
Achristus Health está
montando um data
center de 23 milhões
de dólares a cerca de

24 quilômetros de seu centro
médico em San Antônio para
abrigar informações digitais
que variam de registros

de seguro de pacientes a
imagens de tomografia
computadorizada.

Nas novas instalações, com
4.464 metros quadrados (dos
quais apenas 696,5 metros
quadrados serão utilizados
inicialmente), o data center

otimizado. Ele está
transbordando há anos, apesar
dos esforços da equipe de TI
para virtualizar servidores e,
ao mesmo tempo, extrair mais
vida deles.

"Os dados de imagens
não param de crescer à
medida que mais tipos de
informação são digitalizados",
diz Mark Middleton, diretor
de sistemas para arquitetura
de TI da fornecedora de
serviços de saúde. "Fizemos
todas as correções possíveis,
mas consumimos toda a
eletricidade, a refrigeração e o
espaço físico que tínhamos".

Um grande número de
empresas precisa reconfigurar
suas operações de TI para
economizar dinheiro.
Algumas não têm verba ou
não podem obter eletricidade
e refrigeração suficientes
em suas instalações atuais
para lidar com os racks de
modernos servidores blade
densamente empacotados.
Outras necessitam de mais
capacidade de computação,
storage ou rede para suportar
novos aplicativos ou
aquisições. Outras, ainda,
precisam aprimorar suas
funcionalidades de
disaster recovery.

Mais da metade dos 27
CIOs e líderes de TI sêniores
entrevistados recentemente
pela consultoria IDC
reportaram reduções dos

seus orçamentos este
ano. Muitos também

consolidaram data centers,
aplicativos e dados. O estudo

revelou que "o motor
f do investimento em TI
passou por uma mudança

significativa, da geração de
receita à redução de custos",
segundo Henry Morris,



analista da IDC.
Em uma conferência

promovida pelo Gartner, em
novembro de 2007, mais de
um terço dos participantes
disse que seus data centers
mais novos têm sete anos
ou até mais, logo não
foram projetados para as
necessidades de energia e
refrigeração dos servidores de
alta densidade de hoje. Metade
dos entrevistados previu que
precisaria expandir os data
centers nos três anos seguintes
e muitos deles esperavam
"passar de um para dois data
centers, em parte visando
disaster recovery".

Quer comecem do zero
ou reformulem o espaço
existente, os gerentes de data
center estão virtualizando
vários aplicativos em
servidores físicos individuais,
consolidando muitos data
centers em uma ou duas
instalações para reduzir
custos de espaço e infra-
estrutura e reprojetando
a disposição física dos
servidores para economizar
com refrigeração.

Desde que começou a
reformular seu data center,
em 2003, a procuradoria
geral da Pensilvânia chegou
muito perto de operações
"lights-out" de 130 servidores,
mais de 1.000 computadores
e 20 escritórios no Estado.
Servidores virtualizados e
software de gerenciamento
remoto são utilizados para
reduzir o tempo e o esforço
necessários às funções
rotineiras. "Podemos recriar
totalmente um servidor e
prepará-lo para entrar em
atividade em cerca de sete
minutos", diz John Nester,
administrador do data

center. Desde 2005, Nester
manteve estáveis o número
de funcionários e o uso de
energia, e mais do que dobrou
o total de servidores.

Richard Balentine, atual CIO
do NewBridge Bank, teve de
interromper uma atualização
de sua infra-estrutura de
aplicativos no Lexington
State Bank para lidar com
a fusão, em 2007, entre o
banco e o FNB Southeast,
que resultou no NewBridge
Bank. A modernização incluía
atualizar aplicativos, como os
sistemas de CRM, e trazer de
volta software terceirizado.

Entre outros upgrades, o
Lexington State instalou sua
primeira storage-area network
(SAN), um sistema da EMC, e
atualizou a rede.

Com a fusão, Balentine teve
de consolidar infra-estruturas,
o que significou reformular o
data center do FNB como uma
instalação de disaster recovery.
O esforço de combinar as
operações dos dois bancos
consumiu sete meses e
abrangeu a expansão da SAN e
a implementação de servidores
virtualizados utilizando
software da VMware.

Alguns fornecedores, assim

como clientes, argumentam
que os gerentes de data center
não devem buscar apenas
economia de custo quando
os reconfiguram. Devem se
concentrar em transformar
fundamentalmente o modo
como fornecem serviços de TI.

A procuradoria geral
da Pensilvânia virtualizou
servidores com software
VMware, passou de direct-
attached storage para network-
attached storage da NetApp
e atualizou a rede para 10
Gigabit Ethernet. A capacidade
de energia e refrigeração não
eram um problema, já que
o data center foi construído
para suprir necessidades de
mainframe e é, no mínimo,
frio demais em vez de quente
demais. Nester está usando
dois terços de espaço a menos
do que antes da atualização.

A equipe de Nester
pode lidar com problemas
de servidores e rede
remotamente e pró-ativamente
e fornecer novos serviços de
TI mais rápido. Um exemplo
é um aplicativo que suporta
a lei "Do Not Call", da
Pensilvânia, que permite aos
consumidores registrar seus
números de telefone celular
e fixo em um cadastro. A
equipe entregou o aplicativo
em 45 dias, dentro do prazo e
do orçamento, conta Nester.
"Alguns anos atrás, o projeto
levaria oito meses", diz Jim
Ingalzo, CIO assistente.

Feito para durai?
Em alguns casos, a tomada
de decisão é norteada por
questões relacionadas a
projetar e criar. A Hawaii
Pacific Health decidiu que não
aumentaria a energia do data
center principal porque o chão

era fraco demais para suportar
mais no-breaks.

Em vez de gastar 500 mil
dólares para reforçar o chão,
manteve o nível de uso de
eletricidade ao virtualizar
uma parcela crescente dos
seus 300 servidores e migrou
para novos servidores
blade, cuja energia pode ser
aumentada ou diminuída
conforme as cargas de
processamento mudam.

Colbert Seto, diretor de
TI, também atualizará as
SANs Hewlett-Packard da
fornecedora de serviços de
saúde para suportar um
novo sistema de registros
médicos eletrônicos para 3
mil usuários simultâneos. O
crescimento das demandas
de storage, diz ele, ameaça
sobrepujar qualquer possível
economia de custo obtida
com a virtualização de
servidores. Seto conta com
a possibilidade de usar
tecnologias de deduplicação
(que só armazenam
mudanças em dados copiados
anteriormente) para mitigar o
futuro crescimento de storage
e novas políticas para reduzir
o volume de dados dos usuários.

No NewBridge Bank,
Balentine acredita que criou
uma infra-estrutura capaz de
suportar o crescimento do
banco para "uma organização
de 10 bilhões de dólares
em cinco anos" e esta
escalabilidade "será motivo
de orgulho quando tivermos
a oportunidade de adquirir
outros bancos".
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