
está em andamento e
terá forte impacto na
produtividade de TI,
como aconteceu com a

adoção de comaineres em
operações de transporte
de carga a partir da

década de 50. Naquela

época, as mercadorias
deixaram de ser colocadas
em estrados individuais e
passaram a ser acomodadas

em containeres muito
maiores, possibilitando que
navios fossem carregados
e descarregados com mais
rapidez e menos mão-de-
obra. Agora uma transição
semelhante está ocorrendo

em alguns data centers, por
meio do uso de sistemas
baseados em container e
outras tecnologias modulares,

Os defensores do modelo

dizem que a substituição

de racks de servidores
convencionais por sistemas
embutidos em containeres
que podem ser deslocados

diretamente para os prédios
facilitará a montagem de
data centers e o acréscimo de
potência de processamento

conforme a necessidade.
Também poderá preparar o
caminho para expandir o uso
de "nuvens de computação"
para fornecer serviços de

TI online — um avanço
que pode gerar grandes
mudanças em departamentos

de TI corporativos.
A Microsoft é uma das

pioneiras do movimento
de TI "containerizado". Em

um subúrbio de Chicago, a

companhia está criando um
data center de 500 milhões
de dólares com 46.451
metros quadrados e que

acomodará 220 containeres.
Cada um deles chegará

pré-configurado com racks
contendo dois mil servidores,

junto com equipamento
de rede e de distribuição

de energia para facilitar o
processo de configuração.

Segundo Michael Manos,
diretor sênior de serviços de

data center da Microsoft, a
abordagem ripo Lego ajudará

a sacudir uma parte de TI
que precisa de mudança. "Os
data centers, normalmente,
são muito conservadores. Se

você observar um data center
criado um ano atrás e outro
há 10 anos, verá que são
muito semelhantes."

O Gartner diz que a
construção em blocos levará
à "industrialização" de TI

em mega data centers. De

acordo com o instituto de
pesquisa, tais instalações
poderão fornecer a infra-

estrutura técnica necessária
para suportar "nuvens de



computação" capazes de
escalar sob demanda à medida
que cresce o uso de serviços
de aplicações baseados na
internet. Os serviços online
também podem ficar mais
baratos. David Smíth,
analista do Gartner, estima
que fornecer serviços de
e-mail a um funcionário via
sistemas internos custa cerca
de 10 dólares mensais. Mas
fazer isso em uma "nuvem»
online não custará mais de
5 dólares mensais,

Menos profissionais
Mas ao acelerar a adoção
de computação estilo utility,
os sistemas baseados em
container poderão resultar no
encolhimento do número de
profissionais de TI em data
centers. Os serviços online
"diminuem a necessidade
de TI interna", constata
Adam Cohen, arquiteto web
do governo municipal de

Lãs Vegas. Até o número
de técnicos necessários
para suportar sistemas
modulares pode ser inferior
ao exigido em data cenrers
convencionais.

As instalações da
Microsoft poderão ter até
440 mil servidores nos 220
containeres que foram
instalados. Mas, com
apenas 35 funcionários em
tempo integral divididos
em quatro turnos de
trabalho, o número médio
de profissionais no local
provavelmente não chegará
aos dois dígitos. "Trabalhar
no data center da Microsoft
pode ser uma experiência
solitária", avalia Manos.

O impacto de data centers
massivos e dos serviços
online adicionais que eles
possibilitam não será
sentido rapidamente em
departamentos de TI. "As
pessoas não mudam seus

sistemas de e-mail da
noite para o dia", justifica
Smith, do Gartner. Jim
Bingham, CIO do Centro
Médico da Universidade do
Kansas, concorda que estas
mudanças vão demorar
para se concretizar na sua
organização. Mas ele cogita
serviços online externos nos
próximos três a cinco anos.

Fornecedores como a Sun
Microsystems, Rackable
Systems e Verari Systems
estão vendendo sistemas
baseados em container. IBM
e Hewlett-Packard também
desenvolveram tecnologias
de data center modular,
Contudo, o atrativo pode ser
limitado em indústrias como
a aeroespacial, de defesa
e de serviços financeiros,
que enfrentam restrições
regulatórias. E as empresas
que já instalaram sistemas
integrados extensivamente
talvez não vejam uma
necessidade de transferir
seus recursos de servidor
para fornecedores externos.

De acordo com John Enck,
também analista do Gartner,
é possível que os containeres
— sejam os de seis metros
comercializados pela Sun ou os
de 12 metros da Rackable e da
Verari — só façam sentido para
empresas que estão criando

data centers do mesmo porte
da Microsoft. Em outras

palavras, bem poucas.

"É realmente de ponta — e
não é para as massas",

afirma Enck.
Os servidores

customizados para fins
específicos, tais como os que
a Dell começou a oferecer
no ano passado a clientes
que compram mais de mil
sistemas por trimestre,
talvez sejam uma alternativa
menos extravagante. A Dell
ajusta todos os sistemas
previamente para suportar as
aplicações específicas que vão
rodar neles. Um dos usuários
pioneiros é o fornecedor de
ferramentas de busca Ask.
com. Sistemas personalizados
reduziram seus custos de
hardware e a energia que os
servidores consomem.

Com este tipo de
abordagem os gerentes de
data center podem obter, em
uma escala mais modesta, a
modularidade e as efidências
que a Microsoft visa para
suas instalações. Mas mesmo
que mais empresas adotem
serviços online baseados
em nuvem nos próximos
anos, alguns usuários acham
que novas oportunidades
continuarão sendo abertas
nos data centers.

Por conta disso,
haverá necessidade de
profissionais para lidar com
os fornecedores de serviços
online, diz Jason Dauwen,
gerente de desenvolvimento

de uma empresa que faz
software para prestadoras
de serviços financeiros.
"Mas provavelmente serão
mais analistas de negócio
do que pessoal técnico",
prevê Dauwen, que não
quis dar o nome do seu
empregador, (tradução do
ComputerwoYldlEUA) \

Text Box
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