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RUMO AO NOVO DATA. CENTER
A arquitetura corporativa evoluiu. E isso exige urna infra-estrutura do data center mais dinâmica

Há duas maneiras de viajar:
pode-se escolher um des-
tino e fazer um roteiro de-

talhado a ser seguido, ou então vi-
sitar algum lugar sem muito plane-
jamento prévio e perambular livre-
mente por ele. Quando se trata de
migrar a infra-estrutura de TI de
hoje para o formato de próxima ge-
ração - o novo data center - execu-
tivos que já estão neste caminho
concordam que o método de esco-
lher o destino com um roteiro pré-
definido é mais adequado.

Mesmo assim, muitos dizem
que se vêem obrigados a peram-
bular."Quando penso em arquite-
tura corporativa, penso na nossa
orientação geral para criar e im-
plementar sistemas. Planejamos
durante cinco anos, mas modifi-
camos este plano praticamente
todo mês para que ele permaneça
respondendo ao negócio", conta
Dave Cogswell, diretor de serviços
técnicos da Data-Tronics.

A agilidade permite que TI se-
ja norteada pela necessidade do
negócio, mas torna "muito discutí-
vel"a viabilidade do planejamento
preciso e de longo prazo, argu-
menta Cogswell. Ainda assim,
considerando as enormes mudan-
ças necessárias para criar o novo
data center, uma meta de arquite-
tura de longo prazo se torna obri-
gatória, alegam especialistas. So-
mente com um destino em mente
os CIOs podem tomar decisões in-
teligentes sobre as tecnologias ne-
cessárias para criar a infra-estrutu-
ra do novo data center."Você pode
recostar na cadeira e apenas seguir
o rebanho. Mas é muito difícil in-
terpretar o mundo com este tipo de
abordagem reativa. Ao vislumbrar
uma mudança drástica, cabe a vo-
cê ter um plano e uma arquitetura
para onde quer ir", explica Geof-
frey Moore, diretor executivo da
empresa de consultoriaTCG Advi-
sors, que defende um plano arqui-
tetural para dez anos.

De um ano para cá, o novo da-
ta center passou da idéia conceitu-

"E preciso planejamento
de arquitetura e testes
temporários para migração'

Scott Richert, do Sisters of Mercy Health System

ai para uma infra-estrutura de pro-
dução que os usuários pioneiros
estão testando e implementando.
À medida que evolui, todos con-
cordam que será baseado em duas
idéias: o novo data center se apoia
em um novo modelo de negócio, a
"empresa estendida", que é, em si,
o alicerce para outro modelo de ne-
gócio emergente, o "ecossistema
global", e a base para a infra-estru-
tura deTI da empresa estendida se-
rá a gestão de mudança.

Elaborar e suportar o modelo
de negócio da empresa estendida
ajuda a criar um ambiente que
oferece sistemas de TI seguros,
confiáveis e produtivos para todos
os usuários, sejam funcionários,
clientes, fornecedores ou outros.
Para cumprir esta promessa, o
executivo de rede enfrentará o de-
safio de fornecer um nível consis-
tente de serviço e ao mesmo tem-
po ser extremamente adaptável -

a única constante será a mudança.
Fabricantes e analistas vêm evan-
gelizando sua visão e terminolo-
gia para esta infra-estrutura deTI:
dinâmica (termo da IDC), on-de-
mand e autonômica (IBM), tipo

grid (Oracle) e adaptativa (HP).
Todas essas visões têm compo-
nentes em comum. Elas encaram
a infra-estrutura como um siste-
ma de serviços componentizados
e automatizados, colados um ao
outro seguindo diretrizes de me-
lhores práticas.

É um modo de pensar extre-
mamente diferente da visão tradi-
cional da infra-estrutura como um
mix de fios, máquinas e software.
Segundo o ponto de vista conven-
cional, as estrelas da tecnologia
formam a base da visão da arqui-
tetura. Mas, tendo em vista que a
tecnologia muda com mais rapi-
dez do que uma grande empresa
é capaz de examinar, testar e im-
plementar, este ponto de vista se
tornou problemático. "TI deveria
ser capacitadora, e não inibidora
de mudança", analisa Russ Da-
niels, CTO de software e da inicia-
tiva Adaptive Enterprise da HP.

Daniels aprendeu isso quando
fazia a reengenharia da arquitetu-
ra de TI da HP após a fusão com a
Compaq."Na época da fusão, está-
vamos gastando apenas 28% de
nosso orçamento de tecnologia no
que identificamos como inova-
ção", conta. Para chegar ao equilí-
brio entre inovação e suporte, a HP
teria que identificar e automatizar
as tarefas manuais em que falhas

E por aqui, em que pé estão as coisas?
Não é novidade que algumas empresas mudam os rumos de seus
negócios freqüentemente e que, por isso, demandam infra-estruturas
cada vez mais flexíveis. A dúvida está em como estruturar o data
center para atender a estas constantes alterações de trajetos e planos.
No Brasil, os players do setor já entendem a necessidade de deixar de
ser simples provedores de infra-estrutura de armazenamento
de dados para também se adaptar ao negócio do cliente.
O presidente da Dedalus H&C, Dario Boralli, diz que hoje, mais do
que nunca, o data center é uma extensão da companhia e precisa
estar preparado para suportar mudanças repentinas. "A virtualização
de serviços de infra-estrutura e de servidores é fundamental neste
sentido", afirma. Mas Boralli explica que, no contexto brasileiro, a
empresa que optar por implementar servidores de grande capacidade
fica pouco competitiva. "É mais barato alocar um servidor", comenta,
acrescentando que a Dedalus H&C oferece armazenamento sob
demanda, com a oferta do que chama de "Quick upgrade".
Outra empresa de data center que já se prepara para os avanços
do mercado é a Diveo. "A tendência é a união dos diversos serviços,
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humanas estavam elevando os cus-
tos de manutenção.

Os usuários que experimenta-
ram esta abordagem concordam.
"Os sistemas eram nosso ponto
fraco, com um número alto de pro-
fissionais de TI por servidor. Que-
ríamos aumentar o número de ser-
vidores suportados por apenas
uma pessoa e recorremos a ferra-
mentas para nos ajudar a automa-
tizar processos", conta o executivo
de TI de uma companhia de segu-
ros Fortune 500 que concluiu re-
centemente um projeto de 18 me-
ses para automação do gerencia-
mento de servidor e aplicação.

UM NOVO MODELO

À medida que moldam suas em-
presas estendidas em ecossistemas
globais, os CIOs aprendem que sua
indústria vai ditar grande parte das
necessidades de arquitetura."Mui-
to do que acontece em on-demand
somente ganha vida em um con-
texto de negócios", avisa John Lutz,
vice-presidente global de on-de-
mand da IBM.

Muitas empresas nos setores
de serviços públicos e de produtos
automotivos e eletrônicos já estão
mudando suas arquiteturas para o
modelo do novo data center e po-
dem servir como exemplos."Entre
os indicadores-chave de até onde
foi uma indústria específica está a
taxa de adoção de tecnologias co-
mo virtualização, XML, Web servi -
ces e arquiteturas orientadas a ser-
viço (service-oriented architectu-
res - SOAs)", afirma Frank Gens,

vice-presidente sênior de pesqui-
sa da IDC.

Embora uma indústria específi-
ca possa ditar um mapa arquitetu-
ral específico, várias constantes es-
tão emergindo como base para o
novo data center. A infra-estrutura,
por exemplo, está se transforman-
do em uma série de serviços que
podem ser criados internamente,
terceirizados ou ambos. O modelo
genérico abrange cinco camadas e
dois elementos entre camadas:

Camada cliente - como sem-
pre, o cliente abrange computado-
res, dispositivos de voz e"wares"de
voz/dados combinados. Mas um ti-
po diferente de cliente surge no no-
vo data center, um que terminará
gerando a maior parte do tráfego.
Será um dispositivo automático
máquina para máquina, qualquer
coisa que traga um chip de identi-
ficação por radiofreqüência (RFID).
"Diante de um número cada vez
maior de clientes na rede mediana,
a infra-estrutura vai lidar com um
salto quantitativo de dados",
adianta Gens, da IDC. Esta é uma
das motivações prementes de uma
migração de longo prazo para o no-
vo data center.

Camada de serviços de aces-
so a dados na rede - inclui LANs
e outras redes corporativas priva-
das, serviços de WAN dedicados,
redes de acesso público, como a in-
ternet ou metropolitan-area net-
works (MANs), e redes públicas
business class, como as infranets.

Camada de serviços de ge-
renciamento de identidade — es-

tá camada fornece o backbone de
segurança. Por meio de um servi-
ço centralizado, usuários e máqui-
nas vão obter acesso a serviços de
negócios específicos. O provisio-
namento automatizado baseado
em funções também terá um pa-
pel importante, cedendo e can-
celando acesso rapidamente con-
forme a função do trabalho ou o ti-
po de máquina.

Camada de gerenciamento
do processo de negócio - o BPM
está emergindo como o "coração"
da infra-estrutura, composto de
três peças: gerenciamento, análise
e processos de negócio. Para Da-
niels, da HP, os profissionais en-
carregados deveriam ter a sagaci-
dade de fazer a distinção entre
processos de negócio oferecidos
como serviços (uma aplicação de
transferência de fundos, disponí-
vel para todas as aplicações finan-
ceiras, por exemplo) e processos
que garantem a disponibilidade de
um serviço (ferramentas de moni-
toria de performance e capacidade
de rede/storage/CPU). Esta distin-
ção permitirá entender os custos
envolvidos em fornecer business
services específicos.

Camada de serviços de infra-
estrutura virtualizada - é a base
computacional e de acesso a dados
sobre a qual todo o resto se apoia o
novo data center e é a camada que
a maioria das empresas está explo-
rando ou implementando atual-
mente. Servidores e dispositivos de
armazenamento são gerenciados
como um pool único de recursos.
Com o correr do tempo, grid com-
puting será acrescentada a muitas
infra-estruturas corporativas e trará
um grande crescimento da potên-
cia de CPU para tarefas que exigem
computação intensiva. Na verdade,
o conceito de virtualização está
sendo aplicado ao modelo inteiro,
tornando disponível sob demanda
a capacidade de rede e permitindo
que aplicações corporativas como
automação da força de vendas e ge-
renciamento de recursos corporati-
vos sejam adquiridas no modelo
ASP - applicarion service provider.

Para suportar essas camadas, o
modelo se baseia em duas vigas
arquiterurais: melhores práticas e
processos padrões por indústria,

como ITIL (IT Infrastructure Li-
brary), e gerenciamento de sis-
temas e segurança, para monito-
rar e executar funções de qualida-
de de serviços.

Obviamente, vislumbrar uma
arquitetura definitiva é a parte fácil
do trabalho. No entanto, tomar as
atitudes necessárias para fazer a or-
ganização de TI chegar até lá é ou-
tra história. "O caminho de migra-
ção requer que o planejamento da
arquitetura seja testado por perío-
dos de tempo mais curtos e em pe-
quenas doses", diz Scott Richert,
diretor de serviços de rede para a
Sisters of Mercy Health System.

Richert está reestruturando TT
para padronizar e automatizar ge-
renciamento de servidor e aplica-
ção e para implementar gerencia-
mento de identidade, entre outros
projetos em análise. O executivo
conta que cria road maps de tecno-
logia com prazo de três anos para
porções individuais de sua infra-es-
trutura usando o que chama de fa-
ses do ciclo de vida.Tecnologias são
investigadas e usadas em progra-

mas-piloto durante a fase nascen-
te. A compra e a implementação
ocorrem na fase de maturidade.
Durante a fase poente,TI suporta os
sistemas, mas não adquire aplica-
ções novas. Após o poente, as tec-
nologias são retiradas de uso.

Pouco a pouco, Richert pre-
tende criar um plano único de lon-
go prazo envolvendo as fases do
ciclo de vida para sua rede inteira.
"Vou elaborar múltiplas tarefas
desse futuro mapa. E vou incenti-
var minha equipe a se empenhar
em fazer o mesmo, seriamente",
garante. Segundo o executivo, a
infra-estrutura do data center es-
tá sendo criada em torno de uma
arquitetura de processo de negó-
cios e é função dele e sua equipe
planejar métricas-chave - como
custo versus beneficio, redundân-
cia e nível de serviço - vinculadas
a processos de negócio."Não é fá-
cil fazer, mas é importante", reco-
nhece. Como qualquer viajante
diria, não se pode subestimar o va-
lor de um mapa preciso. (Com tra-
dução da Network World) 1333






