rÆųqzrzųÄf¯µz·ųfvųzÅ¨z¯ÃzųzÃzų«ų¯fŧµŧzv·
¯ÉzvųzµÄ«¯Ŗų [µų µzų zÃz«ŧr«zf¯ų ·qz«ų fvų µÆ¨z¯ų ų vzÃrz¯ų qf«vzvőųf¯
Äzų f¯ų µzų zÅ¨fvų ·qz«ų ų f¨¨rfµ¯ų ų ·¯zőų fų zµÄ«ų µ«
¨«µr¯ų¯·rųf¯ųJ43CųfvųJÆ¯ųf«zųųz«ųfvzª·fµzųµųµ«ųµzųzfµųųµz
zµÄ«Ŗų 4zÄz«ų ¯µ«zfų ¨«µr¯ų zÅ¯µų µfµų f«zų rf¨fqzų ų ¯zvų f«zų vfµf
¯µ«zf¯ų fµų f¯µz«ų «fµz¯Ŗų Jzr·«µÆų ¯ų µ¨ŧŧvų «ų fÆų zµÄ«ų ffz«¯ų µvfÆ
ÄzųrzrµųfvųzÅ¨«µųzµÄ«ų«fµŖųC«ÃvųzµÄ«ųfv¯µ«fµ«¯
fų ÄvÄų µų µzų ¯µfµzų ų µz«ų zµÄ«őų fvų zfqų µzų µų fzų vzr¯¯ų µfµ
«Äųµz«ųzµÄ«őųf«zųųzÆų¨«µfrzŖ

ļĽŃ Cisco DNA Center Architecture

DIAGRAM

Network Data Platform

Ozųfų ų µzų 4zµÄ«ų fµfų Cfµ«ų ¯ų µų rÃz«µų ų fµfų rų «ų vz«zµ
vfµfų ¯·«rz¯ų fvų r««zfµzų µfµų «fµų µų zz«fµzų frµfqzų q·¯z¯¯ų ¯µ¯Ŗ
4zµÄ«ųfµfųCfµ«ų¯ųqf¯zvųųfųr¨«zz¯Ãzųr«ų¯z«Ãrz¯ŧqf¯zvųffÆµr¯ųfv
¯µ«zfų ¨«rz¯¯ų zzŖų O¯ų zzų ¨«Ãvz¯ų fų v¯µ«q·µzvőų ų ¨z««frző
¯rffqzųvfµfųrzrµųfvųf«zfµų«fzÄ«ųµų¨«Ãvzųzf«ų«zfųµzųzµÄ«
¯µ¯ų fvų ¨«frµÃzų µ«·qz¯µŖų ·«µz««zőų µ¯ų zzų f¯ų z¨Äz«¯
fvÃfrzvų ·¯zų rf¯z¯ų f«·vų #Oų 9¨z«fµ¯ų fÆµr¯ų ţ#O9Ťőų #Oų Jz«Ãrzų 3ffzzµ
ţ#OJ3ŤőųfvųJzr·«µÆŖ

Cisco DNA Center Architecture ļĽń

Functional Aspects
¯rų 4ų zµz«ų v«Ãz¯ų Ãfµų fvų ¯¨rµÆų Ãz«ų fvų fqÃzų µ«fvµf
µ«ų µ¯ų qÆų r·¯ų ų zz«fµų r««zfµzvų ¯µ¯Ŗų ¯rų 4ų ¯¯·«frz
rzrµ¯ų·µ¨zųvfµfų¯·«rz¯ų«ųvzÃrz¯őųf¨¨rfµ¯őų·¯z«¯őųfvųzv¨µ¯őųfvųµz
f¨¨z¯ų fvÃfrzvų ffÆµr¯ų f«µ¯ų µų ·rÃz«ų ¯¯·z¯ų fvų ¯·z¯µų ¨µ¯ų «
«zzvfµŖų ¯rų 4ų zµz«ų ·¯z¯ų ·ª·zų zµÄ«ų «f¨ų µzrÆų vzÃz¨zvų qÆ
¯rųµfµųv«fÄ¯ų«ųfųrqfµųųvfµfų¯·«rz¯ųµųfÄų«ųrµzÅµ·fųr««zfµŖ

µzÅµ·fų ««zfµ
µzÅµųz¨¯ų rf¨µ·«zų fvų vzų µz«frµ¯ų fvų «zfµ¯¨¯ų qzµÄzzų zµµz¯ų fv
frµ«¯ų ų µzų zµÄ«Ŗų Ozų 4zµÄ«ų fµfų Cfµ«ų Äµų ¯rų 4ų zµz«ų f¯ų µz
fqµÆų µų rµ·fÆų z«rőų f«zfµzőų r««zfµzőų fvų ffÆÉzų zµÄ«ų vfµfų ų zf«
«zfŧµzŖųOųųµ¯ųf¯ųµzų ųfµfųzų¯µ«ųµzų¯µfµzųųµzųzµÄ«ųųµz
vfµfqf¯zų Äzų fų µzų ¯fzų fÃffqzų «ų «zÃzÄų fvų ffÆÉų qÆų ¯rų 4
¯¯·«frzųfµų¯zų¨µųųµzųųµzų·µ·«zŖ
DIAGRAM

Graph Data and Contextual Correlation

ļľĻ Cisco DNA Center Architecture

OzųJz«z¯ųfÆ¯¯
ų µzų ¯z«z¯ų ¯ų fų ¯zµų ų vfµfų ¨µ¯ų rzrµzvų fµų fų zª·fÆų ¯¨frzvų µzų µz«Ãfų «
r«zfµų ¯rų4ų¯¯·«frzų,C#¯ųfr«¯¯ųzµÄ«¯őųvzÃrz¯őųrzµ¯őųf¨¨rfµ¯őųfv
¯zr·«µÆŖų [µų q·µŧų fµzfµrfų ·rµ¯őų ¯µfµ¯µrfų vz¯ų fvų f«zfµ
«fzÄ«¯őų µzų ų fµfų zų ¯zv¯ų µ¯ų vfµfų µų «µq·vų f¨¨rfµ¯ų ¯·rų f¯
¯rų4ų¯¯·«frzųµųr«zfµzų·ª·zų¯µ¯Ŗ
DIAGRAM

Time Series Analysis

¨zÅųÃzµųC«rz¯¯
¨zÅųÃzµųC«rz¯¯ų·µ¨zÅz¯ųvfµfų«ųÃf«·¯ųvfµfų¯·«rz¯ųµųz«ųzÃzµ¯ų
µz«z¯µų«ų¨fµµz«¯Ŗųz«Ãzvų¨fµµz«¯ųµzųµ«z«ųµÍrfµ¯ų«ųffz¯ųvzµzrµzvő
«ų ¯µ«zų µzų «fµų «ų ·«µz«ų ¨«rz¯¯ų ¨««ų µų «zvz«ų µzų ¯µų ų µz
¯rų 4ų ¯¯·«frzų f¯qf«vŖų Ozų Ãf·zų ų ¨zÅų Ãzµų C«rz¯¯ų ¯ų «f¨vÆ
vzµÆųzÃzµ¯ųų¯Írfrzųfvųfz«µųųµz¯zųųzf«ų«zfŧµzŖ

Cisco DNA Center Architecture ļľļ

DIAGRAM

Complex Event Processing

¯zvų.¨ųFzzvfµ
#ų ¯rų 4ų zµz«őų µzų «zų ų µzų ·µfµų ¨fµ«ų ¯ų µų µ«f¯fµzų µzų q·¯z¯¯
µzµųf¯ųzÅ¨«z¯¯zvųqÆųµzųzµÄ«ųffz«ųµųzµÄ«ų¨rz¯ųfvųrÍ·«fµ¯ő
Äzųµzų«zųų¯¯·«frzų¯ųµųµ«ųµzųzµÄ«ųvzÃrz¯ųµųz¯·«zųµfµųzÃz«Æµ
¯ųÄ«ųf¯ų¨z«ųµzųq·¯z¯¯ųµzµŖų¯ų¯ÄųųµzųÄųvf«főųµ¯ųr«zfµz¯ųf
r¯zvŧ¨ų¯Æ¯µzų«ų·¯zųqÆųµzų«fÉfµŖ

ļľĽ Cisco DNA Center Architecture

DIAGRAM

Closing the Loop

[zzÃz«ų zµÄ«ų fv¯µ«fµ«¯ų «ų ·µų fų rfzų µ«·ų ·µfµőų µzÆų rf
zÃz«fzų¯¯·«frzųµųµ«ųÄzµz«őųfvųÄőųµzųrfzų¯ų¨¯µÃzÆų«ųzfµÃzÆ
¨frµų µzų zµÄ«ų ¨z«fµ¯ų «ų µzų «fÉfµőų fvų Äzµz«ų «ų µų µz
q·¯z¯¯ųµzµų¯ųzµŖ
#ų fų ¯f«ų ÄfÆőų Äzų ¯¯·«frzų vzµzrµ¯ų fų ffÆų ų µzų zµÄ«őų 4zµÄ«
v¯µ«fµ«¯ų fÃzų µzų fqµÆų µų zÃz«fzų ·µfµų µų µfzų r««zrµÃzų frµų µ
«z¯µ«zųµzųµzµŖųų«Äf«vőųfÆųųµz¯zųr««zrµÃzų frµ¯ų Äų qzų f·µfµzv
µ«·ų¯¯·«frzųfvų#OJ3ųÄ«ÎÄųµz«fµ¯Ŗ
Ozų fqÃzų ·vz«z¯ų µzų ¯µ«ų ų qzµÄzzų ·µfµų fvų ¯¯·«frzų f¯ų z
¯Æ¯µzŖų #µų ¯ų ¨«µfµų «ų fų zµÄ«ų ffz«ų µų Äų ų fų rfzų ŧų «ų zÅf¨zőų f
f·µfµų zÃzµų ŧų f¯ų Ä«zvų f¯ų zÅ¨zrµzvų «ų µŖų µz«ų ÄfÆőų µzų zµÄ«ų ffz«
Äfµ¯ųµųÄųµzų·µrzųŧųz¯¨zrfÆų«ųrfz¯ų«ųÄrųµzÆųzzvųµųvr·zµ
µzų«z¯·µųfvŝ«ųµfµzųfų«qfrŖų Ãz«¯zÆőųfųf·µfµųzÃzµųfÆųqzųµ«z«zv

Cisco DNA Center Architecture ļľľ

qÆų¯¯·«frzŖų¯ųfųzÅf¨zőųfųµ«zvųzÃzµųvzµzrµ¯ųÃz«ŧ·µÉzvų¯ųfvųµzųfv
zzv¯ųµų«zfrµŖų«ųzÅf¨zőųµ¯ųfÆųqzųqÆųrfųµzųų¯¨zzvų«ųfvvųfųŖ

9¨zų#µz«fµ¯ųÃfųCfµ«ųC#¯
9¨zų µz«frz¯ų ¨«Ãvzų µzų ÎzÅqµÆőų frrz¯¯qµÆų fvų zÅµz¯qµÆų «ų q·v
r·¯µųf¨¨rfµ¯ųfvųµz«fµ¯ųÄµųr¨zzµf«Æųv·¯µ«Æų¯µfvf«vų¨fµ«¯
¯·rųf¯ųJz«Ãrz4ÄőųJÆ¨zų«ų ·¯z¯¯őų.ÃzrµųfvųOfqzf·őųf¯µųµz«¯Ŗ
DIAGRAM

Cisco DNA Center - Open Platform Integration

ļľĿ Cisco DNA Center Architecture

Cisco DNA Center Platform
¯rų 4ų zµz«ų ¯ų µzų zf«µų ų ¯rų #µzµŧ f¯zvų 4zµÄ«őų ¯·¨¨«µų µz
zÅ¨«z¯¯ųųq·¯z¯¯ųµzµų«ųfųf««fÆųų¨«frµÃzųµ«ųfvųµ«·qz¯µ
·¯zų rf¯z¯ų Äµų µzų µz«¨«¯zų zµÄ«Ŗų ¯ų r·vų f¨¨rfµ¯ų ¨«z«fµzų 
f¯µ«zfų µz«¨«¯z¯őų C#¯ų f«zų «f¨vÆų qzrų µzų ¯µfvf«vų «ų vz«ų #O
«fÉfµ¯ų µų z¯·«zų µz«fµų Äµų qz¯µŧŧq«zzvų ¯·µ¯ų µų r«zf¯z
¨«v·rµÃµÆų fvų zfqzų ÃfµŖų [zų zfrÆų µz«fµų ¨«frµrz¯ų ¯·rų f¯ų µz
µz«¨«¯zų Jz«Ãrzų ·¯ų ţJ Ťų f«zų ¯µų ¨«zÃfzµų «ų ŧ¨«z¯zų f¨¨rfµ¯őų µzÆų f«z
qzųª·rÆųvz¨«zrfµzvųųfÃ«ųųC#ųrzrµÃµÆŖų·«µz««zőųµųzzµųµzųzzvųµ
¯rfzų fvų frrzz«fµzų ¨z«fµ¯ų ų vz«ų µz«¨«¯zų zµÄ«¯őų #Oų ¨z«fµ«¯ų «zª·«z
µzzµųfvųzvŧµŧzvųr«¯¯ų·rµfųÄ«ÎÄ¯ųq·µųf«·vų¨zųC#¯ŖųOvfÆőųµ
¯ų µų fų ª·z¯µų fq·µų Äzµz«ų «ų µų Äzų zzvų C#¯őų q·µų «zų fq·µų Ärų C#¯ų f«z
qzųzÅ¨¯zvųfvųÄųµzÆųÄųqzų¨·q¯zvų«ųr¯·¨µŖ
Ozų ¯rų 4ų zµz«ų Cfµ«ų q«¯ų ų ľŁĻŧvz«zzų zÅµz¯qµÆų fvų ¨zz¯¯ų µfµ
fÄ¯ųµz«¨«¯z¯ųµųzÃz«fzųµzųzµÄ«ųf¯ųfų¨fµ«Ŗų Æųzfqų#Oųf¨¨rfµ¯ų
r«¯¯ŧ·rµfų vf¯ų µų µfzų fvÃfµfzų ų µzų zµÄ«ų µzzrzų z«zµų µ
¯rų 4ų ¯¯·«frzőų #Oų rfų Äų f·µfµzų zµÄ«ų ¨z«fµ¯ų fvų vz¨Æzµ¯ų qÆ
q·vųzÄųf¨¨rfµ¯ų«ųµz«fµųzÅ¯µųz¯Ŗ

Cisco DNA Center Architecture ļľŀ

DIAGRAM

Cisco DNA Center Platform Capabilities - APIs, Adapters & SDKs

Ozų ¯rų 4ų zµz«ų Cfµ«ų zÅ¨¯z¯ų fµÃzų rf¨fqµz¯ų Ãfų C#¯őų µz«fµ
Ä«ÎÄ¯őų zÃzµ¯őų fvų µÍrfµ¯Ŗų ·«µz««zőų µų rfų f¯ų ¯·¨¨«µų ·µŧÃzv«
vzÃrz¯ų «ų f¨¨rfµ¯ų qÆų zÃz«fų JµÄf«zų zÃz¨zµų ,µ¯ų ţJ,¯ŤŖų Jzų ų µz
zÆųrf¨fqµz¯ųųµzų ¯rų4ų zµz«ųCfµ«ųf«zŐ

ļľŁ Cisco DNA Center Architecture

ŏ #µzµųC#¯
ŧ #µzµųC#¯ųf«zų«µq·vųFJOųC#¯ųµfµųzÅ¨¯zų¯¨zrÍrųrf¨fqµz¯Ŗ
ŧ #µzµų C#¯ų ¨«Ãvzų fų ¨rÆŧqf¯zvų fq¯µ«frµų ų q·¯z¯¯ų µzµ
r·¯zvųų µzų ·µrzų ¯µzfvų ų µzų zrf¯¯ų µų ¨zzµų µfµ
·µrzŖ
ŧ Ozų C#¯ų r«ų µų µzų FJOų C#ų f«rµzrµ·«zų fvų f«zų ¯¨ző
zÅµz¯qzőų ¯zr·«zų µų ·¯zų fvų ¯·¨¨«µų µzų ¯µfvf«vų FJOų zµv¯
fzÆőųOőųC9JOőųCQOųfvų.Oų¨z«fµ¯ųÃz«ų"OOCJŖ
ŏ #µz«fµųÄ¯
ŧ #µz«fµųrf¨fqµz¯ųf«zų¨f«µųųzf¯µŝÄz¯µųµz«frz¯ųzÅ¨¯zvųqÆųµz
¨fµ«Ŗ
ŧ

¯rų4ų zµz«ų Cfµ«ų ¯ų fų ¯µ«·zµų «ų µz«fµų ¯rų 4
¯¯·«frzų Ä«ÎÄ¯ų fvų vfµfų Äµų #Oų fvų 4zµÄ«ų JÆ¯µz¯ų fvų \ŧ
vfųµz«fµ¯Ŗ

ŏ 3·µÃzv«ųJ·¨¨«µųţO«vŧCf«µÆųJ,¯Ť
ŧ OzųCfµ«ųrfųffzųµ«vŧ¨f«µÆųzµÄ«ųvzÃrz¯ųfvų·µŧÃzv«
f¨¨rfµ¯Ŗ
ŧ ų¨·«¨¯zųq·µųvzÃrzų¨frfzų·¯ųJ,¯ųrfųqzų·¯zvųµųr·rfµz
Äµųµ«vŧ¨f«µÆųvzÃrz¯Ŗ
ŏ Ãzµ¯ųfvų4µÍrfµųJz«Ãrz¯
ŧ Ãzµ¯ų Äµų ¯rų 4ų
f¨¨rfµ¯ųÃfų[zq"¯Ŗ

zµz«ų rfų qzų «Äf«vzvų µų µ«vŧ¨f«µÆ

ŧ Ãzµų µÆ¨zőų ¨·qrfµų «zª·zrÆőų ¯µőų fvų QF.ų ¨fµų µų ¯zvų zÃzµ¯
vfµfų rfų qzų rÍ·«zvų qÆų µzų zµÄ«ų fv¯µ«fµ«ų Ãfų µzų Cfµ«
·¯z«ųµz«frzŖ

Cisco DNA Center Architecture ļľł

Platform Capabilities
¨¨rfµųC««fų#µz«frz¯ųf«zųr«µrfųr¨zµ¯ų¨«ÃvzvųqÆųµzų ¯rų4
zµz«ųCfµ«ų«ųzfqųµzųffzzµųų·µŧÃzv«ųvzÃrz¯ųfvųzfqųµz
«rųzr¯Æ¯µzųųf¨¨rfµ¯ųfvų¯·µ¯ŖųC#¯ųfÄų«ųfų¯µfvf«vÉzvųzµvų«
µz«frų ¯rų 4ų zµz«ų Äµų zÅµz«fų vzÃrz¯ų fvų ¯z«Ãrz¯Ŗų ¯rų 4ų zµz«
z«¯ų«q·¯µųC#ųµz«fµőųzÃzµųµÍrfµ¯őųfvų«z¨«µőųf¯ųvz¯r«qzvųqzÄŖ

Cfµ«ųC#¯
Ozų#µzµųC#ų¯ųfų«µq·vųC#ųÄrųzÅ¨¯z¯ųµzųrf¨fqµz¯ųų ¯rų4ų zµz«
µųzÅµz«fų¯z«Ãrz¯ųµfµųfÆųÄ¯ųµųzÃz«fzųµŖųO¯ųC#ų¯ųqf¯zvųųfq¯µ«frµŖųOz
¨rÆų µfµų rfų qzų µ«z«zvų µ«·ų µzų C#ų ¯ų µ«f¯fµzvų µų µzų zµÄ«ų vzÃrz
rf¨fqµz¯ų fvų rÍ·«zvų qÆų ¯rų 4ų zµz«Ŗų Ozų r·¯ų ¯ų ų µzų ·µrzų ŧų µz
ŚÄfµŚųfvųµųµzųŚÄŚŖųO¯ų¯¨Íz¯ųµzųÄfÆųfųzzz«ųŚµf¯ŚųµųµzųzµÄ«őųf¯
µzÆųųz«ųzzvųµų¯µ«·zųÄµųµzųzfµ·«zųvzµf¯ųųrÍ·«fµŖųOzųC#¯ų·¯zv
ųµ¯ųrf¯zųzÃz«fzųfųFJO·ųf¨¨«frųfvų·¯zų"OOCJųų+J94ų«fµŖ
Jzųųµzų ¯rų4ų¯¯·«frzųrf¨fqµz¯ųfÃffqzųÃfųµz¯zųC#¯ųr·vzŐ
9Ãz«fų zµųfvų4zµÄ«ųzÃrzų"zfµų3µ«ŐųOz¯zųC#¯ų¨«ÃvzųµzųÃz«f
zfµųųµzųrzµ¯ųfvųzµÄ«ųvzÃrz¯ų«ųfÆųÃzų¨µųųµzŖ
ŏ Oųŝvfŝµzµŝf¨ŝÃļŝrzµŧzfµ
ŏ Oųŝvfŝµzµŝf¨ŝÃļŝzµÄ«ŧzfµ
zµų fvų 4zµÄ«ų zÃrzų zµf¯Őų Oz¯zų C#¯ų ¨«Ãvzų vzµfzvų «fµų ų µz
rzµų fvų zµÄ«ų vzÃrz¯ų «ų fÆų Ãzų ¨µų ų µzŖų O¯ų fÄ¯ų µzų zÅµz«f
f¨¨rfµų µų «zµ«zÃzų µzų rzµų fvų vzÃrzų vzµf¯ų fµų fų ¯¨zrÍrų ¨µų ų µzų ų µz
¨f¯µŖųO¯ų¯ų¯¨zrÍrfÆų·¯z·ų«ųvzq·ųzµÄ«ųfvųrzµų¯¯·z¯Ŗ

ļľŃ Cisco DNA Center Architecture

ŏ Oųŝvfŝµzµŝf¨ŝÃļŝrzµŧvzµf
ŏ ųOųŝvfŝµzµŝf¨ŝÃļŝvzÃrzŧvzµf
qfųfvųJµzų"zfµŐųFzµ·«¯ųÃz«fųzfµų«fµų«ųfų¯µz¯Ŗ
ŏ Oųŝvfŝµzµŝf¨ŝÃļŝ¯µzŧzfµ
Cfµų O«frzŐų Ozų Cfµų O«frzų C#¯ų fÄų µzų ·¯z«ų µų ffÆÉzų µzų vfµfų ¨fµų «ų fÆ
f¨¨rfµųÎÄ¯ųqzµÄzzųfÆųµÄųzµÄ«ųzv¨µ¯Ŗ
ŏ C9JOųŝvfŝµzµŝf¨ŝÃļŝÎÄŧffÆ¯¯
ŏ ųOųŝvfŝµzµŝf¨ŝÃļŝÎÄŧffÆ¯¯ŝŹşÎÄfÆ¯¯#vŠ
ųzÅf¨zųųµzų4zµÄ«ųzÃrzųzµf¯ųC#ųfvųµzų«fµųµų¨«Ãvz¯ųÄ¯Ŗ
O¯ųrfųqzų·¯zvųqÆųzÅµz«fųf¨¨rfµ¯ųµųµ«ųµzųzfµųųµzųrzµ¯ųrzrµzv
µųµzųµz«¨«¯zųzµÄ«Ŗ
{
"response": {
"managementIpAddr": "x.x.x.x",
"nwDeviceName": "LA19300ACC2.corp.local",
"communicationState": "REACHABLE",
"platformId": "C930024UX",
"nwDeviceId": "xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx",
"sysUptime": "24 days, 16:58:47.74",
"nwDeviceRole": "DISTRIBUTION",
"nwDeviceFamily": "Switches and Hubs",
"macAddress": "xx:xx:xx:xx:xx:xx",
"collectionStatus": "SUCCESS",
"deviceSeries": "Cisco Catalyst 9300 Series Switches",
"osType": "IOSXE",
"softwareVersion": "16.6.2",
"nwDeviceType": "Cisco Catalyst 9300 Switch"
}
}

Cisco DNA Center Architecture ļľń

ų µzų ¯rų 4ų zµz«ų C#¯ų f«zų vr·zµzvų ų µzų C#ų fµfų ¯µzvų Äµų µz
¯rų4ų zµz«ų·¯z«ųµz«frzŖųOzÆųf«zųf¯ųfÃffqzųųµzų ¯rųzÃ4zµų¨«µfųfµųhh
ttps://developer.cisco.com
ttps://developer.cisco.comŖų
ttps://developer.cisco.com Ozų C#ų rfµfų ¨«Ãvz¯ų vzµfzvų «fµų «zfµzvų µ
zfrų C#őų r·vų µzų ª·z«Æőų zfvz«ų ¨f«fzµz«¯őų «z¯¨¯zų rvz¯őų «zª·z¯µų fv
«z¯¨¯zų ¯rzfőų f¯ų Äzų f¯ų µzų rf¨fqµÆų µų zz«fµzų ¯f¨zų rvzų ¨«zÃzÄ¯ų fvų µ«Æ
·µųµzųC#¯ų«ųµzųQ#Ŗ
#OųJz«Ãrzų3ffzzµų#µz«fµŖų9zųųµzų¨«f«Æųf¯ųųµzų ¯rų4ų zµz«
Cfµ«ų ¯ų µų ¯µ«zfzų µzų zvŧµŧzvų #Oų ¨«rz¯¯z¯ų fr«¯¯ų µzų #Oų Ãf·zų rfŖų Oz
¯rų 4ų zµz«ų Cfµ«ų frzÃz¯ų µ¯ų qÆų µz«fµų Äµų Ãf«·¯ų zr¯Æ¯µz
vf¯ų ¯·rų f¯ų #Oų Jz«Ãrzų 3ffzzµų ţ#OJ3Ťőų #Cų vv«z¯¯ų 3ffzzµų ţ#C3Ťőų fv
·¯z¯¯ų#µzzrzųţ #ŤųFz¨«µŖų ÆųzÃz«fųµzųFJOŧqf¯zvų#µz«fµųvf¨µz«
C#¯őų qŧv«zrµfų µz«frz¯ų rfų qzų q·µų µų fÄų µzų zÅrfzų ų rµzÅµ·f
«fµųqzµÄzzų ¯rų4ų zµz«ųfvųzÅµz«fųµ«vŧ¨f«µÆų#Oų¯Æ¯µz¯Ŗ
J¨zrÍrfÆőų µzų ¯rų 4ų zµz«ų Cfµ«ų ¨«Ãvz¯ų µzų rf¨fqµÆų µų µz«fµzų Äµ
#OJ3ų µ¯ų fvų ¯Æ¯µz¯Ŗų O¯ų Éz¯ų µzų v·¨rfµų ų ¯¯·z¯ų fvų µzų zzvų «
fv¯őųfvų¨µÉz¯ų¨«rz¯¯z¯ų«ų¨«frµÃzų¯µ¯ųfvųf¯µz«ų«zzvfµŖųO¯ų¯
frzÃzvųqÆųµz«fµų ¯rų4ų zµz«ųÄµųÃf«·¯ų#OJ3ųÄ«ÎÄ¯Ő
ŏ JÆrųµzų 3 ųqzµÄzzų ¯rų4ų zµz«ųfvų#OJ3ųµŖ
ŏ Ãzµőųrvzµőųrfzųfvų¨«qzųffzzµųÄ«ÎÄŖ
ŏ #OJ3ųf¨¨«Ãfųfvų¨«zŧf¨¨«Ãfųrf¯Ŗ
ŏ «fųrfzųfvųfµzfrzųÄvÄų¯rzv·ų¨«rz¯¯z¯Ŗ
O¯ų ¯ų fų µÄŧÄfÆų µz«fµų qzµÄzzų ¯rų 4ų zµz«ų fvų µzų #OJ3ų µőų Är
¨«Ãvz¯ų µzų rf¨fqµÆų µų ¨·q¯ų zµÄ«ų vfµfőų zÃzµ¯őų fvų µÍrfµ¯ų µų zÅµz«f
¯Æ¯µz¯ų fvų fµų µzų ¯fzų µzų r¯·zų «fµų ų ¯rų 4ų zµz«ų «
rzrµzvų#OJ3ų¯Æ¯µz¯ŖųÅf¨z¯ųų#OJ3ų¯Æ¯µz¯ųr·vzųJz«Ãrz4Äőų 3 ųFzzvÆő
FOųFzª·z¯µŧO«frz«őųfvųµz«ųŧ·¯zųµrzµų¯Æ¯µz¯Ŗ

ļĿĻ Cisco DNA Center Architecture

DIAGRAM

IT Service Management (ITSM) Integration

Ozų ¯rų4ų zµz«ųCfµ«ųzÅ¨¯z¯ųµz«fµųC#¯ųfvųzÃzµ¯ųÃfų[zq"¯ųµ
µz«fµzų Äµų fÆų #OJ3ų µŖų Ozų µz«fµų qzµÄzzų ¯rų 4ų zµz«ų fv
Jz«Ãrz4Äų¯ųfÃffqzų·µŧŧµzŧqÅųf¯ųfųzÅf¨zų«zz«zrzųf¨¨rfµŖ

Ãzµų4µÍrfµ¯ųÃfų[zq"¯
¯rų 4ų zµz«ų Cfµ«ų ¨«Ãvz¯ų µzų fqµÆų µų ¨·q¯ų Ãzµų µÍrfµ¯ų µfµ
zfqzųµ«vŧ¨f«µÆųf¨¨rfµ¯ųµų«zrzÃzųfÆų¯¯·z¯ųvzµzrµzvųqÆų ¯rų4ų¯¯·«frző
f¯ų Äzų f¯ų ¯rų 4ų zµz«ų JÆ¯µzų zÃzų fvų µf¯ŧqf¯zvų ¨z«fµfų µÍrfµ¯Ŗų #µ
f¯ų¨«Ãvz¯ųfųfqµÆųµų«zrzÃzųr·¯µųµÍrfµ¯ųÄzųÃzµ¯ųf«zųµ«z«zvŖųO¯
¯ųÃf·fqzų«ųµ«vŧ¨f«µÆų¯Æ¯µz¯ųµfµųÄ·vųzųµųµfzųq·¯z¯¯ųfrµ¯ųqf¯zvųųµz
µÆ¨zų ų Ãzµų µ«z«zvŜų «ų ¯µfrzőų ų fÆų ų µzų vzÃrz¯ų ų µzų zµÄ«ų f«zų ·µų 
r¨frzőų fų r·¯µų f¨¨rfµų fÆų Äfµų µų «zrzÃzų µÍrfµ¯ų fvų zÅzr·µzų f
¯µÄf«zų·¨«fvzųfrµŖ

Cisco DNA Center Architecture ļĿļ

¯őųr¯vz«ųµzųrf¯zųų¨z««ųf·µfµųÄ«ÎÄ¯ųų ¯rų4ų zµz«ųÄr
«zª·«zųfų¯µ¨·fµzvųµzŖų[µųzfrÆų¯·µ¯őų«ųzÅf¨zőųfųf¨¨rfµųzzvzvųµ
¨ų ¯rų4ų zµz«ų«zª·zµÆųµųzµųµzų¯µfµ·¯ų·¨vfµzų«ųµzųµf¯Ŗų Æų¯·q¯r«qųµ
µzų µf¯ų r¨zµų zÃzµų fvų «zrzÃų µÍrfµ¯őų ¨ų r·vų qzų fÃvzv
r¨zµzÆŖųO¯ųfÄ¯ų«ų¨µÉfµųųzµÄ«ųfvųr¨·µzųqfvÄvµőųf¯ųÄzųf¯
µzųr¯µ¯ųÃÃzvųų¨ų«z¯·«rz¯Ŗ
#ų «vz«ų µų «zrzÃzų ¯rų 4ų zµz«ų zÃzµ¯őų fų ·¯z«ų ·¯µų ¨«Ãvzų fų «zrzÃų «
ŚrfqfrŚųQF.Ŗų ¯rų4ų zµz«ųCfµ«ųrfųµzų¨·q¯ųzÃzµ¯ųµųµzųrfqfrųQF.
Äµųfų"OOCJųC9JOŖ
DIAGRAM

Ozų ¯rų 4ų zµz«ų Cfµ«ų µÍrfµų zÃz«fz¯ų [zq"¯ų µų ¨·¯ų Ãzµ
z¯¯fz¯ų«µq·vų·¯ųµzų¯µfvf«vÉzvų#OĿ#Oų¯rzfŖųOzų«fµų¨«Ãvzv
Ãfų µz¯zų Ãzµų µÍrfµ¯ų rfų qzų ·¯zvų µų q·vų µz«fµ¯ų Äµų Ãf«·¯ų #OJ3
¯Æ¯µz¯ŖųOzųÃf«·¯ųfµµ«q·µz¯ųţ fµz«ÆőųJzÃz«µÆőųOÆ¨zőų«ų[«ÎÄŤų«ųzfrųÃzµ
f«zų¨«zvzÍzvųqf¯zvųųv·¯µ«Æų¯µfvf«v¯őųfvųµzų·¯z«ųf¯ųµzų¨µųµųr·¯µÉz
µ¯ųqf¯zvųųµz«ųµz«¨«¯zų¨«rz¯¯z¯ŖųOzųÃzµų«fzÄ«ųfÄ¯ųµzų·¯z«ųµųÍµz«
ÃzµųµÍrfµ¯ųqf¯zvųųÃzµųµÆ¨z¯őų¯µz¯őųvf¯őųfvųrfµz«z¯Ŗ
fų4µÍrfµ¯
zrµÃzųzfų µÍrfµ¯ų qf¯zvų ų µzų Ůz¯¯ų ¯ų «zůų ¨f«fvų rfų qzų fų ¨Äz«·
zfzzµų µų «ų fų ¯rų 4ų zµz«ų Cfµ«ų ¯µfv¨µőų z¯¨zrfÆų ¯rz
zµÄ«ų¨z«fµ«¯ųf«zųµųzÅ¨zrµzvųµųqzų¯µµųų«µųųµz«ų¯r«zz¯ųÄfµų«ųf
zµÄ«ų¨«qzųµųrr·«Ŗų·«µz««zőųÃzųµzųqfųfµ·«zųųµzųq·¯z¯¯ųfvų#O
¨z«fµ¯őų¨z«fµ«¯ųzÅ¨zrµųµųqzų«zvųÄzzÃz«ųfųzÃzµųųµz«z¯µų ¯ų zÆų µ
¨frµųµzų·¯z«ųzÅ¨z«zrzŖ

ļĿĽ Cisco DNA Center Architecture

Ozų zfų µÍrfµų Ä«ÎÄų Äµų ¯rų 4ų zµz«ų ¨z«µ¯ų µzų r·¯µz«ų µ
rÍ·«zų «·z¯ų ţ¯¯·zų ¨««µÆőų ¯¯·zų rr·««zrz¯őų ¨frµzvų rzµų r·µőų µzų ų µz
vfÆőų fvų zfų ff¯z¯Ťų µų vrµfµzų µzų zÅfrµų rvµ¯ų «ų Ärų µzÆų Ä·vų zų µ
«zrzÃzų zfų µÍrfµ¯Ŗų #ų fų fz«µų fµrz¯ų µzų r«µz«főų µzų fų zfų Äų qz
f·µfµrfÆųzz«fµzvų Äµų µzų «µų f·µų ų «fµų ţ¨««µÆőų ¯zÃz«µÆőų ¯µző
¯¯·zų vz¯r«¨µőų fvų ¨µzµfų «zzvfµŤų «zfµzvų µų µzų ¯¯·zőų µų z¯·«zų zf¯z«
«z¯·µŖųOųfÃvųqzųÃz«Äzzvőųr·¯µz«¯ųrfųf¯ųvzÍzųµzų·qz«ųųµz¯
µzų¯fzų¯¯·zųzzv¯ųµų«zr·«ųqz«zų ¯rų4ų zµz«ų¯zv¯ų·µųfųzfųµÍrfµŖ

Fz¨«µ
Ozų ¯rų 4ų zµz«ų Cfµ«ų ¯·¨¨«µ¯ų ŧvzfvų «z¨«µ¯ų «ų ¯rų 4ų zµz«
¯¯·«frzųrzµ¯ųfvųÃzµ«Æų«fµŖų"ųÍvzµÆųfvų«ų·¨ųţf«zfµzvŤųvfµf
¯ųfÃffqzų«ų¨zrųµzµz«ųµfrµrfų«ųq·¯z¯¯ųµzzrzų«z¨«µ¯Ŗ
Fz¨«µų zz«fµų rfų qzų ·ª·zÆų r·«fµzvų qf¯zvų ų µzų Äų rÍ·«fqz
¯zµµ¯Ő
ŏ fµfųµz«¯Őųr·vųrfµőųJJ#őų«ųÄ«zz¯¯ųqfvų«ųrzµų«z¨«µ¯
ŏ Jrzv·zŐųÄőųfµz«ų«ų«zr·««
ŏ OzųFfzŐų«ųľų·«¯ųµųµzųf¯µųłųvfÆ¯őų«ųfųr·¯µųµzų¨z«v
ŏ 9·µ¨·µųÍzųµÆ¨zŐų¯¨«zfv¯zzµųŖr¯ÃőųCőų«ųOfqzf·ųvfµfųzÅµ«frµ
ŏ Fz¨«µųµÆ¨zŐų¯·f«Ézvų«ųvzµfzv

Cisco DNA Center Architecture ļĿľ

Data Retention
¯rų4ų zµz«ų¯ųvz¯zvųµų«zµfųvfµfųÄµųr¯vz«fµų«ų·µ¨zųfrµ«¯ųzŖŖ
r«µrfµÆųųvfµfőų¯zÃz«µÆųųµzųrvzrzőų¯·f«Ézvų«ų«fÄųvfµfųvz¨zvųųµz
Ã·zųųvfµfųfvųf¨¨rfµų«zª·«zzµ¯Ŗ

OzųZf·zųų¯¯·«frzųfµf
ļ

Ľ

"ųvzµÆųvfµfų·¨ųµųļĿųvfÆ¯ų«ų¨«qzų«z¨rfµ
ŧ

4zµÄ«ų¨z«fµ«¯ųf«zų«zª·zµÆųrfzzvųqÆųµzųfqµÆųµųųqfr
µų µzų ¨f¯µų fvų zzrµÃzÆų «z¨«v·rzų zµÄ«ų ¯¯·z¯ų µfµų f«z
z¨zz«fų ų fµ·«zŖų O¯ų ¯ų z¯¨zrfÆų µ«·zų ų Ä«zz¯¯ų zµÄ«ų «
µz«ų Æų vÆfrų zÃ«zµ¯ų Äz«zų vf¯ų ¨z«¯¯µzµőų q·µ
µ«f¯zµų ¨«qz¯őų Ärų f«zų µzų rf·¯zų ų v«ffµrų ¨z««frz
vz«fvfµų«ųfųzvų·¯z«ų¯µfv¨µőų¯ųvÍr·µŖ

ŧ

"ų ÍvzµÆų vfµfų ¨Äz«¯ų µzų "zfµų fvų Jz¯«ų f¯qf«v¯őų ľŁĻŧ
vz«zzųÃzÄ¯őųfvų#¯¯·zų¯µ¯Ŗ

«zfµzvųvfµfų«ųO«zvųfÆ¯¯ųfvųFz¨«µ
ŧ

4zµÄ«ų f«rµzrµ¯ų «zÆų ų ¨z«vrų µ«zvų ffÆ¯¯ų fvų «z¨«µų «
zzµųzÄųq·¯z¯¯ųzzv¯ųfvų¨µÉųzµÄ«ų¨z«fµ¯ŖųO«zv
ffÆ¯¯ų ¯ų µÆ¨rfÆų vzų ų vfµfų fr«¯¯ų fų zÄų Äzz¯ų «ų µ¯ų «
vz«Ãų¯µ¯Ŗ

ŧ

¯rų 4ų zµz«ų z«¯ų ·µŧŧµzŧqÅų «z¨«µ¯ų «ų ffÆÉų vfµf
ÄµųļĿųvfÆ¯Ŗ

ŧ

zÆvų ļĿų vfÆ¯őų ¯rų 4ų ¯¯·«frzų vfµfų rfų qzų Îfvzvų µų f
zÅµz«fų¯·«rzų¯·rųf¯ųOfqzf·ų«ųvfµfųfz¯ų«ųµ«zvųffÆ¯¯Ŗ

ļĿĿ Cisco DNA Center Architecture

Í·«fqzųfµfųFzµzµųfvųC·«
¯rų 4ų ¯¯·«frzų ¨«Ãvz¯ų rÍ·«fqzų vfµfų «zµzµų fvų ¨·«zų ¯zµµ¯ų fv
¯rzv·z¯Ŗų Æų vzf·µőų µzų vfµfų ¯ų ¯µ«zvų «ų ļĿų vfÆ¯ų fvų rfų qzų «zµ«zÃzvų Ãfų µzų µz
µ«fÃzų rf¨fqµÆų µfµų ¯ų z«zµų Äµų fÆų "zfµų «ų ľŁĻŧvz«zzų ÃzÄų ¨fz¯ų 
¯¯·«frzŖų zÅqzų ¨·«zų ¨rz¯ų rfų qzų rÍ·«zvų ų rz«µfų JJ#¯őų ¯·rų f¯ų ·z¯µ
JJ#őų µų ¨µÉzų µzų ¯Æ¯µzų ¨z««frzų fvų µų fvz«zų µų «fÉfµfų ¨rz¯
f«·vų¨«ÃfrÆŖ
DIAGRAM

Retention and Export

Cisco DNA
Infrastructure

ļĿŁ Cisco DNA Infrastructure

Digital Ready Network Infrastructure
µfų µ«f¯«fµų «zª·«z¯ų rzrµų ¯ų ų ¨«zÃ·¯Æų ·rzrµzv
zv¨µ¯ųÄµųvfµfų«ųv¯¨f«fµzų¯·«rz¯ųfvų«f¯µ«·rµ·«zų«ųq·¯z¯¯z¯ųÄrųf«z
qzrų «zų vÆfrų fvų v¯µ«q·µzvŖų O«zv¯ų ¯·rų f¯ų r·vőų qzőų fvų ¯rf
zµÄ«ų fÃzų qzrzų ¨z«Ãf¯ÃzŖų O¯ų ·z¯ų µzų zzvų «ų fų vµfŧ«zfvÆ
«f¯µ«·rµ·«zųµfµų¯ųrf¨fqzųųµzųÄŐ
ŏ J¨zųµų¨z«fµzŖ
ŏ #µzzµųfvų«z¯¨¯Ãzųµųrfųrvµ¯Ŗ
ŏ ·µfµzvųµųffzų¯rfzųfvųr¨zÅµÆŖ
ŏ #z«zµÆų¯zr·«zŖ
¯rű¯ųµfų FzfvÆų #«f¯µ«·rµ·«zų ¯ų µzų ·vfµų «ų vµfų µ«f¯«fµų fvų ¯
r¨«¯zvųų«q·¯µų¨Æ¯rfųfvųÃ«µ·fų«·µőų¯ÄµrųfvųÄ«zz¯¯ųŧų¨«v·rµ¯ųµfµ
f«zųq·µųÄµų¯µÄf«zųrf¨fqµz¯ųµųzfqzų«f¨vųvµfųµ«f¯«fµųÄµųq·µŧ
¯zr·«µÆųzfµ·«z¯Ŗ
¯rś¯ų ·Ízvų 4ų f«rµzrµ·«zų ¨«Ãvz¯ų fų vzfų ¨fµ«ų «ų µzų vzÃz¨zµų fv
vzÃz«ÆųųÃfµÃzőųf«zµŧzfvų ¯·µ¯Ŗų Q¯ų ¯rų 4ų zµz«őų ¨rz¯ų rf
qzųr«zfµzvų fvų f¨¨zvų fr«¯¯ų µzų zµ«zų zµÄ«ų Äµų fų zÄų rr¯Ŗų f¯¯ųų«zfŧ
µzųfvų¯µ«rfų¯¯·z¯ųqzrz¯ų«zfµÆų¯¨ÍzvųÄµų ¯rų4ų¯¯·«frzŖ
¯rų 4ų zµz«ų ¯ų q·µų µų vzÃz«ų «f¨vőų frr·«fµzőų fvų ¨Äz«·ų vfµfų fvų ¯µ¯Ŗ
¯rų 4ų ¯¯·«frzų zÃz«fz¯ų µzų vµfŧ«zfvÆų zµÄ«ų «f¯µ«·rµ·«zų µų zfrz
vfµfųz¯µőų¨«Ãvų«zų«f¨vų¨«rz¯¯ųfvųf¯µz«ųr««zfµųųv¯¨f«fµzųvfµf
¯·«rz¯ųqÆųfv¨µųµzųzÅµųzz«fµųųµzzzµ«Æőųz¯¯fzų«fµ¯ųfvų¨«µr¯ő
Äzųf¯ų«zµfųqfrÄf«v¯ųr¨fµqµÆųÄµųq«ÄÍzvųvz¨Æzµ¯Ŗ

Cisco DNA Infrastructure ļĿł

Supported Hardware and Software
«ų fų «f¯µ«·rµ·«zų ¯µfv¨µőų µzų ¯rų µfų 4zµÄ«ų «rµzrµ·«zų ¯·¨¨«µ¯
qµų q«ÄÍzvų fvų «zzÍzvų vz¨Æzµ¯Ŗų 3¯µų ¯rų «·µz«¯őų ¯Äµrz¯őų fv
Ä«zz¯¯ų vzÃrz¯ų ¯¨¨ų µvfÆų f«zų ¯·¨¨«µzvų qÆų ¯rų 4ų zµz«ųŚf¯ų¯Śų«ųfµų¯µ
Äµų fų ¯µÄf«zų ·¨vfµzŖų Ozų ¯·¨¨«µų ų q«ÄÍzvų vz¨Æzµ¯ų fz¯ų ¯rų 4
¯¯·«frzųr¨zųfvų·µ·«zŧ¨«őųfvų¯ų·ª·zųųµzųf«zµŖ

"f«vÄf«z
Oų¨«µzrµųfvųzµųµzų·ųÃf·zųų¯·rųÃz¯µzµ¯ųÄzųµųµzų·µ·«zųÄµųfrrz¯¯ųµ
ų ¯µÄf«zų Ãfµ¯őų ¯rų «zrzv¯ų µzų µ«f¯µų µų ¯rų 4
rf¨fqµÆŧzfrzvų¨«v·rµ¯őų¯·rųf¯ųµzų fµfÆ¯µųńĻĻĻų¯z«z¯ųų¯Äµrz¯ųfvų[.4
rµ«z«¯őųrrz¯¯ųCµųĿŃĻĻőųfvųļŃĻĻ¯ųÄ«zz¯¯ų¯z¯«¯Ŗ
«ų·ųvzµf¯ųųµzųf«vÄf«zų¯·¨¨«µzvųqÆų ¯rų4ų¯¯·«frzőų¨zf¯zų«zz«ųµųµz
ÄųQF.Ő
http://cs.co/dna-center-1x-supported-devices
http://cs.co/dna-center-1x-supported-devices

ļĿŃ Cisco DNA Infrastructure

DIAGRAM

Cisco DNA Ready Infrastructure Portfolio

JµÄf«z
Ozų ¨Äz«ų ų ¯µÄf«zų ¯ų zfqzvų ų µzų vµfŧ«zfvÆų f«vÄf«zų µzvų fqÃzŖų «
q«ÄÍzvųzÃ«zµ¯őųfų¯µÄf«zų·¨vfµzųrfųfzųµzųzµÄ«ųvzÃrzųvµfų«zfvÆŖ
zÄų ¯ų fų fµ«Åų ų µzų «zrzvzvų ¯µÄf«zų Ãz«¯ų «ų zfrų vzÃrzų fÆų fµų µz
µzųųÄ«µŖ

Cisco DNA Infrastructure ļĿń

Hardware

Recommended Software

Cisco DNA Center

1.2.5 and above

Catalyst 9K, 3K

IOS XE 16.9.2

ISR 4K

IOS XE 16.8.1

ASR 1K, CSR1K

IOS XE 16.6.4

Catalyst 4K

IOS XE 3.10

Catalyst 6K

IOS 15.5(1)SY1
IOS 15.5(1)SY2
IOS XE 16.10.1

WLC 3504, 5520, 8540, and 9800

AireOS 8.5.135.0 (minimum supported)

APs Wave 1 and Wave 2

AireOS 8.8.100.0 (latest)
Wireless Sensor 1800s (8.8.258.0)

Cisco IE 4K, 5K
Cisco CDB Switch
Cisco Catalyst 3560-CX

15.2.6E1

ļŀĻ Cisco DNA Infrastructure

Cisco DNA Licensing and Feature Matrix
¯rų4ųrz¯ųrµf¯ųµÄųzÃz¯ųųfÃffqzų¯·q¯r«¨µ¯Őų ¯rų4ų¯¯zµf¯
fvų ¯rų 4ų vÃfµfzų rz¯zų zÃz¯Ŗų Ozų ¯·q¯r«¨µų ¨z«v¯ų f«zų fÃffqzų «
µ«zzőų ÍÃzőų «ų ¯zÃzŧÆzf«ų µz«¯őų fvų f«zų f¯¯rfµzvų Äµų zµÄ«ų vzÃrz¯Ŗų [µų µz¯z
¯µÄf«zų¯·q¯r«¨µųz«¯őųr·¯µz«¯ųrfųª·rÆųrf¨µfÉzųųµz«ųÃz¯µzµųÄµ
zÄų¯µÄf«zŧqf¯zvųÃfµ¯Ŗ
Ozų ¯rų4ų¯¯zµf¯ųrz¯zų¨z«µ¯ųr·¯µz«¯ųµųvz¨Æųfvų·¯zųqf¯rų¯¯·«frz
rf¨fqµz¯Ŗų O¯ų r·vz¯ų fų qf¯rų "zfµų vf¯qf«vų «ų zµÄ«őų rzµ¯őų fv
f¨¨rfµ¯Ŗ
OzųvÃfµfzųrz¯zųzfqz¯ųµzų·ųrf¨fqµÆųų ¯rų4ų zµz«ŖųO¯ųrz¯zųzÃz
¨«Ãvz¯ų «ų µzų vz¨Æzµų fvų ·¯zų ų ·ų ¯rų 4ų ¯¯·«frzų fvų fÆµr¯
·rµfµÆŖų O¯ų r·vz¯ų qfų #¯µ¯ų fvų O«zv¯ų «z¨«µ¯őų f¯ų Äzų f¯ų ľŁĻų z«zz
ÃzÄ¯ų «ų 4zµÄ«őų zµőų Q¯z«ų fvų ¨¨rfµőų r·vų ¨z««frzų vfµfų ¯·rų f¯
¯¯ų fvų µµz«Ŗų #ų fvvµőų ¯zÃz«fų ·¨rų Ãfµ¯ų f«zų ¨fzvų «ų rÃz«fzų qÆ
µzų ¯rų4ųvÃfµfzųrz¯zőųr·vų#µzzµų f¨µ·«zųfvų¯·¨¨«µų«ųÄ«zz¯¯
¯z¯«¯Ŗ
Ozų ¯rų4ų¯·q¯r«¨µųrz¯z¯ųf¯ųzfqzų«zųzfµ·«z¯ų¯vzųfųÃzųzµÄ«
vzÃrzŖų «ų zÅf¨zų Äµų ¯rų 4ų vÃfµfzų rz¯zų ųµzų fµfÆ¯µųńĻĻĻų¯z«z¯ų
¯Äµrz¯őų·ųÎzÅqzų4zµÄų¯ųzfqzvŖ
ųf«ųfvÃfµfzų¯ųµfµųµzų ¯rų4ųvÃfµfzųrz¯zųfÄfÆ¯ųr·vz¯ų·µfµ
f¯ų Äzų f¯ų µzų ¯¯·«frzų fvų fÆµr¯ų rf¨fqµz¯Ŗų O¯ų ¨«Ãvz¯ų fų «zfµų vzfų 
ÎzÅqµÆų «ų r·¯µz«¯ų ¯µf«µų µz«ų ¯rų 4ų ·«zÆŖų #ų µzų rf¯zų ų ¯rų 4
¯¯·«frzőųzµµų¯µf«µzvų¯ųª·µzų¯µ«fµ«Äf«vőųfvųrfųqzųfrr¨¯zvųÄµųqµ
q«ÄÍzvųfvų«zzÍzvųvz¨Æzµ¯Ŗų#ų·µfµųÄųqzųµzųzÅµų¨f¯zőųµzų ¯r
4ųvÃfµfzųrz¯zųf«zfvÆų¨«Ãvz¯ųµzųzrz¯¯f«ÆųrÃz«fzőųÄµ·µųfÆųfvvµf
¨·«rf¯zŖ

Cisco DNA Infrastructure ļŀļ

Oų ·¯zų ¯rų 4ų ¯¯·«frzų fvų ·µfµőų r·¯µz«¯ų zzvų µų qµfų fvų ·¯zų f
¯rų4ų zµz«ųf¨¨frzŖųOz«zų¯ųų¯¨zrÍrųrz¯zų«ųµzųf¨¨frzųµ¯zőų¯rz
rz¯ų¯ųqf¯zvųųµzų¨z«ŧzµÄ«ųvzÃrzųrz¯zųųµzųvz¨Æzvų¯Äµrz¯őų«·µz«¯
fvų[. ¯ųų·¯zŖ
DIAGRAM

Cisco DNA Licensing Tiers

¯rų4ų¯¯·«frzųzfµ·«zų3fµ«Å
Oz«zų¯ųfųÄvzųÃf«zµÆųųfvÃfrzvų¯¯·«frzųzfµ·«z¯ųfÃffqzőųqµųųµzųzµÄ«
«f¯µ«·rµ·«zų vzÃrz¯ų µz¯zÃz¯ų f¯ų Äzų f¯ų Ãfų ¯rų 4ų ¯¯·«frzų ·¯zų rf¯z¯Ŗų Oz
Äų ¯rų 4ų ¯¯·«frzų zfµ·«z¯ų f«zų ¯·¨¨«µzvų qÆų µzų ¯rų 4ų FzfvÆ
#«f¯µ«·rµ·«zų ¨«µų fµų µzų µzų ų Ä«µų µ¯ų qőų fvų Äµų ¯rų 4ų zµz«
Ãz«¯ųļŖĽŖŀųfvųfqÃzŐ

ļŀĽ Cisco DNA Infrastructure

Cisco DNA Assurance Feature

Cisco DNA-Ready Infrastructure Portfolio

Wireless

Switching

Extension

Routing

(IoT)

Client Experience (Health, 360 Degree views, Time
Travel, Issues and Trends, Onboarding and Path

Yes

Yes

N/A

Yes

Yes

Yes

Yes

Yes

No*

No*

Yes

No

Issues and Guided Remediation

Yes

Yes

Yes

Yes

1800s Wireless Sensor Tests

Yes

No

No

No

Intelligent Capture

Yes

n/a

n/a

No

Yes

Yes

Yes

Yes**

Trace)
Network Experience (Health, 360 Degree views,
Time Travel, Issues, Physical Neighbor Topology and
Path Trace)
Application Experience (Health, 360 Degree views,
Time Travel, Issues and Application Metrics)

Software De ned Access (SD-Access Fabric)
Support

ōų 4zµÄų «ų ¨¨rfµų Å¨z«zrzų ¯ų ¯·¨¨«µzvų qÆų µzų vzÃrzőų q·µų µų f¨¨rfqzų «ų r·««zµų ¯rų 4
¯¯·«frzų·¯zųrf¯z¯
ōōųCf«µr¨fµz¯ųf¯ųfųzÅµzvzvųvzų«ųµzųfq«rųzvz

µfųFzfvÆų#«f¯µ«·rµ·«zųf¯ųfųfqz«ų«ų ¯rų4
¯¯·«frz
Ozų ·¯zų ų ¯rś¯ų µfų FzfvÆų #«f¯µ«·rµ·«zų «z¯·µ¯ų ų frrzz«fµzvų r«zzµf
Ãfµųfvųf¯¯rfµzvųqzzÍµ¯ųųµzų·«zÆųµųfų#µzµŧ f¯zvų4zµÄ«Ŗų#µų¯ųf¯
fų zÆų zfqz«ų «ų ¯rų 4ų ¯¯·«frzőų ¨«Ãvųr«zf¯zvųÃ¯qµÆųfvųfÄų«
¨«frµÃzųµ«·qz¯µųfvų·vzvų«zzvfµőųÄz«zÃz«ųr·¯µz«¯ųfÆųqzųųµz«
vµfųµ«f¯«fµųzrÆrzŖ

Cisco DNA Infrastructure ļŀľ

Digital Ready Telemetry
[Æų¯ųOzzzµ«ÆųFzª·«zvŘ
Ozzzµ«Æų ¯ų ÃµfÆų ¨«µfµų µų ¯rų 4ų ¯¯·«frzų fvų µzų rf¨fqµz¯ų µfµų f«z
¨«Ãvzvų¯rzųµ¯ųvfµfų¯ųµzųqf¯¯ų«ųµzų¯¯·z¯őų¯µ¯őųfvų¨«qzų «zzvfµŖ
zų fqzų µų fµz«ų f¨¨«¨«fµzőų µzÆőų fvų µ«·ų µzzzµ«Æų «ų µzų ·vz«Æ
zµÄ«ų ¯ų r«µrfų µų µzų ŧvz¨µų ·rµfµÆų µfµų ¯rų 4ų ¯¯·«frzų ¨«Ãvz¯Ŗ
J·«rz¯ų«ųµzzzµ«Æų rfų r·vzų µų Æų ¯Äµrz¯őų«·µz«¯őų[. ¯őųfvųC¯őųq·µų rf
f¯ųqzų¯·«rzvų«ųųfvų" Cų«f¯µ«·rµ·«zų«ųfvvµfųrµzÅµ·fųÃzÄ¯Ŗ
Jµ«zfų µzzzµ«Æų rfų ¨«Ãvzų ·rų «zų vfµfų ų «fµ¯ų µfµų zfqzų f¯µz«
¨«rz¯¯ų fvų «zų zÍrzµų vfµfų f¨·fµų fvų Ãfvfµőų Äµų zÅ¨zµfÆ
«zfµz«ų ¯¨zzvų fvų zÍrzrÆŖų [zų r¯vz«ų zµÄ«ų ·¨«fvz¯ų µų ¯ų ¨«µfµų µ
zÅ¨«zų µzų µzzzµ«Æų rf¨fqµz¯ų ų µzų vzÃrz¯ų ÃÃzvų ų «vz«ų µų fÅÉzų µz
Ã¯qµÆųfvų¯µ¯ųfÃffqzųµ«·ų ¯rų4ų¯¯·«frzŖ

"Äų¯ųOzzzµ«Æųfµz«zvŘ
Ozzzµ«Æųvfµfų f¯ų µ«fvµfÆų qzzų fµz«zvų ·¯ų ¨«µr¯ų ¯·rų f¯ų J43CőųJÆ¯ő
fvųzÃzų¯zų .#ųrfv¯Ŗų ¯rų4ų¯¯·«frzų·¯z¯ųµz¯zų¨«µr¯ų«ųfµz«
zµÄ«ų µzzzµ«Æų vfµfų ų ¯·¨¨«µzvőų Ärų fÆų qzų µzų rf¯zų «ų vz«ų vzÃrz¯őų «
vzÃrz¯ų «·ų vz«ų ¯µÄf«zų Ãz«¯¯Ŗų "ÄzÃz«őų fų zÅrµų zÄų fµz«fµÃzų «
zµÄ«ųµzzzµ«Æųf¯ųf¨¨zf«zvųųµzųf¯µųzÄųÆzf«¯ŐųJµ«zfųOzzzµ«ÆŖ
ŏ Jµ«zfų µzzzµ«Æų ¯ų qf¯zvų ų ¯µfvf«vÉzvų frzŧ«zfvfqzų ]4ų vfµf
vz¯ųfvų¯ųµ«f¯µµzvų ·¯ų ÆŧzÍrzµų ¨«µr¯ų r·vų 4O 94
fvųFJO 94ų Ãz«ų O CŖų O¯ų fz¯ų µų f«ų ¯¨z«ų µų¨zzµųfrzŧµŧ
frzųr·rfµųųfų¯µfvf«vÉzvų f¯Ŗų #µų vz¯ų µ¯ų ų fų ÄfÆų µfµų ¯
«zų «zfqzų fvų z¯¯ų ¨frµ·ų µų µzų zµÄ«ų vzÃrz¯ų ÃÃzvų qÆų «zv·r
CQőųz«ÆőųfvųqfvÄvµų«zª·«zzµ¯Ŗ

ļŀĿ Cisco DNA Infrastructure

ŏ Jµ«zfų µzzzµ«Æų ¨«Ãvz¯ų µÄų ¨µ¯ų «ų vfµfų ¨·q¯ų «ų zµÄ«
vzÃrz¯Őų Ozŧqf¯zvų «ų Ãzµŧqf¯zvŖų Ozų zÅ¨«µų ų r·µz«¯ų zÃz«Æų µ«µÆ
¯zrv¯ų¯ųfųzÅf¨zųųµzŧqf¯zvų¨·qrfµŖųÃz«Æųµ«µÆų¯zrv¯ųµzųvfµf
Äųqzų¨·q¯zvųµų ¯rų4ų¯¯·«frzŖųOzųzÅ¨«µų ų vfµfų Äzų rvµ¯
rfzų¯ųfųzÅf¨zųųzÃzµŧqf¯zvų¨·qrfµŖų[zųµzų·µÉfµųųfų
z¯ų Ãz«ų fų ¨«zŧvzÍzvų Ãf·zőų «ų Äzų fų rÍ·«fµų rfzų ¯ų fvzőų µz
«zzÃfµųvfµfųÄųqzųzÅ¨«µzvųµųµzų¯·q¯r«qz«Ŗ
DIAGRAM

Time and Event Based Publication

Cisco DNA Infrastructure ļŀŀ

fqųOzzzµ«Æųµų ¯rų4ų zµz«
#µų¯ų«zrzvzvųµųzfqzųµzzzµ«ÆųųµzųzµÄ«Ŗų ¯rų4ų zµz«ųf¯¯¯µ¯ųÄµ
µzų rÍ·«fµų qÆų v¯rÃz«ų µzų µzzzµ«Æų rf¨fqµz¯ų ų zµÄ«ų vzÃrz¯őų fv
¨«z¯zµų µzų zµÄ«ų ¨z«fµ«ų Äµų µzų ¨¨«µ·µÆų µų zfqzų µzzzµ«Æ
f·µfµrfÆų¨z«ųvzÃrzųfÆų«ųqÆų·¯ųµzzzµ«Æų¨«Íz¯Ŗ

[«zvų#«f¯µ«·rµ·«zųOzzzµ«Æ
Ozų fµfÆ¯µų ńĻĻĻų ¯z«z¯ų ¯Äµrz¯ų ¯·¨¨«µ¯ų ¨««ffqµÆų fvų ¯µ«zfų µzzzµ«Æ
µfµųzÅ¨«µ¯ų«rųfvųr¯¯µzµųvfµf¯zµ¯ŖųOzų¯·¨z««ų CQőųJ# őųfvųO 3ųrf¨frµÆ
ų µzų fµfÆ¯µų ńĻĻĻų ¨fµ«¯ų z¯·«zų µfµų vzŧqf¯zvų ¯µ«zfų µzzzµ«Æų vfµfų ¯
zÅ¨«µzvų fµų «f¨vų «fµz¯ų fvų Äµų fų ¨frµų µų µzų vzÃrzŖų fµfÆ¯µų ńĻĻĻų ¯z«z¯
¯Äµrz¯ųf¯ų·µÉzųµzųFC ų¨«µrų«ų¯µ«zfųµzzzµ«ÆŖ
¯rų4ų¯¯·«frzųf¯ųr¯·z¯ų4zµÄų«ų«·µz«¯Ŗų4zµÄų¯ųvz«Ãzvų«ųµz
4 FĽųzzŖų Ozų fµz¯µų Ãz«¯ų ų 4 FĽų ŝų 4zµÄų ¯·¨¨«µ¯ų µų Æų ª·fµµfµÃz
zµ«r¯ų q·µų f¯ų ¯·¨¨«µ¯ų ª·fµfµÃzų zµ«r¯ų ·¯ų FOų ŧų ¨¨rfµų Fz¯¨¯zų OzŖ
FOų r·vz¯ų ¨frzµų ¯¯őų zµÄ«ŧ¯vzų vzfÆų fvų ¯z«Ãz«ŧ¯vzų vzfÆų «fµų «
O Cŧqf¯zvųµ«fÍrųÎÄ¯Ŗų O¯ų vfµfų ¯ų zÅ¨«µzvųf¯vzų4zµÄųfvųµųÃz¯ųzµÄ«
¨z«fµ«¯ų«zfµz«ųÃ¯qµÆųµųµzųzvų·¯z«ųf¨¨rfµ¯ųµfµųf«zųų·¯zŖ

ļŀŁ Cisco DNA Infrastructure

[«zz¯¯ų#«f¯µ«·rµ·«zųOzzzµ«Æ
[«zz¯¯ų .4ų µ«z«¯ų ¨·q¯ų vzŧqf¯zvų ¯µ«zfų µzzzµ«Æų fvų ¨«Ãvz
rµzÅµ·fųvfµfųµų ¯rų4ų¯¯·«frzőųÃųzµÄ«ųfv¯µ«fµ«¯ų¯µųµųµz
·¯z«¯ų fvų rzµų vzÃrz¯ų µfµų f«zų rzrµzvų µų µzų Ä«zz¯¯ų zµÄ«Ŗų Ozų [«zz¯¯
Jz«Ãrzų ¯¯·«frzőų «ų [Jőų ¯ų fų zfµ·«zų ų µzų «z9Jų Ä«zz¯¯ų rµ«z«¯ų µfµų ·¯z
F łŀĽńŧr¨fµų +J94ų [zqų Oz¯ų ţ+[OŤų µų ¯zr·«zų µzų µzzzµ«Æų vfµfŖų Ozų +[O
zÅrfzų¨«Ãvz¯ųfųfvvµfųfÆz«ųų¯zr·«µÆųµųµzų"OOCJųvfµfųµ«f¯z«ų«ųµz
[. ų µų ¯rų 4ų ¯¯·«frzŖų 3qµÆų Å¨«z¯¯ų Ä«zz¯¯ų rµ«z«¯ų f¯ų ¯·¨¨«µų µz
¯fzų[Jųrf¨fqµz¯ųf¯ųµzųµ«fvµfų«z9Jų[. ųf¨¨frz¯ŖųOzų fµfÆ¯µųńŃĻĻų#9J
\ų[«zz¯¯ų.4ų µ«z«¯ų¯·¨¨«µų]4ųvzŧqf¯zvų¯µ«zfųµzzzµ«ÆųÃz«ųµz
4O 94ų µz«frzų µų ¯rų 4ų ¯¯·«frzų fvų ¨«Ãvzų ¯f«ų rf¨fqµz¯ų µ
«z9JŖ
DIAGRAM

Streaming Telemetry Options from Wireless Infrastructure

Cisco DNA Infrastructure ļŀł

rrz¯¯ųCµ¯ųĽŃĻĻőųľŃĻĻųfvųĿŃĻĻų¯z«z¯ų¨«Ãvzųv«zrµų¯µ«zfųµzzzµ«Æų«ųµz
rrz¯¯ų Cµų µų ¯rų 4ų ¯¯·«frzŖų Oz¯zų C¯ų ·¯zų FC ų f¯ų µzų µzzzµ«Æų ¨«µr
fvų¨«ÃvzųµzųÄųfvÃfµfz¯Ő
ŏ

f«Æųµ«f¯¨«µų¨«µrų«ųvfµfųµÆ¨z¯őųr·vųC CųfvųFų¯¨zrµ«·ųvfµfŖ

ŏ J·¨¨«µ¯ų«ų.rfőųzÅőųfvųfq«rųvz¯ųųvz¨ÆzµŖ
O¯ų¨Äz«·ų µzzzµ«Æų ¯ų ·vfµfų «ų zfµ·«z¯ų ¯·rų f¯ų #µzzµų f¨µ·«zų f¯ų µ
zfqz¯ųzfrzvųfvųf¯µz«ų¯¯·zųvzµzrµųrf¨fqµz¯ųµ«·ųffÆŧv«ÃzųC C
fvų «zfŧµzų Fų ¯µfµ¯µr¯Ŗų O¯ų rf¨fqµÆų ¯ų ¯ÍrfµÆų zfrzvų Äµų µzų CĿŃĻĻ
Ärų ·µÉz¯ų fų vzvrfµzvų µ«vų «fvų µų rf¨µ·«zų ·ų vfµfų ¨frzµ¯ų Äzų ¯µų ¯z«Ã
rzµ¯ųųµzųµz«ųµÄų«fv¯ųfvųqfv¯Ŗ
[«zz¯¯ų ļŃĻĻ¯ų ¯z¯«¯ų f¯ų ·µÉzų [Jų ¯µ«zfų µzzzµ«Æų µų ¨·q¯ų ¯z¯«ų µz¯µ
«z¯·µ¯ųµų ¯rų4ų¯¯·«frzŖ

Best Practices

Best Practices ļŀń

Overview
O¯ų rf¨µz«ų vzµf¯ų ¯zų ŧzÃzų qz¯µų ¨«frµrz¯őų «zz«zrz¯őų fvų ·vfrzų Äz
vz¨Æų ¯rų4ų¯¯·«frzŖ
#µų¯ųµųzfµųµų«z¨frzųµzų#¯µffµőųz¨Æzµőų¯¯·«frzőų«ųµz«ųQ¯z«ų·vz¯
«ų ¯rų4ų zµz«őųq·µų¯µzfvųfvv«z¯¯z¯ų¯zÃz«fųrųª·z¯µ¯ųfvų¯¯·z¯Ŗ

ļŁĻ Best Practices

Prerequisites
·vųQ¨«fvz¯
JµÄf«zų ·¨«fvz¯ų «ų ¯rų 4ų zµz«ų f«zų µfµzvų «ų Äµų µzų ¯rų 4
zµz«ųQ¯z«ų#µz«frzŖųOzų ¯rų4ų zµz«ų«zª·«z¯ųfrrz¯¯ųµų¯zÃz«fųQF.¯ųµųfrrz¯¯
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