


Temos novas funções no mercado de trabalho, tão ligadas à tec-

nologia quanto ao negócio da empresa, como o "BI" (Business

Inteligence, ou Inteligência de Negócios).

O departamento de informática de uma empresa não é mais está-

tico, não é apenas uma sala com diversos computadores, técnicos

e desenvolvedores que mantêm uma estrutura ativa; é dinâmico e

supre os profissionais de todos os setores com informações e fer-

ramentas vitais para o melhor desempenho daquele departamen-

to - estes são os componentes do universo do TI, ou Tecnologia

da Informação.

Assim, a evolução tecnológica chega em todos os níveis, concei-

tos, procedimentos, máquinas, sistemas e pessoas.

Recursos de TI estão sendo implantados e utilizados em todos os

segmentos de todas as áreas de todos os mercados, e não poderia

ser diferente na indústria gráfica. Na pré-ímpressão, não é novi-

dade, mas nos processos de impressão e pós-impressão, assim

como em todo administrativo de uma gráfica, existem módulos

gerenciais de sistemas diversos.

O processo de implantação está em desenvolvimento, mas, em

breve, teremos no mercado as gráficas "high tech", que possuirão

todos os seus processos produtivos e administrativos controlados

por sistemas de informação.

Neste ínterim, eu e a Revista Desktop estaremos esmiuçando to-

das as novas tecnologias em infra-estrutura existentes no merca-

do, e contamos com a ajuda do leitor para a sugestão de temas

para as próximas edições, esta nova seção será chamada "Infra".

Infra-estrutura
Para a instalação de qualquer tipo de sistema de informação, o

que há de mais importante em todo o processo é a correta espe-

cificação da infra-estrutura.

Uma especificação errada acarreta vários problemas que se tor-

nam extremamente custosos para serem "readequados".

Imaginem a situação de uma especificação a menor, onde não

exista a possibilidade da troca ou mesmo da entrega do item como

parte de pagamento. Ou mesmo da especificação acima do ne-

cessário, onde uma verba poderia ser racionalmente utilizada em

outros itens importantes.

A má especificação não está atrelada tão somente ao custo, mas

ao tempo e stress vividos desnecessariamente, pois, consecutiva-

mente, o não ou mal funcionamento de um sistema, e a busca ágil

da resolução deste problema, estouram prazos de implantação e

de resultados.

A Rede (física e lógica), Ambiente (Plataforma e Arquitetura),

Servidores, Estações, Acessórios e Aplicativos, alinhados em um

contexto processual, formam a infra-estrutura de TI de uma em-

presa.

Na indústria gráfica, essa infra-estrutura pode ser bem específica

com relação a alguns equipamentos e acessórios; na pré-impres-

são, por exemplo, são necessários equipamentos de medição e

calibração, servidores parrudos e de alta-capacidade de arma-

zenamento, impressoras e plotters de alta-precisão e velocidade,

rede rápida e com link internet de alta-performance e segurança.

Agora, como especificar e manter este parque de máquinas de

acordo corn meu tipo de trabalho e demanda de produção?

É exatamente o que esta seção deseja oferecer ao leitor da

Desktop: subsídio para tomar essas decisões.

O que há de mais básico em toda infra-estrutura é a rede, elétrica

e de dados, que, normalmente, são tratadas como itens sem im-

portância, mas de onde vem a maioria dos problemas de perfor-

mance da rede ou dos servidores.

Tanto a rede elétrica quanto a rede de dados são regidas por nor-

mas que devem ser seguidas com rigidez, assim, o custo do proje-

to pode até ficar um pouco mais caro, mas ele será feito uma única

vez. A rede elétrica para computadores e periféricos de TI possui

características que precisam de atenção, ou seja, a rede elétrica

para um departamento onde serão instalados computadores e im-

pressoras precisa de um profissional que saiba dimensionar as

tomadas, fiação e disjuntores que irão compor este "circuito".

Quando houver algum sistema de energia ininterrupta, chamado

de "No-Break", neste circuito, há de se atentar a outras questões,

como, por exemplo, o cuidado com as baterias, ligar somente

computadores e monitores neste circuito e não utilizar o No-Break

até seu limite quando o mesmo estiver em descarga, devido à falta

de energia.



No-Breaks são imprescindíveis em um ambiente onde existem

"servidores", pois essas máquinas demandam um cuidado espe-

cial, e não podem ser desligadas abruptamente, o que poderia

causar o corrompimento do sistema operacional, ou mesmo dos

discos onde estão dados vitais de uma empresa.

Hoje em dia existem sistemas de No-Break que, ao chegar a um

limite de segurança das baterias, envia um comando de desliga-

mento ao servidor, garantindo que ele se desligue com segurança

e mantenha o No-Break em perfeito estado de uso sem danificar

as baterias.

A rede de dados já é bem mais sensível, e pode conviver muito

bem com a rede elétrica, desde que, como já foi dito, seguindo

normas, caso contrário, um cabeamento de elétrica, ao lado de

um cabeamento de rede, pode causar um efeito "físico" da perda

de conexão momentânea do servidor com a estação.

Se as normas forem seguidas com atenção, e, no caso de uma

rede de dados cabeada, os lances de cabo estiverem severamente

dentro dos padrões exigidos e forem lançados por profissionais

que saibam realmente manusear um cabo de dados, esse cabea-

mento com certeza irá durar até troca da tecnologia.

Outro ponto importante em uma rede de dados é a certificação,

que nada mais é do que o documento onde se encontram todas

as informações da rede física.

Na certificação de um cabeamento está o tamanho de todos os

lances de cabo, e uni documento gerado por um equipamento

que diz se o cabo está bem conectado e conduzindo os dados

dentro dos limites estabelecidos sem distorção.

Ainda na certificação desse cabeamento estará o mapa de iden-

tificação de todos os pontos, assim como uma planta baixa que

mostra a origem/destino de cada lance.

Qual a melhor
tecnologia de rede?

Todas. Depende muito da necessidade e aplicação.

Hoje, a tecnologia de rede que mais cresce no mercado é a "Rede

sem Fio", conhecida por todos como "Wireless".

Não que a tecnologia cabeada não seja boa, ou cairá em desuso,

muito pelo contrário, cada vez mais se investe em desenvolvimen-

to e evoluí essa tecnologia.

Quando a rede de 1000 Mbps (Megabits por segundo), também

conhecida como Gigabit Ethernet, foi lançada, estávamos no auge

do Fast Ethernet (100 Mbps), todos aqueles que haviam migrado

de Ethernet (10 Mbps) ficaram decepcionados, pois fizeram um

super investimento em ativos (hubs e switches) e placas de rede

que já estavam ultrapassados.

Acontece que não é assim tão simples também; mesmo quem

pudesse dispor de todo investimento feito, e adquirir novos ativos

e placas de rede Gigabit, ainda teria o advento do cabeamento

estar fora de conformidade. Naquela época, nada foi falado a esse

respeito, assim, os cabos, conectores, patch paneis e patch cords

Cat.5 e Cat.5e que fazem parte da norma Fast Ethernet de nada

serviriam com os produtos gigabit. A norma para cabeamento gi-

gabit utiliza produtos Cat.6, que trabalham materiais que permi-

tem uma especificação de freqüência superior ao Cat.5.

Na verdade, existem diversos outros tipos de cabos para conexões

de rede, inclusive as fibras óticas, que possuem uma propriedade

bem específica de utilização em grandes distâncias e interliga-

ções de prédios. Mas voltando a nova onda, as redes wireless

estão crescendo rapidamente, pelo fato da simplicidade de insta-

lação, que como já diz o nome, dispensa o uso de cabos. Basta

um AP (Access Point ou Ponto de Acesso) conectado ao switch

principal e uma placa de rede wireless que esteja dentro do al-

cance da antena e temos uma rede estabelecida. Os custos de

produtos wireless ainda estão bem elevados, mas dependendo da

necessidade, já se justifica a aplicação.
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