




Se inúmeros servidores Unix, Windows e

Linux fornecem mega-quantidades de veloci-

dade, megawatts de consumo de energia são o

preço que as empresas devem pagar por isso.

Os custos de eletricidade das centrais de dados

estão aumentando, à medida que as compa-

nhias implementam crescentes números de

servidores, consumindo cada vez mais energia,

e, nesse processo, liberando calor que precisa

ser resfriado, utilizando ainda mais energia.

O problema poderá ficar pior, antes que

tenham efeito os esforços para conter esse

elevado consumo de energia. Os custos de

eletricidade das centrais de dados já estão em

torno de 3,3 bilhões de dólares anualmente,

nos Estados Unidos, e o número de servidores

irá saltar em 50%, nos próximos quatro anos,

segundo previsão da IDC. As despesas das

centrais de dados excedem o custo de adquirir

novos computadores, para algumas empresas.

E pode ser mais caro o resfriamento de uma

central de dados do que a locação de um espa-

ço apropriado para armazená-la. Edward Koplin,

diretor na companhia de engenharia Jack Dale

Associates, estima que o custo médio anual de

serviços para uma central de dados de 33 mil

m2 atingiu 5,9 milhões de dólares.

Ironicamente, computadores de primeira

linha são parte do problema. Os computadores

blade, que formam o segmento que tem o mais

rápido crescimento no mercado de servidores,

podem ser instalados em um espaço menor do

que os servidores para racks. Contudo, à medi-

da que a densidade aumenta, se eleva também

a quantidade de calor produzida pelos seus

processadores centrais, e você tem que arcar

com o 'duplo azar' da computação - pagar a

primeira vez para fazer os servidores funciona-

rem, e a segunda vez, para resfriá-los.

Quanto maior for o número de servidores,

maior será o problema. Google e Yahoo, por

exemplo, trabalham incansavelmente para en-

contrar soluções. Em uma matéria publicada há

três anos, os engenheiros da Google previram

este desafio, calculando que um rack com 80

unidades de servidores de médio alcance,

cada um com dois processadores Pentium

III de 1,4 GHz, exigia cerca de 400 watts de

eletricidade por aproximadamente 30 cm2. O

dilema: a maioria das centrais de dados não

tinha condições de lidar com mais de 150 watts

por 30 cm2.

Isso foi há três anos, e o ainda diretor de

engenharia da Google, Luiz André Barroso, um

dos autores do relatório, continua preocupado.

"Embora geralmente não estejamos felizes

com a eficiência de energia dos sistemas da

atualidade, nossa preocupação se refere mais

às tendências do que à situação atual", afirma

Barroso. A eficiência de energia, hoje em dia, é

um objetivo de design para muitos fabricantes

de tecnologia, e a Google quer que a indústria

"atue agressivamente". Contudo, novos modelos

de computadores devem ser eficientes tanto em

termos de energia como de custos.

Enquanto isso, os fabricantes de tecnologia

estão reinventando a si mesmos como especia-

listas em resfriamento de ar, a fim de fazer com

que as centrais de dados, que se transformaram

em 'saunas', voltem ao controle. A Hewlett-Pa-

ckard lançou seu primeiro sistema de controle

ambiental, que utiliza resfriamento por água

para diminuir temperaturas. "As centrais de

dados, comparadas à lei de Moore, não se mo-

dificaram muito nos últimos 20 anos", declara

Paul Perez, vice-presidente de armazenamento,

operações em rede e infra-estrutura, na HP.
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Computadores eficientes quanto ao consumo de energia

prometem trazer algum alivio. A NewEnergy Associates, que

desenvolve software e fornece serviços de consultoria para

companhias de eletricidade e gás, começou a substituir sis-

temas com alto consumo de energia por novos servidores da

Sun Microsystems, equipados com processadores Advanced

Micro Devices, otimizados para oferecer performance por

watt. A companhia descobriu que pode substituir sete dos

servidores mais antigos por um servidor Sun Fire X4200

com processador duplo e utilizar máquinas virtuais para

aposentar outros sete. O resultado é uma redução de 84%

na geração de calor.

Mais companhias precisam adotar estratégias similares para

substituir os milhares de baratos, mas ineficientes, servidores

que lotam suas centrais de dados. "Com o evento da computa-

ção de baixo custo, as pessoas começaram a dizer: 'Podemos

ter todas essas CPUs por apenas 10 mil dólares, então vamos

experimentar coisas que nunca consideramos antes'", relata

Neal Tisdale, vice-presidente de desenvolvimento de software

na NewEnergy.

Processadores com múltiplos núcleos e virtualização ofere-

cem a maior esperança para as centrais de dados que consomem

muita eletricidade e geram muito calor. Os processadores com

dois núcleos, que a AMD e a Intel lançaram nos últimos dois anos,

diminuíram a energia total necessária para o processamento de

núcleos, ao passo que aumentaram os resultados de computação,

ao colocarem dois núcleos no mesmo espaço físico.

Os processadores Opteron, da AMD, são fornecidos com

três níveis de geração de calor, permitindo que os clientes es-

colham entre o desempenho bruto e o melhor desempenho por

watt. O processador de grandes volumes, Xeon, da Intel, está

classificado na categoria de 110 watts, enquanto uma versão de

baixa voltagem e com um núcleo está disponível em 55 watts.

A Intel planeja lançar, neste ano, uma quantidade massiva de

processadores Xeon, de 95 watts, e também um dispositivo de

33 watts com base em tecnologia de 32 bits, desenvolvido para

sua plataforma para PCs móveis. Nos planos da Intel, está o

processador Woodcrest, que a companhia afirma que fornecerá

um aumento de aproximadamente 300% no desempenho por

watt, em comparação com o atual Xeon.

Os tecnologistas estão se tornando extremamente conscien-

tes do círculo vicioso pelo qual os servidores de alto desempe-

nho consomem energia e geram calor, precisando, então, ser

resfriados, e fazendo isso em grandes quantidades e com uma

densidade cada vez maior. As gotas de suor em suas testas?

Elas representam uma indústria correndo para resolver o pro-

blema, criado por ela mesma, do elevado consumo de energia.
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CUSTOS EM ESPIRAIS
As enormes contas de energia elétrica são um problema

relacionado a essa questão. No ano passado, as empresas pa-
garam cerca de 20% a mais por eletricidade, do que em 2004,
de acordo com a IDC, com taxas que saltaram mais de 40%,
em algumas partes do pais. A Rackspace, que fornece serviços
hospedados de computação a partir de cinco centrais de dados,
verificou suas despesas aumentarem 65%, em 2005.

O Yahoo mantém até 200 mil servidores em 27 centrais
de dados. "Geralmente, tínhamos o processador mais rápido
processando a maior quantidade possível de informações, em
um pequeno espaço instalado", comenta o diretor de TI, Lars
Rabbe. "Mas todo mundo percebeu que o preço do forneci-
mento de energia e o fato de ter sistemas e CPUs com baixo
consumo de energia são fatores que estão se tornando mais
importantes. Isso modifica a dinâmica de como gerenciar suas
centrais de dados".

Com base na estimativa dos custos com eletricidade nas
centrais de dados, feita pelo consultor de engenharia, Koplin, o
Yahoo poderia estar pagando 6 milhões de dólares anualmente
para operar suas instalações de 48.000 m2, apenas da central
de dados em Santa Clara, Califórnia.

Auxílio de design
A Fluent lançou um software para ajudar os

gerentes e engenheiros de centrais de dados a
melhorar o design de layouts de instalação e a
colocação dos equipamentos, com o objetivo
de reduzir o risco de falhas de equipamento
relacionadas ao aquecimento. As ferramentas
CoolSim, da Fluent, detectam áreas de preocu-
pação dentro de um layout de central de dados e
permite que os gerentes realizem simulações, a
fim de evitar problemas.

A Dell fornece serviços de avaliação para
ajudar os clientes com o design das centrais
de dados, e trabalha com empresas como
Liebert e APC, para fornecer equipamentos
de resfriamento. Mas o gerente sênior da Dell,
John Fruehe adverte sobre investir em sistemas
de resfriamento que se conectam diretamente
a racks de servidores, descrevendo-os como
produtos proprietários que limitam os clientes a
dependerem de um único fabricante.
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