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Apresentação
Rodrigo Assumpção
Presidente da Dataprev

As tendências tecnológicas com o uso de computação em nuvem é um dos fo-
cos para aumentar a velocidade e agilidade nas operações. A virtualização com 
novas arquiteturas e os desafios com o uso de Openstack e Cloud Computing 
foram alguns dos temas debatidos no LXI Fórum de TIC da Dataprev.

Especialistas da Intel, IBM, Hitache, Universidade Federal de São Carlos e da 
Dataprev apresentaram soluções, perspectivas e desafios para a aplicação das 
novas ferramentas no setor público e privado de TI.

Na Dataprev, optamos por trabalhar com o data center virtualizado, que garante 
a automação e padronização das informações. Nos painéis, diversas experiên-
cias para a reorganização de um data center foram apresentadas. No debate, 
entendemos um pouco como essas transformações impulsionam as mudanças 
nos tratamentos dos dados e, consequentemente, nos serviços oferecidos aos 
clientes.

Boa leitura!
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Re-arquitetando o Data Center

Bruno Rodrigues
Intel

Essas tecnologias estão surgindo há mais de dez anos, porém outras, que vem 
surgindo nos últimos anos em cima dessas transformações já existentes, prin-
cipalmente em virtualização, serão comentadas aqui nesses 30 minutos junto 
com o debate. Vamos saber como essas transformações impulsionaram a for-
ma que reorganizamos e como construímos Data Centers nesse novo contexto. 

No início, as informações que operam na área de TI eram extremamente cen-
tralizadas. No final dos anos 90, houve uma mudança na distribuição. Tudo era 
centrado na rede, não era mais o centro que processava. Chegamos em um am-
biente distribuído e focado principalmente em desenvolvimento de redes e nas 
configurações de forma a manter a conectividade com grande foco em redução 
de custo. 

Quando falamos hoje em qualquer linha de experiência que temos na área de 
TI, focamos principalmente na entrega de serviço, ou seja, o ser humano como 
ponto final. A velocidade e a agilidade, até na computação mundial, são o foco. 

A computação em nuvem, ou seja, a virtualização, possui alguns pontos bastan-
te interessantes. Antes disso perguntávamos para várias empresas, em quanto 
tempo você agrega, por exemplo, um serviço para o usuário final? 

Uma média que tínhamos, mundialmente era previsto de 3 a 48 dias para a área 
de infraestrutura responder. Hoje o crescimento de dados é contínuo, de ponta, 
cresce mais do que sua capacidade computacional. 

Grande parte dos dados crescem com dados não estruturados, ou seja, não são 
dados que estão dentro do tipo MIT, Java, Ajax. São dados como vídeo, áudio, 
logs, textos, e assim por diante. 

Mesmo com a virtualização, a taxa de utilização dos servidores está em torno de 
50%. Quando falamos em arquitetar a notificação, neste contexto, temos que le-
var em consideração duas coisas: a forma como organizamos a rede de storage, 
até hoje, segue anterior ao advento da virtualização com ambiente distribuído. 

Vou falar especificamente sobre o ambiente distribuído. Quando organizamos 
o centro de dados, ele já vem com o storage de mais de 20 anos. Pegamos o 
mapa, colocamos os servidores e um switch, com porta offline, esse é o switch 
de acesso. Junto a esse switch de acesso, vem em maps, com o switch de agre-
gação, e desse switch de agregação juntamos com outro switch de agregação, 
para chegarmos no switch de porta. 

Então, porque essa autorização existe dessa forma? Porque sempre existiu uma 
limitação das redes que se chamava Spanning. Eu não posso ter um domínio 
de colisão muito grande, quando na camada dois para tentar descobrir a rede, 
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posso acabar parando a rede se não tiver um plano de controle atento, então 
todo mundo vai fazer ambientes menores, classe C dentro do Data Center, para 
compartimentalizar melhor e ter um Spanning Tree muito mais rápido montan-
do sua rede. 

A virtualização permite que uma máquina que está em um canto extremo do 
Data Center vai para qualquer outro lado do Data Center, e um dos requisitos 
que você precisa para isso, já que ele tem um limite de acesso é que ele vá  
para o mesmo modelo, ou seja, para menos cliente, porque senão ele não  
vai funcionar. 

Como eu posso segmentar essa rede? Quando falamos com cada cliente, cada 
serviço tem um modelo separado, estourando rapidamente a sinergia de cloud 
computing. Então começou uma série de desafios nesse sentido. Uma das for-
mas de você rearquitetar isso é fazer uma coisa chamada cloud networking e 
outras coisas que a gente vai argumentar aqui na frente, que quebra essa limi-
tação, usando crew. 

Obviamente, o storage também tem sido um grande desafio. Quando as pes-
soas falam de virtualização, quem trabalhou muito fazendo essa migração dos 
setores físicos para virtuais, deve ter percebido como é fácil agora montar uma  
máquina virtual. 

Facilitou a vida mesmo, mas a parte de rede, a parte de storage ficou mais fácil? 
Para muitos, a parte de storage ficou muito mais complicado, porque antes você 
pensava em conectar esse HDA aqui na rede do SAN. 

Agora, quando começo a ter uma máquina, começo a aplicar a organização, fica 
mais complicado de fazer. Hoje uma palavra de ordem que temos chama meu 
Software Defined Infrastructure, outros vão chamar de Software Defined, qual-
quer coisa que no final das contas é a mesma coisa, que é você fazer a virtuali-
zação, de fato, da rede e de storage, além, obviamente, de você testá-lo.

O Google vai longe nesse sentido, testa a capacidade de consumo das minhas 
máquinas, ou seja, faz limitação do quanto ela vai consumir, faz a monitoração 
disso para poder otimizar minha prestação do Data Center, ou seja, se o meu 
Data Center tem a situação térmica mais forte.

No canto de Data Center, posso reorquestrar através do Software Defined al-
guma coisa, que ele distribua essa carga pelo Data Center, pontos que estejam 
mais frios e assim por diante. Tivemos uma transformação há 10 anos, fizemos 
uma grande mudança no ambiente distribuído, e essa mudança continua, ainda 
sai dos servidores dedicados para os servidores virtuais. 

Vimos atualmente que grande parte das organizações já passaram da mé-
dia de 50% de máquinas virtualizadas, todos os serviços que são disponíveis  
já estão virtualizados, agora, dentro da virtualização de hardware, usamos o  
método adequado. 
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Como estava dizendo, vários fabricantes ainda possuem esse mesmo conceito 
que vou passar aqui mas, se você olhar em termos de arquitetura e objetivos 
finais, os conceitos são muito parecidos entre si. 

Falando um pouco sobre o Software Defined Infrastructure, deve levar em con-
sideração uma rede na camada física, de facilities, ou seja, fazer instrumentação 
de consumo de potência no servidor, quanto ele consome de energia elétrica, 
qual é a temperatura de entrada? Qual é a temperatura de saída? Quando ele 
está processando, a instrumentação alvo dele que chamamos de Núcleo de 
Servidores, a parte de cooling, ou seja, saber a eficiência que estou tendo dentro 
do meu Data Center em três dimensões, ou seja, olhando o Data Center como 
um todo, como está a distribuição? 

Se a pressão do ar está boa, ou seja, saindo do virtual antes, conseguimos che-
gar num servidor mais em cima do hardware, se ela está conseguindo refrigerar 
adequadamente, a localização de cada um desses serviços é obviamente fazer 
uma otimização, porque parece ser pouca coisa, mas hoje se eu consigo subir 
um grau centígrado na temperatura do meu Data Center, peguei um Data Center 
médio e a cada um grau centígrado que aumenta na temperatura, eu economizo 
4% de energia elétrica. 

Em termos de infraestrutura, os principais elementos, os principais pilares, his-
tória de network e server, o armazenamento em rede de serviço e servidores en-
tra na camada mais lógica, entra na orquestração e automação, na inteligência. 

Como faço essa gerência no âmbito de políticas de serviço? Não sei o quanto 
vocês devem se lembrar, em 2004 o Gartner tinha lançado um paper que mos-
trava sete níveis de evolução de infraestrutura e mostrava o primeiro nível, o 
ambiente Hadoop, parecia muito nossa TI de 20 anos atrás: cada departamento 
comprava o seu equipamento que, no máximo, tinha um ambiente centraliza-
do, mostrando, então, vários níveis de evolução, centralização, padronização e 
assim por diante. 

O quinto nível é o que enviamos um plano, que até foi lançado, a virtualização, 
mostrando as consequências da virtualização para diversos fatores, sua relação 
com os usuários, o SLA que você consegue empregar, sua relação com os seus 
fornecedores em termos de compra, qual é o nível de escala que você tem. 

Ele mostrava o nível seis e o nível sete. Esses dois níveis, para a época, eram fu-
turísticos mas é o que estamos mostrando aqui agora: fazer com que o serviço 
reaja, ou seja, a infraestrutura reaja de acordo com serviço, com base no serviço 
que você estabelece, a partir do momento que estabeleço o SLA de tanto, quero 
que essa estrutura se encarregue de se adaptar a essa SLA e entregar essa SLA 
para o usuário, e isso já é uma coisa que vários CSPs hoje fazem. 

O último é baseado em política, já é um nível um pouco mais alto onde você 
tem um pouco mais de inteligência e automação para que exerça menos pro-
gramado, por exemplo, tenho uma demanda muito alta no meu site, na minha 
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aplicação, consigo alocar recursos automaticamente, desalocar de outros tra-
ços, ou seja, essa é a inteligência que foi tomada a decisão, a gente ainda vai ver  
um pouco mais a frente, quer dizer, não chegamos ainda nesse ponto, mas va-
mos chegar. 

Bom, em termos de arquitetura de rede, um dos temas chamado de Software 
Defined Infrastructure, é algo que vocês já devem ter escutado, chama SDN, 
Software Defined Network, o que é exatamente isso? 

Quando você monta sua máquina virtual em seu ambiente, o que deve ser feito? 
Temos que ir até lá e delegar o IP, uma sub-rede, uma porta, uma D-LAN, saber 
onde ele vai estar se encaixando. No servidor é físico, mas dentro da máquina 
virtual tenho um switch virtual que também vou ter que alocar ali dentro. 

Toda essa configuração de dentro do meu cluster, tem que fazer parte de má-
quinas virtuais, se a máquina virtual sai dali para onde ela pode ir? Eu tenho 
limites dentro do meu Data Center. Se ele começa a ser grande, tenho domínios 
Spanning Tree onde não consigo fazer com que uma máquina virtual saia desse 
e vá para outro, ou saia de uma sub-rede e vá para outra. 

Então fico limitado nesse ambiente, o que eu tenho que fazer? Tenho que ir 
reconfigurando os switches de todos esses elementos, desde o switch virtual, 
o switch de acesso ao switch de agregação para que aquela DLAN possa ser ex-
pandida por outro servidor, que está do outro lado, do outro lado do Data Center, 
que torna o processo finalmente generoso e ela terá rede ali. 

Então, quando falo de Software Defined Network, estou deixando essa configu-
ração manual automática. Existem os switches que eu trouxe aqui, como o de 
Openflow, que é o protocolo hoje que se usa para poder fazer isso. 

Aqui, a figura de um controlador que consegue olhar a rede como um todo e 
pode rever essas políticas, as configurações deixam de ser estáticas e passam a 
ser dinâmicas e ele vai ser definido pela capacidade que o hardware me entrega, 
pelo hardware tenho um controlador central que olha o ambiente como um todo 
e toma essas decisões. 

Hoje você olha o elemento ativo de rede. Ele é gestor operacional, mas tem  
outros protocolos de tomada de decisão, ou seja, o STF, todos de IP4, todos de 
pós-roteamento.

 Por meio dele, começamos a identificar a rede conversando com outras: “va-
mos lá, faz aqui, faz aquele processo exatamente para reconhecer a rede, já sei 
quais são os mediados que estão conectados ali.” 

Então nenhum elemento na rede conhece a rede como um todo. Quando tiro 
esse elemento do hardware e o coloco no controlador central que enxerga a 
rede como um todo, fica muito mais fácil definir SLA. Ele não pode só definir 
a redundância no meu ambiente para ser mais resistente a falhas.  Fica muito 
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mais fácil para mover carga dentro do meu Data Center. 

Saímos do ambiente que era definido pelo hardware como vimos hoje, tem uma 
página que vocês deviam ver que fala de todas as DLANs. De nossa arquitetura 
de rede como conhecemos, toda ilimitada fisicamente, passamos para o am-
biente virtualizado, onde o que fazemos é trazer parte dos meus elementos dos 
arquivos de rede para dentro da minha máquina virtual, via switch. 

Há variantes de redes: consigo trazer propriamente para dentro do ambiente 
virtualizado com o Network Transaction Function, a exemplo de VPN, file, IBC 
conseguimos trazer aqui para dentro. 

Mas ainda tenho a operação disso aqui, do meu curso operacional nisso aqui, 
fazemos a configuração, só que basicamente o que mudei foi a interface, agora 
não sei se falo com hardware ou com software diretamente, mas aqui ainda 
continuo com o mesmo controlador operacional. 

Quando vou para o definido por software, consigo ter a figura desse cara aqui, 
que não tem nos outros, que é o controlador SDN, que enxerga o hardware, os 
switches, todos os elementos de rede e consegue definir. 

Quando eu defino uma aplicação, coloco no banco de dados, ela tem acesso 
externo, ela tem esse SLA, eu faço essa definição política e ela vai e conversar 
com todos os elementos na rede de forma a passar essa configuração de forma 
que respeite essas políticas. 

Se uma máquina virtual rodando aqui necessita ir para uma outra máquina, um 
outro servidor, os que são independentemente aplicados aos demonstrativos 
pelo meio do caminho, então de fato consigo fazer essa distração. 

Alguns dos elementos fazem parte dessa transformação. Primeiro, obviamen-
te, são as questões de virtualização dentro dos processadores IO, o VT-X e o 
VT-D, o VT-X é Virtualization Technology para CPU. 

É um termo um pouco mais complicado, mas quando passa para um High Devi-
ce, emulo um hardware com o sistema operacional. O tempo todo ele teria que 
simular um software em uma CPU. Então coloco essas extensões de simulação 
de hardware diretamente no hardware, ou seja, desonero o ciclo de CPUs para 
poder trazer potência junto ao hardware. Isso não é só conjunto de CPU, isso é 
o que permite você conseguir virtualizar sem latência. Com latência você não 
rompe. E o VT-D ele faz a mesma coisa só que para IO, ou seja, para acesso à 
memória, para acesso ao dispositivo de disco, rede e assim por diante.

Há outros elementos de aceleração no caminho de rede, o chipset de comuni-
cação que desenvolvemos, as extensões feitas no aquário de rede, como SROV, 
que faz com que a própria placa seja inteligente. Desta forma, todos os pacotes 
que tivemos para “N” máquinas virtuais, com diferentes IPs, diferentes maqui-
nas para o meu servidor, consigam com um software Linux, ordenar e colocar 
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diretamente na área de memória da máquina virtual, por meio de RNA.

Assim, consigo acelerar muito a velocidade e a transferência aqui no ambien-
te virtualizado. Também em termos de ecossistema em geral, sistemas ope-
racionais em tempo real, o Wind River faz parte de tempo real, e aqui para  
vários switches. 

A tecnologia foi pouca aberta, mas contribui igualmente com o Openstack e 
também os softwares internos com bibliotecas que trabalham com esses har-
dwares para prover essa velocidade que queremos. 

Em termos de arquitetura e arquitetura de armazenamento, olhamos por um 
aspecto um pouco mais holístico, para vocês terem uma ideia porque estamos 
alinhado à tendência do Data Center para otimização. 

Dentro de um processador, temos três níveis de cash que são os cashs L1, L2 e 
L3. Depois eu tenho acesso à memória e um pouco sobre sistemas de disco que 
ninguém tinha, certo, cada um com seu custo. 

Só para vocês terem uma ideia de velocidade dessa graduação, se o processa-
dor precisa de um dado e ele está no L1 cash, é como se acontecesse em um mi-
lésimo de segundo, só para dar uma proporção. Depois você vai no L2 cash, eu 
já estou falando em termos de segundos, quando eu vou no L3 cash eu já estou 
falando em termos de minutos. Quando já vou na memória, já estou falando em 
termos de meses e quando vou no disco, estou falando em termos de séculos. 

Todo sistema de risco também é complicado, porque você tem desde o HD, que 
hoje é considerado uma mídia lenta, mas obviamente barata para grande arma-
zenamento, mas existe uma série de outras tecnologias que eu condigo colo-
car SSD conectado na PCA da máquina, que dá um acesso mais rápido do que 
um SSD que podem ter na máquina, mas preciso também de um subsistema  
do storage e no subsistema do storage temos que ter qualidade, para que  
fique fácil. 

No ambiente Data Center fica extremamente complicado ter o melhor storage 
para tudo. Se coloco o melhor storage que existe no mercado, para que vai colo-
car backup? Não faz o menor sentido, isso é para banco de dados. 

Então como é que eu consigo ser inteligente o suficiente ou montar um am-
biente de forma que eu consiga ter flexibilidade de comprar e também utilizar 
da melhor forma possível e no momento que preciso? Esse é o grande desafio. 

A otimização é uma dessas capacidades que vou mostrar aqui. Esse termo atu-
almente tem sido bastante utilizado. É um conceito principalmente para o am-
biente virtualizado. Se estivermos em um ambiente de máquinas virtuais, onde 
vamos armazenar essas máquinas virtuais? 

No storage, para poder navegar de servidor para servidor e continuar com os 
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dados sendo acessados, vamos todos dar um recado nessa estrutura de sto-
rage, a minha demanda com storage aumentou, além do mais temos todos os 
dados que conversamos, de que precisamos e com qualidades diferentes. 

Se para um ponto eletrônico preciso ter uma excelente velocidade de acesso, 
não posso esperar a ferramenta de correia, a demanda é alta, o MU é alto, pre-
ciso de SSDs onde tenho a melhor relação entre dólar para o IO, ou seja, mais ou 
menos isso que preciso. 

Por outro lado, para fazer armazenamento de arquivos ou de usuários, backups, 
esse tipo de coisa, para mim o mais interessante é gigabytes por dólar, ou  
seja, quanto consigo armazenar para hardware, a quantidade de acesso não é  
tão importante. 

Em relação ao conceito de auto storage, que mostrei no slide anterior, a Intel 
tem investido no ecossistema. A Intel mesmo tem evoluções para esse mer-
cado mas também contribui como soluções de mercado, quer dizer, de open 
source como o server que é usado, o switch, que é usado no Openstack. 

Hoje consigo fazer cluster de máquinas, ou seja, pego máquina de dois outros, 
encho de disco, coloco o software, e faço com que ele faça parte do meu cluster. 
E nesse cluster tem uma série de características. 

Ele vai me dar uma informação gerencial, ou seja, todas as máquinas, todos 
esses nós que fazem parte do sistema open storage, serão enxergados no pri-
meiro storage gigante, storage através de um cluster. Conforme a demanda, por 
exemplo, de IO. 

Aqueles dados que vão ficando muito tempo, eu não dou acesso com tanta 
velocidade. São dados maiores, volumes maiores. Pego e jogo tudo isso para 
onde tenho um HD, e assim ele vai fazendo essa distribuição, de forma que 
você comece a perceber: estou precisando nesse estágio mais qualidade de IO 
por segundo? 

Você pega e instala mais um ali e, assim você vai podendo ajustar isso dentro do 
seu storage de acordo com a sua necessidade. Isso tem sido bastante utilizado 
por diversos provedores de internet já há muitos e muitos anos. 

Você pega esses grandes provedores que já usam esse conceito desde o início, 
só que agora eles têm equipe de tecnologia que vem permitindo que isso seja 
de fato corporativo. Uma das pernas do Openstack tem sido bastante utiliza-
do pelo fato dele te prover objetos de storage e uma interface tipo S3 para os 
usuários, então você consegue ter diversos formatos de acesso utilizando dez 
gigabits da internet, abrindo o commodities e ainda permite toda essa otimiza-
ção que você quer no ambiente. 

Temos ainda também a geração de SSDs que provê desde os SSDs que você 
coloca diretamente na máquina e a interface SATA. Comentamos no início, que 
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a temperatura nos Data Centers quando estão chegando aproximadamente em 
termos de especificação, gira em torno de 18 graus centígrados, já vi uns que 
estão à temperaturas mais altas. 

Temos, por exemplo, a classificação para limitar em certos níveis de tempera-
tura, condições de ambiente para poder trabalhar em torno de 18 graus centí-
grados, mas tem componente que tinha que trabalhar em certas temperaturas 
que no final das contas é somado aos servidores de todo ambiente e dava 18 
graus centígrados. 

Você sabe por que o Data Center tem que trabalhar a temperaturas tão bai-
xas assim? Porque você pega o processador que trabalha tranquilamente a 65 
graus centígrados, você pega a memória, especificação da memória, 85 graus 
centígrados, onde é que está o grande problema? Está no HD a temperatura 
para ele trabalhar, o limite máximo, 55 graus centígrados. 

Existe uma lei em termomecânica que diz o seguinte, partes mecânicas, a cada 
10 graus centígrados que você aumenta a temperatura de operação, você dimi-
nui o MTPF na metade. Você começa a ter falhas mais frequentes, é onde está 
realmente o problema, e você acaba abaixando a temperatura. 

Quando você vai para o SSD, você muda a área do jogo, porque você pode ter 
partes mecânicas e começa a seguir a regra do silício, e aqui você vai também 
para em torno de 60, 70 graus centígrados podendo subir como faz todo Data 
Center. Por isso que ele não é comum.

Quando o SSD não está energizado, o aumento da temperatura diminui a reten-
ção dos dados para mim. Existem também duas categorias de SSDs que basica-
mente você vai encontrar no mercado: os SSDs para notebooks, para servidores 
em geral, quer dizer, para notebooks, desktops e aquilo que o mercado consome 
em termos de Data Center. 

O Data Center tem uma coisa que chama, quando fala retenção de dados, trafu-
zimos para os SSDs. Quando você projeta um SSD não é muito diferente de um 
HD em certos aspectos, tem certos limites. 

Um SSD é carimbado assim: ele vai aguentar tantos milhões descritos no IO por 
segundo, são tantos milhões de IO durante a vida dele, depois disso ele vai parar 
de funcionar, isso é com qualquer equipamento. 

É claro que em determinadas condições o aumento da temperatura pode dimi-
nuir a parformance? Pode, mas o que a gente fez dentro de Data Center, não me 
lembro qual foi a conta exata que fizemos na época, quando saiu o anúncio do 
Data Center, mas assim, é de dez a cem vezes superior à de um notebook, de 
um desktop e era assim: você poderia passar cinco anos nas condições mais ex-
tremas que aguentava tranquilamente, claro, você também vai pagar um preço 
mais alto num SSD dessa categoria. 

Aqui estão algumas das categorias sobre o que temos dentro de um ambien-
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te de Software Defined Storage. Conseguimos juntar essas características que 
precisam de velocidade de acesso também com a maior capacidade de arma-
zenamento, então ele consegue orquestrar isso dessa forma, um pouco mais 
rápida e isso automaticamente tem repercussões. 

Olhando para frente, houve eliminação, principalmente de racks, que é bastan-
te interessante. Hoje, quando você organiza racks, você compra um servidor 
de um fabricante e coloca lá, e esse servidor vem com aquelas características, 
tanto de memória, tanto de CPU, tanto de disco ou baia de disco, você coloca ali 
aquela capacidade do storage estabelecida. 

Quando você coloca seus geradores sempre para o lado, os ambientes são 
iguais. O que tem sido feito para o desenvolvimento, e isso deve ser tendência 
nos próximos anos, já tem sido feito inclusive com alguns provedores de cloud, 
é você ter racks que são modulares, como é rack modular? 

Preciso de mais memória no rack, coloco memória, preciso de mais CPU no rack, 
coloco CPU, de forma que possa agregar, não gosto de usar esse termo porque 
dá um aspecto incorreto para outras soluções de mercado, mas é como se eu 
estivesse agregando essa System Board de forma elétrica, de forma a prover 
máquinas maiores, mais fracionadas e com a qualidade que preciso. 

Essa tem sido uma demanda, porque você pega, por exemplo, três provedores 
iguais. A Microsoft por exemplo, não pega uma máquina do mercado e diz: vou 
tentar adaptar aqui a configuração, ela olha o algoritmo que eles têm e vê um 
hardware ideal, eles fabricam em torno disso. 

Ter rack em grande escala, para que eu consiga construir por meio de módulos 
a capacidade computacional que preciso para aquela minha aplicação específica 
ou para o meu ponto específico. Estou precisando de mais hubble? Coloca o mó-
dulo de IO. Preciso de mais memória? Módulo de memória, eu não fico limitado 
àquela capacidade da minha máquina. 

Depois das diversas cargas que temos dentro do Data Center, conseguimos co-
locar aqui diversas tecnologias. São famílias de processadores para cada uma 
delas. Temos servidores baseados em Atom, que são os processadores que vo-
cês também encontram em celular, em Tablet, existe uma versão para servido-
res que é para os micro servers, tem aplicações para isso, servidores web. 

Alguns dos exemplos são pequenos HBC, que precisam de pequenos núcleos, 
muitos núcleos para processar em paralelo, então é um termo difícil de se ne-
gar, aí já são casos mais extremos, até os que são chamados de mini stream, ou 
seja, os IO E3, E5. E3 são servidores com um processador, E5 com dois proces-
sadores e E7 com mais de quatro. 

Até os coprocessadores com o IO File, que é na verdade uma CPU que você es-
peta na TCA Express e que te dá 72 códigos de processamento. A ideia disso é 
você adicionar capacidade de processamento a mais. 
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Pela arquitetura de rack, como eu tinha comentado, normalmente essa é uma 
organização que temos que fazer manualmente. Tem a questão também dos 
racks para definir, como encontramos no mercado, ou seja, o Hexa Data, por 
exemplo, já tem configurações pré-definidas que vêm ali dentro, você encaixa 
os aquários, pode montar só com os aquários, o que estamos querendo ver nos 
próximos anos é essa expansão do rack para pools de orquestração. 

Estamos falando dessas capacidades que estarão disponíveis nos próximos 
hardwares. Quando falamos desse processo de automação, levo em conside-
ração a utilização, a refrigeração, a potência, a segurança que também tenho 
dentro do ambiente para orquestrar.

Quando você estava organizando o Data Center, pega um hardware, o hardware 
tem a capacidade de, por exemplo, quatro kbs. Você pega o servidor que vai 
consumir 1200 watts, que é o meu limite, ele vai consumir fonte, como é que 
você calcula esse hardware para não acontecer isso, quatro kbs? 

Geralmente o pessoal faz um buffering, coloca o servidor de um lado, um teste 
de carga e monitora o consumo de energia elétrica. Ele vai descobrir que o servi-
dor vai consumir pelo menos uns 400, 500 watts. E o que ele faz? Pega 4 KVAs, 
vai me dar aí em torno de dez servidores. 

Calcula os dez servidores, monitora e vê que o teste não adianta, a gente não 
quer os 4 KVAs, você sabe que o lance é teu espaço por metro quadrado, quanto 
mais servidores coloco melhor é minha eficiência em termos de refrigeração. 

Você separa os servidores dos quentes e frios, separados de fato, uma separa-
ção bem humanitária, falo da separação com paredes e tudo, é mais eficiente 
colocar todos eles juntos. Então o que você pode fazer por grupo de rede? Eu 
coloco todos os servidores ali. 

Tem até uma empresa na China, China Mobile, se não me engano, onde coloca-
mos servidores e fizemos o seguinte: O rack como um todo não pode passar de 
quatro KVAs, então essa monitoração que ela vai fazer em termo de potência 
é monitorada se determinado servidor onde eles estão excedendo, chegando 
perto dessa potência, eles pegam os servidores menos importantes que você 
definiu no rack e vai limitando a potência de forma a não estourar o circuito da-
quele rack. Aí você passa realmente a poder fazer o Over Subscribe ou Overbook 
no rack de servidor. 

Normalmente o que temos visto em prática é que você consegue aumentar a 
população no hardware em torno de 60% e obviamente você tem um software 
para gerenciar isso, que chama o Data Center Manager, ele é de tarefa e esse daí 
na verdade é o grande orquestrador quando falamos nessa potência. 

Claro que isso é um componente que é usado por outros destinos de mercado. 
Uma outra novidade bastante interessante é o Service Assurance Manager, um 
software da Intel e como a Intel normalmente faz, pega aqui, abre e coloca de 
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graça para a comunidade. Então ela desenvolveu esse software, o Service Assu-
rance Manager, que trabalha diretamente em nível de CPU para pode garantir. 

Eu defino um conjunto de máquinas virtuais, quero que ele entregue esse nível 
de SLA e só funciona para o Openstack, quero definir esse nível de SLA, então 
ele vai orquestrar o teu ambiente de forma que se ele não estiver obedecendo 
aquele SLA, não quer dizer que está na máquina virtual, ele vai procurar ou-
tro dentro do Data Center que ele possa criar uma pasta de atalho para poder  
ser executado. 

E ele faz algumas coisas bastante interessantes de usuários mal comportados 
dentro do ambiente virtualizado. Como falamos sobre cache, a quantidade de 
cache que você tem ali, um com certeza é a memória. 

Você imagina um ambiente virtualizado onde você tem mais de uma máquina 
virtual ou várias máquinas virtuais compartilhando esses caches que vai pro 
PC, é o teu vizinho que está usando esse cache também, assim como o outro 
vizinho você pode deixar compartilhado? 

Óbvio que a ideia do cache é que você busque os seus dados utilizados com 
frequência. É excelente para isso. Você busca o dado, joga em cache, e quando 
precisar acessar de novo na memória, está lá, no disco desabilitado. 

Porém, se meu vizinho tem acesso ao cache e ele está fazendo streaming de 
vídeo, ele vai o tempo todo limpar o meu cache. Meu desempenho vai cair, por 
mais que eu tenha todo esse isolamento do nível fixo, ele me quebra as pernas. 

Então com o Service Assurance Manager posso inclusive fazer fronteiras, mar-
car um cache para cada máquina virtual para evitar essa limpeza, o Cache Pres-
sure. Bom, como resultado, o objetivo desse Software Defined Infrastructure 
como um todo é trazer, obviamente, agilidade, ou seja, você ter a habilidade de 
definir políticas no seu ambiente que você consiga implementar na sua infraes-
trutura do software. 

Ele define uma política, define como o serviço deve funcionar e automatica-
mente a infraestrutura se adapta a ele. As capacidades de automação já são 
permitidas pela abordagem e assim consigo ter eficiência na utilização dos re-
cursos e fazer coisas que a gente não conseguia antes, como reduzir latência, 
reduzir a deficiência dentro do ambiente.
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Re-arquitetando o Data Center Bruno Domingues

Interlocutora não identificada: Vocês têm pergun-
tas para o Bruno? 

Fábio Verdi – UFSCar: Sou Fábio da UFSCar, vocês 
já me conhecem, na verdade gostaria de saber um 
pouquinho mais sobre o Service Assurance Mana-
ger, ele fica monitorando onde é que você entra, na 
verdade, em termos de uso de CPU?

Bruno Rodrigues – Intel: Essa pergunta foi exce-
lente. Para o Service Assurance Manager funcionar 
bem, a primeira coisa que tem que ser bem definida 
é a moeda de desempenho. Quando trabalhamos 
com aplicações em ambiente de virtualização, tan-
tos de CPUs e tantos de memória para tudo isso. 
Só que uma CPU ela é muito genérica, ela pode ser 
uma CPU de dez anos atrás ou mais atual. Obvia-
mente terão desempenhos diferentes. Então a pri-
meira coisa que o Service Assurance Manager traz 
é um conceito de Computing Unity, ou seja, ele leva 
em consideração servidores de diferentes idades 
e quanto que ele vai poder entregar de desempe-
nho e aí sim, pela definição do Computing Unity, ou 
seja, vinculada a uma determinada métrica, conse-
guimos verificar se aquela quantidade de desem-
penho da Computing Unity está sendo entregue 
com aplicação ou não, então ele não olha o nível 
da aplicação, mas ele olha o nível de hardware. En-
tão não precisa entregar SLA para todos, mas com 
aquelas em que você está entregando obviamente 
você quer garantir o que você está entregando.

Fábio Verdi – UFSCar: Precisa monitorar o  
hardware?

Bruno Rodrigues - Intel: Ele monitora o hardware, 
exatamente. Ele vai dentro da CPU monitorar, por 
exemplo, o cache.

Fábio Verdi – UFSCar: E ele está entregado com 
Openstack, alguma coisa?

Bruno Rodrigues - Intel: Ele usa o Openstack para 
rodar os produtos de orquestração, mas para mo-

nitorar o hardware só funciona com KVM, não fun-
ciona com o drive, isso é importante também. Um 
dia vai funcionar com drive, mas começamos com 
KVM. Faz duas semanas que a Intel colocou isso 
disponível, se vocês procurarem no site openstack.
org já está lá disponível, aberto, como é que deve 
funcionar com unidade.

Interlocutor não identificado: Você falou sobre o 
Software Defined Storage também em um deter-
minado momento, esse conceito está ligado só a 
essa parte de tierização mesmo?

Bruno Rodrigues - Intel: Não, de forma alguma. O 
Software Defined Storage é a possibilidade de você 
poder provisionar o storage e adequar a qualidade 
adequada com sua aplicação de forma automática. 

Porque antes o que você tinha que fazer? Você ti-
nha que definir IOs, você tinha que definir área no 
storage, fazer associação dessa MU para ser apre-
sentado dentro da sua máquina virtual por esse 
modelo dessa forma. 

Com o Software Defined Storage, se preciso ter 
essa qualidade no storage consigo fazer essa alo-
cação de quadra pelos APIs para que ele me apre-
sente isso para aplicação. 

Preciso, obviamente, definir a aplicação: preciso 
dessa qualidade de storage e ele vai me dar log au-
tomaticamente. Parece como um passe de mágica 
que está disponível no storage. 

Então, por exemplo, o CEF, que é muito utilizado no 
ambiente Openstack, já trabalha nesse conceito e 
no conceito Switch também, um que comentei ali 
também que ele é muito utilizado principalmente 
por provedores asiáticos. 

O Lustre que é mais conhecido principalmente pelo 
mercado HPC, e que é da Intel, também funciona 
com nesse conceito. Desde o início da virtualização 
já tem se discutido sobre como é que as áreas da 
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empresa deveriam ser climatizadas. A primeira já 
tem uns 10 anos quando começamos a levar o con-
ceito, não só à Intel, a várias outras empresas do 
mercado, como a Cisco, por exemplo. 

Você não tem mais o DSAM e a rede tradicional na 
internet, eles teriam uma única saída e você carre-
garia para dentro do Switch, você conectava nele, o 
E-7000, e ele sai para a rede de DSAM, sai para a 
rede de internet tradicional que conhecemos como 
uma tecnologia intermediária para que tudo virasse 
rede e internet. 

Com esse conceito, várias empresas têm montado 
estratégias diferentes para poder lidar com isso, 
mais o que temos visto que tem sido mais adotado 
é quebrar essas paredes não só dentro da infraes-
trutura, mas também para desenvolvimento. 

Uma das coisas que está em voga quando falamos 
na metodologia do desenvolvimento chamado The 
POPS, que é a junção entre operação e o desenvol-
vimento, não tenho mais que olhar dentro do meu 
ambiente assim: esse cara é de rede, esse cara é de 
storage, esse cara aqui não. 

O cara vende a estrutura e que obviamente ele tem 
que estar atrelado ao contexto de desenvolvimento 
de forma com que a minha aplicação não estranhe 
mais o ambiente de infraestrutura. 

O pessoal de infraestrutura e operação bota para 
rodar e isso estava causando problema, de quem 
é a culpa? Isso acontece muito. Então sem quebrar 
essa segmentação, ter pessoas de infraestrutu-
ra, você tem arquiteto, pessoas de infraestrutura  
e análise de desenvolvimento tudo funcionando 
junto, não existe uma única solução, vai ter que 
criar um algoritmo do tamanho da empresa, mas 
uma coisa eu posso te dizer, já é um pouco arcaico 
esse conceito 

de áreas de acordo com o tema de infraestrutura, 
rede, setor, storage, isso já está um pouco arcaico 
em cima desse modelo aqui que funciona bem.

Bruno Rodrigues - Intel: Dificilmente você vai 
comprar um servidor Intel, você vai comprar IBM, 

vai comprar da Lenovo, vai comprar HP. Então o 
modelo de negócio da Intel sempre foi esse, desen-
volve componentes, inclusive o BCM que mostrei 
aqui para administração de Data Center. 

A Intel licencia, mas obviamente ela comercializa 
como componente que vai dentro de outras solu-
ções de BCM, ela não é uma solução. Você pode 
utilizar? Pode, se for o modelo você pode, mas um 
modelo que entregamos é uma solução maior, por-
que esse é componente somente de Data Center. 

Quando falamos de monitorar os componentes, 
vamos travar o servidor? De fato, imaginamos as-
sim, que esses componentes vão agregar da solu-
ção de um fabricante do software porque vai olhar 
aplicação como um todo, vai trabalhar nessa cama-
da de negócios, na camada de serviços de negócios. 
A Intel é mais focada nesse modelo de negócio. 
Desenvolvemos componentes e soluções que vão 
compor uma solução maior.  

O DP backup, me corrija se eu estiver errado, era 
a biblioteca para você trabalhar eventualmente 
com a interfase de vídeo, não é? Na verdade o DP 
backup é um conjunto de bibliotecas para desen-
volvedor de aplicações de rede. Ele tem acesso às 
funções da CPU para poder acelerar uma série de 
chamadas que são necessárias para a rede, assim 
como as interfaces e instruções que são disponibi-
lizadas nas placas de rede Intel. 

Essa utilização do DP backup normalmente é feita 
por desenvolvedores de hardware ou de soluções 
de dependam disso. Por exemplo, fabricantes que 
fazem um router que já não é mais um appliance, 
é um software. Ele roda em uma máquina Intel e 
funciona nesse processo de SDN e precisa ter de-
sempenho e as chamadas que ele faz, por exemplo, 
de pacotes que chega na rede. 

Como ele trata isso? Ele envia para frente, para 
trás, tudo isso ele precisa da latência baixa e para 
isso ele precisa falar diretamente com o hardware 
com instruções que sejam extremamente rápidas, 
de baixa latência. 

O DP backup entra nesse caso. Fabricantes de fi-
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rewall ou todo mundo que precise de ter um aces-
so rápido às interfaces de hardware para poder 
fazer operações de rede em um DP backup. Nor-
malmente não é uma biblioteca, é um conjunto 
para usuários em geral, só sei que para essa seja 
mais hardcore, administrar, mas não é muito por 
aqui não. Perguntas? Obrigado.

Interlocutora não identificada: Pessoal, seguin-
do agora para o nosso segundo painel, teremos o 
palestrante André Luiz de Araujo Castro da IBM. 
Só um informe aqui para vocês, o palestrante da 
programação será Paulo Mariano vai fazer a subs-
tituição no terceiro painel. Não sei se vocês querem 
seguir as duas palestras e deixar para fazer mais 
perguntas no final ou depois da palestra dele vocês 
fazerem as perguntas? Porque, às vezes, o tempo 
também no final, depois de ouvir as outras pales-
tras podem surgir mais dúvidas, mais perguntas,  
aí vocês decidem, quando terminarem eu pergunto 
de novo.
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Bom dia, atuo na IBM, na divisão que está sendo chamando agora de System 
Hardware, na verdade é a área que cuida da parte de infraestrutura. Vocês vão 
ver ao longo da palestra que os nomes mudam, mas o que interessa são os 
conceitos que estão por trás dos nomes. Vamos falar hoje aqui sobre a visão 
da IBM de gestão de infraestrutura, que na verdade é a gestão de serviço de TI 
baseados, definidos e orquestrados por software. 

Dentro dessa abrangência mais ampla, a parte da infraestrutura é um 
componente, é um dos pilares dessa visão da IBM. Gostaria de combinar com 
vocês uma forma de tornarmos isso aqui o mais interativo possível. Talvez 
seja interessante vocês interagirem indiretamente, pelo menos pegamos a 
informação naquela hora e é lógico, termos o compromisso de tentar fechar 
esse slide dentro de uma hora, tá bom? 

Se vocês toparem assim, talvez possa ser interessante. Começaremos a falar 
sobre uma visão que está acontecendo no mundo com a evolução dessas 
tecnologias novas, móbile, do acesso das pessoas a consumo e a disponibilidade 
de recursos de acesso a serviços de informática ou de computação, ou de mídias 
sociais, ou de acesso rápido à internet, enfim, o mundo computacional está cada 
vez mais próximo das pessoas físicas. 

Até então consumíamos TI de uma forma quase que institucional, essa barreira 
entre o consumo institucional e o consumo pessoal está encolhendo, quer dizer, 
quase não há mais uma fronteira muito clara entre uma coisa e outra. 

Por exemplo, a DATAPREV já tem aquele conceito do Blind Around Device? Você 
traz para sua empresa o seu próprio dispositivo computacional e se integra ou 
tenta se integrar a rede de serviços que a sua empresa oferece e até além dela, 
a rede de serviços agregados em torno da empresa. Isso trouxe uma dinâmica 
muito grande para o painel da oferta de serviços que as empresas têm a dar e 
junto com isso uma série de desafios. 

Tentei traduzir a maior parte dos slides, mas alguns termos se eu tentar 
traduzir eles perdem o significado. Então vou tentar criar alguns termos que 
tem um conceito fechado em torno deles, a maior parte dos slides vão estar  
em português. 

Caso eu não tenha sucesso vocês podem me perguntar, fiquem a vontade que 
vou tentar esclarecer. O que temos hoje na maioria dos casos é isso aqui, as 
empresas estão nessa era, caminhando para essa era. 

Ou seja, a maioria dos sistemas que hoje suportam as iniciativas de TI em todas 
as empresas podemos categorizar como sistema de registro, ou seja, temos 
back office em cima de banco de dados normalmente transacional, bancos 
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estruturados e o front office normalmente em cima de nível em cima de HTTP 
ou de application server e são os sistemas razoavelmente comportados. 

O que quero dizer com razoavelmente comportado? Eu tenho um RP, eu defino 
infraestrutura para suportar aquele RP, eu defino algumas políticas e métricas 
de suporte, de backup, monitoramento de níveis de SLA, atendimento daquilo, 
combino com os meus clientes níveis de atendimento e faço toda aquela 
disciplina de IDIO para manter esse sistema. 

E normalmente isso cria vários silos dentro de um Data Center, e isso certamente 
aqui na DATAPREV não é diferente. Eu tenho o silo que cuida do RP, o que cuida 
do portal, o que cuida do desenvolvimento, o que cuida da autenticação, o que 
cuida de arquivos, o que vai para o e-mail e vai embora. 

Imagino que não seja diferente aqui porque isso é mais ou menos o universo de 
qualquer empresa hoje em dia. Em paralelo a isso está acontecendo isso aqui, 
ou seja, uma série de novas tecnologias está surgindo e querem interagir com a 
tecnologia existente. 

E aí é que começa um mundo absolutamente novo, quer dizer, o mercado de 
TI está passando por uma transformação justamente pela necessidade de 
integração dessas novas tecnologias. E aí entra tudo o que vocês puderem 
imaginar e muito mais do que está aqui, que na verdade a forma de consumir e 
acessar TI com o mundo tradicional que na verdade sempre se prestou a fornecer 
esse serviço de TI. 

Vamos lá, o front office seria essa nova forma de acesso a esses serviços. É o 
chamado System of Gathering, em que a interação do usuário com os recursos é 
muito mais pessoal do que corporativo.

Por outro lado, ele tem que falar para agregar valor para o system de registro 
aqui, System of Record, isso aqui é um primeiro conceito. A segunda coisa é que 
há uma necessidade quase que vertiginosa de desenvolvimento rápido para dar 
suporte a isso. Quer dizer, o ciclo tradicional de back log e desenvolvimento de 
aplicações já não é mais aceitável na dinâmica das empresas hoje em dia. 

Isso aqui é uma coisa absolutamente corriqueira hoje em dia. Outra coisa é a 
capacidade de escalar quase que dinamicamente e os silos no comportamento 
monolítico dentro dos Data Centers impedem que a necessidade gerada para 
que se consiga instalar dinamicamente sobre eles, até porque são silos e têm 
capacidades montadas. 

A capacidade de agir sobre os dados em tempo real para que a partir dessa ação 
sobre os dados em tempo real eu possa extrair ensaios que sejam úteis para as 
dinâmicas de serviço da empresa que eu participo está começando a surgir e 
certamente vai ser cada vez intensa. 

Embora exista em grande quantidade, o BI em cima do Benber House é feito 
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em um conceito tradicional de dados bem comportados e estruturados de onde  
faço uma extração, aplico alguma lógica sobre essa extração e gero relatórios 
sobre isso. 

Isso hoje está começando a ficar obsoleto, no sentido de que quando eu vou 
efetivamente tomar uma ação sobre aqueles dados, aquela ação já está 
ultrapassada em relação a necessidade que tenho de atuar sobre aqueles 
dados. Em várias indústrias, em vários segmentos de indústrias, isso já está se 
notabilizando. 

Vou dar um exemplo aqui que é o exemplo de uma empresa de seguros na costa 
da Flórida, que, por conta da vinculação direta deles com tempo, com o clima 
local, eles estão começando a vender apólice de seguro baseado no forecasting 
de clima em tempo real. Ou seja, eles pegam informações de como é que a 
proteção de clima e as apólices estão vinculadas a um mapa de risco associado 
ao clima. 

Um dos recursos, que é calcular a taxa de risco para a venda de apólice, é um 
mapa de forecasting que eles recebem tipo um Weather Channel ou coisa desse 
nível. Então você imagina, esse cálculo é um cálculo diário, ainda mais que 
naquela região ali é assolada por esse tipo de evento climático e por aí vai. 

Quer dizer, a maneira como eu atuo na minha forma de serviço está muito mais 
em tempo real do que sempre foi. Isso vai aumentar. A gente vai ter que ter uma 
visão mais ampla de algumas coisas que estão acontecendo. 

Isso é uma frase que a nossa executiva fala o tempo todo, então eu não podia 
deixar de colocar aqui, que é essa propaganda institucional. Mas na verdade não 
tem nada de novo. Dados são uma espécie de um novo recurso natural. É a partir 
dessa enorme quantidade de dados que qualquer empresa recebe hoje em dia 
que ela vai extrair ensaios para atuar sobre as necessidades do negócio dela. E 
uma fonte inesgotável de informação escondida em dados estruturados e não 
estruturados. 

O conceito de nuvem, particularmente de nuvens híbridas, é um modelo de base 
que boa parte das corporações começa a seguir. Porque a capacidade de recurso 
dentro do seu próprio Data Center é finita para a necessidade de negócio. A 
ordem de grandeza de recursos computacionais que essa imensa quantidade de 
dados vai demandar. 

Então ela lança mão de recursos externos permanentemente ou provisoriamente 
para atender uma demanda ocupacional. Ter essa necessidade e alocar esses 
recursos dinamicamente é uma tendência cada vez maior. 

Ou seja, eu lanço mão de recursos que não estão no meu Data Center, mas num 
provedor externo ou até numa empresa coirmã para atender uma demanda 
própria, depois eles alocam isso. 
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E essa outra coisa que a gente estava começando a falar aqui, esses aplicativos 
móbiles e sociais eles foram mitigando um comportamento incomum. Quem é 
que na sala aqui não tem um celular? Quem não está usando algum dispositivo 
móvel? Quem não faz acesso?

Vou dar um exemplo clássico, a GOL tem um aplicativo de celular que você pode 
dinamicamente, em tempo real, de dentro de um táxi, trocar o acento do seu vôo 
ou antecipar ou atrasar o voo. Para a gente que precisa disso o tempo todo é uma 
enorme facilidade. Só que isso aqui é exatamente aquele exemplo que falamos 
antes, fazendo o sistema System of Gathering e conversando com o back office 
da empresa. É exatamente esse exemplo. 

O que esse slide tem para mostrar? Esse aqui é um sistema, digamos assim, 
bem comportado que temos hoje. Isso aqui já é integração do sistema bem 
comportados com esses sistemas que chamamos de Sistems of Gathering. 

Vocês vão começar a ver o nível de relacionamento entre eles é muito alto, por 
exemplo, aquela empresa lá que eu citei lá da Flórida, ela pega um mapa de 
forecasting, que tem uma toneladas de dados não estruturados, pega aquilo, 
trata aquilo de alguma forma e interage com o sistema estruturado que a 
empresa possui para a partir dali conseguir segar um apólice de seguro para 
alguém que está eventualmente num balcão da empresa e eventualmente até 
consultando isso por um dispositivo móvel. 

Quer dizer, você vê o nível de complexidade que significa uma interação dessas 
com o nicho de aprovisionamento de recursos, por exemplo, de infraestrutura. 
Como é que você pode definir proativa e confortavelmente qual é a infraestrutura 
necessária para acomodar aqui? 

É muito difícil, não só no exemplo aqui. Como é que a Netflix consegue imaginar 
qual é o nível de aprovisionamento de servidores que ela precisa ter, porque 
está entrando o Game of Thrones agora com episódios disponíveis na rede 
do Netflix. Quer dizer, ele vai ter pouca ou baixa citação? O quantas máquinas 
virtuais ou fixas para atender aquela demanda? É pouco ou muito? Isso significa 
que eu tenho que ter algum daqueles direcionamentos de escalabilidade dos 
servidores storage e network dinamicamente enquanto os serviços estão sendo 
consumidos, ou seja, os próprios negócios de alguns modelos de negócio estão 
diretamente vinculados a capacidade que tenho de fazer algo vinculado ao  
Auto Scaling. 

Bom, vamos tentar mapear algumas características que isso gera em vocês 
ou então da parte de TI. Complexidade crescente, ambientes extremamente 
heterogêneos e silos organizacionais, escalabilidade passiva, usuário, transações 
e vários tipos de dados, demandas rápidas e absolutamente imprevisíveis, 
velocidade muito alta, um negócio pede cada vez mais coisa e uma reposta em 
uma velocidade de resposta constante. 

Vocês são seguidos, a solicitação é quase infinita, o back log cria uma necessidade 
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muito grande, um apartai muito forte entre o time que desenvolve do time que 
dá suporte e opera. Eu estou falando alguma coisa que vocês nunca viram aqui? 

Para ilustrar, pegamos o exemplo de uma empresa de aviação. Eu posso com o 
meu celular, usando APIs, tipo SLAs, acessar alguns sistemas de registro. Posso 
ver o meu ticket, achar meu acento, ver minha opção de upgrade, ver os status 
de vôo, ver as opções de refeição. 

Isso tudo posso fazer no celular com muito pouca interferência nos sistemas 
tradicionais da empresa. Por outro lado, não posso caso não exista algum tipo 
de comunicação eficiente entre eles e um mecanismo de orquestração eficiente, 
trocar o meu ticket, mudar o meu acento, comprar um upgrade, trocar o meu vôo 
e comprar uma opção de refeição, ou seja, com a qualidade, o valor agregado 
que esse tipo de rede me traz para um consumidor final, seja ele de qual for a 
espécie, é baixo. Eu bato na porta, vejo o frango, mas não posso comprar. 

Então assim, é justamente essa interação do sistema que vai trazer essa nova 
dinâmica de TI que o mercado está esperando. Na verdade o mercado não, que 
os usuários de vocês estão esperando, na medida em que vocês disponibilizem 
mais e mais serviços práticos. 

Vamos ver como é que essa mudança está se dando do ponto de vista de 
organização interna e a repercussão do ponto de vista de arquitetura de TI. Esse 
é o modelo que a gente pode dizer tradicional, supostamente é o modelo que 
eu trago hoje aqui que e na maior parte dos Data Centers e das empresas de TI. 

Eu tenho uma estrutura organizacional que, por natureza, é segmentada por 
assunto, e aqui a gente está quebrando na parte computacional, na parte de 
network, na parte de armazenamento. Defino políticas para cada uma dessas 
áreas e essas políticas vão ser definidas para cada um daqueles silos de recursos. 

Não está especificamente aqui porque não é diferente em lugar nenhum. Essa 
infraestrutura tradicional, por definição, pela própria forma de implementação, 
ela é e lenta. A administração é reativa, reajo às demandas, as solicitações. 

E existem muitos silos de TI, isso acaba tornando a necessidade de especialização 
maior, ou seja, tenho que formar uma pessoa com skill em network. Aí o cara tem 
uma certificação de silos de posto único ou qualquer que seja. Na parte de storage 
encaixo, insiro o IBM ou na parte de servidores, ter uma minoria de servidores, 
fornecedores diferentes, seja ele de arquitetura Intel x86 ou arquitetura baseada 
na nossa plataforma power ou qualquer outra.

Quer dizer, essa necessidade, essa distribuição de componentes, gera um 
custo de administração para a qualificação do pessoal muito grande, eu estou 
só rateando, posso ter isso para hyper visions, posso ter isso para software de 
gestão, posso ter isso para as ferramentas de desenvolvimento, os próprios 
ciclo de desenvolvimento, o Quality achou esse ciclo de desenvolvimento, isso 
vai subindo cada vez mais. Ou seja, o custo total do associado a essa forma de 
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gestão é um custo alto e a resposta que essa estrutura consegue dar a essas 
demandas muito rápidas é baixo. 

O que o Software Defined Environment propõe é um ambiente onde as políticas 
são relacionadas às aplicações, de uma certa forma integradas a natureza da 
aplicação. Esse time que é segregado por silos atuam de forma ordenada, junta, 
aplicando essa política para esse montante de recursos de uma forma única. 

Existe um processo de otimização contínua que torna esse ambiente aqui 
rápido, programado e automatizado. A administração passa a ser proativa e o 
gerenciamento passa a ser integrado. 

No Power Point é ótimo. Eu quero ver como é que isso se torna viável. O nosso 
objetivo e tentar mostrar como os componentes se interligam. É claro que é um 
trabalho em andamento, a gente já tem algumas coisas prontas que podem ser 
consumidas agora e tem a coordenação de várias áreas para disponibilizar o que 
a gente está chamando de Software Defined Environment. 

Obviamente, podemos falar aqui de reforçar as políticas. Ou seja, você sai do 
ambiente manual, passa por padrões e começa a chegar em sites através de 
analíticas sobre o que está acontecendo nesse ambiente. Esse é um processo 
que sai do manual e vai caminhando para a automação. 

Outra coisa é que a gente está vendo é uma explosão dos serviços em forma 
de nuvem. Eu não queria entrar num debate conceitual do que seja nuvem, mas 
nuvem está longe de ser uma tecnologia. 

Todas as tecnologias que estão disponíveis no ambiente de nuvem já existem 
há muito tempo. Só que houve uma necessidade de uma convergência, uma 
redução de custos e uma série de coisas aconteceram. A pressão para entregar 
resultados rápidos tornou esses conceitos de nuvem não só interessantes  
como necessários. 

Nuvem é uma forma nova, o cloud, de entregar TI, serviços de TI baseado em 
cima daqueles pilares clássicos, que é padronização, virtualização, automação, 
autoaprovisionamento, ou seja, é criar uma camada de abstração em que o 
usuário que consome toda essa parafernália tecnológica não precise se preocupar 
com isso, que ele possa solicitar o recurso e o recurso seja aprovisionados 
dinamicamente sem que ele necessariamente tenha que ser uma pessoa da  
área de TI. 

Sou da área de desenvolvimento, da área de marketing, de projetos, enfim, 
preciso de recursos e esses recursos obviamente podem estar em qualquer 
uma daquelas camadas lá de infraestrutura, plataforma e não preciso saber o  
que tem ali atrás no seu Data Center, mas quero esses recursos, preciso tocar 
minha vida. 

Essa nova forma de solicitar e receber recursos pode se dar de várias maneiras. 
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Essa aqui ela tem impressionado, que é aquela que mostramos lá no início, 
podemos ter isso dentro de casa, ter isso totalmente fora de casa ou ter isso 
fora de casa, mas com conceito de dentro de casa, ou seja, posso segregar o 
pedaço de um Data Center, de várias data centers para uma nuvem privada, 
hosteada publicamente. isso é totalmente possível hoje em dia e você pode ter 
uma combinação desses 3 ou 4 modelos para necessidades diferentes, aliás é o 
que provavelmente vai acontecer ao longo dos anos. 

O interessante aqui é conseguir entender quais são suas necessidades e escolher 
de acordo com elas. À frente, vamos explorar um pouco mais disso. A IBM oferece 
uma enorme gama de ferramentas para todos esses pilares. A gente vai falar 
mais sobre a camada de infraestrutura, mas ela oferece coisas na camada de 
plataforma, na camada de software, na camada até de business process, pode 
terceirizar processo de negócios da nuvem. 

Temos ofertas que chamamos de Off Benesses e On Benesses, ou seja, 
ofertarmos isso para que vocês consumam ou podemos ofertar isso para que 
vocês montem o próprio ambiente em nuvem. 

Mudem a dinâmica da forma de prover recursos de TI, da forma tradicional para 
a forma orientada a um Software Defined e é mais ou menos o que falaremos 
hoje na parte da manhã. 

Depois de toda essa abstração começamos a olhar para um modelinho de 
referência como se fosse uma arquitetura de referência que a IBM está propondo. 
A visão da IBM passa por dois caminhos, por duas visões, a visão de quem provê 
recursos de infraestrutura e quem consome recurso de infraestrutura. 

Talvez alguns de vocês também consumam esses recursos, mas a obviamente 
uma boa parcela de vocês aqui provém recursos. Quando falamos do modelo 
inteiro chamamos de Software Defined Environment. Isso que estamos 
comentando hoje é sobre Software Defined Infrastructure, um pouquinho dessas 
fronteiras que está tendo aquela camada de PAS. 

Não vamos entrar em muito detalhe disso, porque certamente seria uma coisa 
para o dia inteiro, mas estamos buscando a fronteira entre em infraestrutura e 
aprovisionamento de serviço de uma forma de plataforma. 

Essa seria uma visão um pouco mais detalhada que a IBM tem de como integrar 
os dois times. Hoje em dia, provavelmente, os times de desenvolvimento e os 
times de infraestrutura são completamente separados, não é verdade? 

Isso cria tipo de coisa, guerras, represália, eles são lentos, eu sou muito rápido, 
eles demoram a aprovisionar o meu recurso, não, é ele que não tem qualidade 
e não sabe desenvolver o código, essas guerras e são eternas, tem 40 anos, 50 
anos. É uma coisa clássica, que nasceu daquele modelo tradicional. 

A tecnologia agora tende a revisar e quebrar essas barreiras, o que queremos 



27Fórum de TIC Dataprev Virtualização

IBM SDE – Software defined environment
André Luiz de Araújo Castro

mostrar aqui , em um plano muito conceitual, como pode ser feito isso talvez já 
com o produto e tudo mais. 

Assim, um diretor que seja responsável pelo desenvolvimento está um pouco 
mais ligado no negócio da empresa, tem preocupações de empregados, soluções 
que ajudam a resolver e atender a necessidade do negócio da empresa. 

O arquiteto que cuida da parte da infraestrutura, ou o grupo de arquitetos, desenha 
as soluções para entregar para cá e o diretor de operações ele provavelmente 
está preocupado com a qualidade do serviço que vão ser disponibilizados. 

O ambiente definido por software consegue romper com essa decisão entre 
cargas, plataformas e infraestrutura por meio de padrões, que são o que 
chamamos de Workflow Bluemix, ou seja, você pré-define padrões, esses 
padrões estão na área de abstração alta e esses padrões são submetidos há uma 
plataforma que traduz esses padrões para um requerimento de infraestrutura, 
e depois, mais uma vez, são absorvidos para esse ambiente de infraestrutura e 
traduzidos para aprovisionamento de infraestrutura real. 

Isso não é Pocket Size, não é uma coisa que está em laboratório, ele tem produtos 
para fazer isso depois. Mais do que produzimos é uma mudança de mentalidade, 
de perspectiva de como fazer isso. Até o modelo de governança para fazer, seria 
essa camada mais em TAS, exatamente isso, a quase que mistura de sinergia 
entre o nível munido de desenvolvimento das aplicações e o mundo de operações. 
Isso aqui é exatamente essa integração aqui. 

Colocamos essa linha que obviamente é necessária, por que essa turma aqui 
normalmente fala do negócio e essa turma aqui fala com infraestrutura, porque 
ela é uma camada lógica, interessante, mas efetivamente a aproximação desses 
times tem que acontecer para que isso aqui se torne possível. 

E aí falando especificamente de infraestrutura, ainda atuando muito fortemente 
junto com a Intel de Openstack, e a Intel é Platinum Member lá do Openstack, é 
uma coisa muito interessante. 

É um esforço mundial de desenvolvimento de código aberto e deixa as APIs e 
os plugins de internet para cada fornecedor colocar suas tecnologias ali dentro 
e colocar recursos, aí sim de propriedade intelectual, para cada um deles 
complementar essas soluções. 

Essa, na verdade, é uma vontade que a gente vem adotando há muito tempo, 
em Java, com Eclipse, enfim, Linux. A IBM vem adotando isso há décadas, esse  
tipo de esforço central colaborativo e agregação de valor com propriedade 
intelectual própria. 

Vamos tentar traduzir isso aqui em como é que esse fluxo que eu acabei de falar 
poderia acontecer. Eu crio esse Bluemix,  descrevo os componentes de software 
da minha solução e os recursos de infraestrutura e crio um padrão baseado em 
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Hit. Hit é uma das ferramentas conhecidas como várias no mercado. 

Isso é absorvido, é enviado. Esse padrão aqui se decompõe em padrões de 
software para estrutura e em regras de negócio, em políticas, políticas de 
desempenho de disponibilidade e essa infraestrutura recebe esse padrão e 
hospeda essas cargas em um ambiente que é por natureza compartilhado. 

O ambiente Software Defined é retroalimentado. Obviamente que essas 
chamadas tem que se falar para que eu possa dinamicamente adequar a 
quantidade de recursos para essa solicitação que foi definida lá em cima pelo 
time de desenvolvimento. 

Então, no fundo, é um processo só, que não tem aqui aquela reunião para 
fazer: olha desenhei minha aplicação, agora preciso de alguém para traduzir a 
especificação de software que eu já tenho. Já tenho um ambiente testado, agora 
eu preciso prototipar esse ambiente e mais lá na frente eu vou ter que colocar 
ele em produção. 

Esses três estágios hoje em dia são feitos através de reuniões, quer dizer, você 
marca uma reunião: olha a produção: já tem um ambiente de open aqui? Vamos 
chegar em um ambiente de homologação? Olha, já tenho um ambiente de 
homologação com cinco dias, um mês, sei lá, funcionando, vamos pegar esse 
ambiente e vamos subir para produção? 

Tudo isso tem o quê? Change, parada, indisponibilidade de ambiente. Com 
o ambiente que a gente está chamando de Software Defined Claimant, isso 
acontece na própria lógica, na própria dinâmica do ambiente. 

Por isso que eu falo que é uma mudança de concepção, o desenvolvimento do 
teste, a prototipação e a subida de alguma das funcionalidades novas para se 
adequar ao ambiente de desenvolvimento já começam na própria dinâmica  
nos dois times, ou seja, o desenvolvimento e operações de TI trabalham muito 
mais juntos. 

Aí vamos ver talvez os traços que formam um pouquinho mais algumas 
características desse ambiente. O ambiente híbrido é um ambiente que deveria 
gerar uma transparência entre o On e o Off Pregnancy. 

O aprovisionamento do gerenciamento tem que ser integrado e absolutamente 
automatizado. Eu não tenho que saber que estou numa nuvem pública, isso para 
quem está operando a nuvem tem que ser transparente. 

Obviamente tenho que fazer isso com segurança. Talvez um dos maiores 
concorrentes de desperdício seja tempo. O tempo que você leva é um problema 
tradicional, desde o início do desenho da aplicação até subir aquela aplicação 
para um novo rumo de produção leva meses, estou mentido? 

E esses meses são facilmente traduzidos em custos. Não seria melhor em vez 
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de desenhar uma aplicação inteira não prevista e depois desenhar o modelo de 
infraestrutura para dar suporte aquela aplicação, que se pudesse fazer subidas 
incrementais de novas funcionalidades, alinhar a própria em infraestrutura para 
ir adequando a essas funcionalidades novas que foram sendo traduzidas? 

Dessa forma, você ia vendo o retorno que aquilo ia dando no negócio e 
desenvolvendo mais e mais funcionalidades. E não ia precisar de reuniões para 
fazer isso. Na verdade, a própria em infraestrutura ia dar conta dessa subida, 
dessa passagem do desenvolvimento para teste, prototipação, homologação  
e produção. 

Outra coisa que sai como efeito colateral disso é a minimização de erro. Somos 
humanos, erramos. Outra coisa é esse pilar fundamental baseado em padrões 
abertos. Investimentos em adoção rápida de padrões abertos, como falei, por 
exemplo, que está pendurada em várias iniciativas open source para todo mundo.

Se eu mostrar alguma delas aqui, traz para vocês a independência de fornecedores, 
assegurando uma neutralidade de transparência e particularmente com a 
empresa, o que para o setor público é fundamental, e integração rápida dessa 
nova tecnologia para efetivamente transformar o modelo da TI. 

Vocês são provedores de serviços de TI, não é isso? No fundo, exatamente, 
nós somos Server Providers da área específica do governo, então é totalmente 
aderente a essa necessidade. 

Participamos de várias comunidades. No que diz respeito à infraestrutura, é 
Openstack e o que diz respeito à parte de Network, é Opendaylight. Há um ano e 
meio, a gente aplicou a arquitetura Power de maneira que vários clientes possam 
ter acesso a tudo que tem dentro do Power, desenvolver soluções totalmente 
baseada em Power. 

Vocês têm que servidores Power aqui, é possível que vocês desenvolvam coisas 
do zero em cima de Power, até como contribuições específicas em Kernel, em 
sensores e tudo mais. Na parte de virtualização, a IBM já é um player enorme 
nisso, mas ela está muito ligada a iniciativas abertas ligadas a virtualização. 

Bom, aqui é mais ligado a iniciativas de relacionamento com o cliente. Como 
falei, lembro muita coisa de Openstack, aqui já até está desatualizado isso.  
Eu acabei de vir de um evento da décima primeira convenção lá do Openstack, 
na Pampulha. O evento foi a décima primeira edição da Openstack, que existe há  
5 anos. 

É alto o nível de maturidade e discussões que estão acontecendo em torno 
daquele produto. Já há implementações em escala mundial, de grandes empresas 
usando Openstack. É impressionante. 

Falei até agora de uma camada de abstração muito grande, mas tudo aquilo 
que falamos é baseado nessas ferramentas aqui, todo esse ciclo que eu falei de 
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comunicação entre a camada de infraestrutura com a camada de desenvolvimento 
ela é feita nesse ciclo você define o Workflow, é um produto chamado Overflow. 
Ele faz tipo uma implementação disso, manda isso aqui para um produto que é 
chamado de Workstream e cria um padrão.

Esse padrão é submetido há uma outra ferramenta, o Pop Manager. Na verdade, 
a integração dessas duas ferramentas chama-se Pop Workstream. Ela faz um 
enfoque dessas políticas de padrões de infraestrutura e esse ciclo se realimenta. 

De maneira que se nesses padrões aqui forem embutidas características de 
Auto Scaling a própria definição de Auto Scaling gera recursos novos da área 
computacional, da área de rede e na área de Network automaticamente. 

Assim, o ciclo de desenvolvimento e orquestração de recursos é pré-definido, 
depois ele está baseada em padrões, que são submetidos a uma infraestrutura, 
que é gerenciada totalmente por software e esse software é baseado no padrão 
aberto. Esses primeiros desenhos são vários, estamos falando de pelo menos 
três produtos aqui, dependendo do que você tiver aqui embaixo ou alguns outros 
para complementar isso. 
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Interlocutor não identificado: Tudo bem, mas ela 
ficou um pouco desaparecida pelo menos nesse 
slide, mas ela deve estar integrada totalmente com 
o controlador SDN?

André Luiz Castro – IBM: Sim. Aí você escolhe qual 
é o controlador SDN. A proposta do Openstack é 
você ter módulos para cada um dos principais com-
ponentes. Por exemplo, autenticação é uma, que é 
o pistão, a interface gráfica especificamente desse 
módulo que cuida da parte de Network, chamado 
Neutron e cada um dos fornecedores Cisco, Juno, 
todo mundo que tiver algum tipo de valor agrega-
do no SDN podem desenvolver plugins para essa 
interface. 

No fundo, esse componente que você está falando 
de network seria a disponibilidade de drivers que a 
infraestrutura física tiver gerado da sua controla-
dora SDN. Cada um tem a sua, para falar com esse 
módulo do Openstack chamado Neutron, e já tem 
várias. A nossa distribuição mais recente, que é a 
4.3, já está com mais de 140 drivers de vários for-
necedores.

Interlocutor não identificado: Já é baseado no Kernel?

André Luiz Castro – IBM: Sim, essa que vou mos-
trar agora, não arrumei, juro que tentei ao longo da 
semana pegar o desenho já da arquitetura nova da 
nossa versão 4.3 que vai ser baseada Kernel, mas 
essa que está baseada em Euro Juno. Se você en-
trar no site da IBM você vai ver que já tem beta para 
você baixar o Cloud Management do Openstack na 
versão 4.3. 

Esse primeiro slide ele consegue criar uma visão 
do que a gente está falando. Estou aberto a per-
guntas, como criar um padrão? Como definir políti-
cas de Auto Scaling? Como assegurar políticas SLA 
para cada um ambiente desse? 

Como é difícil o caminho que faço. Como é que é a 
linha de comando para criar ou a interface gráfica? 

Na verdade, ele tem ferramentas. Você desenha 
isso graficamente e, durante o desenho gráfico, 
você incluí as políticas. 

Se eu tiver abaixo de 100 milissegundos lá de co-
municação entre uma request de uma Application 
Server com DB, subo mais uma instância com o 
meu DB, por exemplo, ou do application server. Eu 
defino uma política da construção de um desenho 
de ferramenta. Isso aqui é construindo graficamen-
te. Isso que temos hoje, não é uma ilustração, não é 
uma coisa que está em laboratório. 

Falando um pouquinho mais da parte de infraes-
trutura, aquela camada de cima, está mais na par-
te TEF e essa parte de baixo está mais no POPs. O 
componente que você falou é o que acredito que 
menos vou contribuir, por quê? Porque a parte es-
pecificamente de SDN está com o time nosso su-
pervisor de serviço, por quê? 

Porque nós implementamos tecnologia de network 
com diversos fornecedores. A IBM como fornece-
dor de hardware, de network, atua nesse tema. 
Ela atua com Cisco, com Juno, mas, efetivamente, 
o que a nossa distribuição de Openstack tem são 
drivers desses fornecedores de maneira que este 
produto que está aqui, que é o que eu falei que é o 
Cloud Management do Openstack, ele possa falar 
com várias implementações SDN do mercado.

Obviamente que pegamos os componentes que 
temos de virtualização tanto da camada compu-
tacional quanto da camada de armazenamento e 
colocamos dentro do produto. Nossos produtos 
estão todos ali e vamos explorar algum deles. É 
uma quantidade enorme de produtos, como é um 
tema de Software Defined, vou falar muito mais de 
software. 

Temos o interesse total de demonstrar até para 
aprofundar o conceito, que é um conceito realmen-
te novo, tem muita coisa sendo feita nesse merca-
do. Então assim, o que fizemos? Temos drivers dos 
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nossos principais componentes da linha Power, da 
linha Z, que é dentro de storage, aí estamos falando 
de componentes efetivamente de hardware e te-
mos toda uma linha de produtos de software que 
mexem na parte de Scalding e Recursos. 

Todo mundo ta falando de Auto Scaling, iluminação 
por carga reclinável, APIS automáticos, autentica-
ção de segurança, enfim, é uma suíte enorme de 
produtos de software que tentaremos dar uma 
passadinha por aqui rapidamente e são totalmente 
desse desenho de arquitetura, que é aquele lá de 
baixo que eu falei, que é a área de infraestrutura. 

Abrindo um pouquinho essa arquitetura, o que um 
ambiente baseado em Openstack como o nosso 
permite? Permite que vocês tenham aqui o admi-
nistrador que define efetivamente as imagens e 
tudo que vai ser disponibilizado de Openstack. 

Isso ainda está baseado na versão Júnior, que é a 
versão do final do ano passado, a gente vai lançar 
uma revisão disso para versão PIO que permite que 
os usuários tenham um template que dê acesso a 
todos esses serviços aqui. 

Vocês, como provedores de TI, ficam nesse cockpit 
aqui e o usuário fica do lado de cá consumindo os 
recursos que vocês vão provisionar e criar na cloud 
para eles. Obviamente por trás disso aqui tem uma 
ferramenta de aprovação que é automática. 

Ou seja, quando o usuário da área de marketing 
pede algum recurso, estou falando aqui especifi-
camente de infraestrutura, ele aqui não vai reunir 
compiladores e nem um ambiente que está em de-
senvolvimento, ele vai permitir, vai pedir ou alguma 
coisa de volume, ou alguma coisa de arquivo, ou 
alguma coisa de network, ou alguma coisa compu-
tacional, máquinas virtuais ou até containers. 

São temas que estavam muito aquecido de lá nes-
se fórum de Openstack. Esse ambiente é aprovisio-
nado para os usuários e oferecido como um catá-
logo para quem efetivamente for consumir esses 
recursos. 

Como disse, é uma nova forma de fazer The Quality 

de TI, baseado em software. A interface de vocês 
com o usuário passa a não ser mais um catálogo 
que está no edital. Pode haver uma área de TI que 
precisa de 40 máquinas virtuais rodando com Co-
reOS, ou Ubuntu, ou que quer que seja, em cima 
de power ou x86, ou Z, enfim tem todo o tipo de 
imagem lá dentro, quero ter uma Line BP, quero 
ter uma Python, posso criar essas imagens previa-
mente. 

Definir isso como um catálogo e entregar como um 
projeto e esse projeto pode ser multimídia, então 
ele pode falar daqui com São Paulo, por exemplo, 
ou Brasília, de maneira que eu tenho minha opção 
de office aqui no Rio, ou back office em Brasília. 
Posso reproduzir esse projeto em escala, 4 ou 5 
vezes, posso fazer um ambiente de prototipação 
em cima desse ambiente e depois de fazer um am-
biente muito maior do que ele e disponibilizar em 
escala muito maior para transformar isso em um 
ambiente de produção.

Interlocutor não identificado: Vemos players bas-
tante focados como NC e em Big Data. Como essa 
figura Big Data aparece nesse framework conso-
lance?

André Luiz Castro – IBM: Temos um produto espe-
cífico que começaremos a demonstrar essa tecno-
logia aqui na DATAPREV, que atendem exatamente 
essas demandas de objeto e file na mesma solução 
de escape, é um produto bastante maduro, que es-
tamos colocando uma série de funcionalidades no-
vas para manter o que sempre tivemos, que é um 
custeio de instabilidade.

Interlocutor não identificado: Mas isso integra no 
Openstack?

André Luiz Castro – IBM: Totalmente. O conceito, 
vou tentar voltar um slide, vamos ver se aprendi 
isso.

Interlocutor não identificado: Ou é coisa separada?

André Luiz Castro – IBM: Não de forma alguma. Ele 
entra aqui. Quando você fala através daquele seu 
laço de storage, é um produto de software nosso, 
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ele se integra totalmente como um driver para os 
dois módulos que tratam de objetos ou o volume 
em Openstack. 

É assim dentro do SWIFT: você só pode ter uma 
única camada física tratando tanto objeto quantos 
file e volume objeto file de um lado e o volume de 
outro. Esses desenhos assim são tão croquis, que 
acredito que muita gente fica querendo: “como é 
que isso é no mundo real?” 

Uma interface e tal, mas é que aí já é uma demons-
tração, já passa a ser uma coisa efetivamente de 
fazer um Oracle e ver funcionar, segregar o am-
biente e ver como é essa mudança de políticas gera 
uma nova forma de atuar na área de TI. 

A gente pode dizer que tem alguns tipos de perfis 
de aplicação, área de High Performance Analytics, 
a área propriamente de Hadoop endereçando à sua 
pergunta, a parte de High Performance Computing 
tradicional, HPC, que normalmente está mais para 
quem é Apple. 

Essa área de Low Running Jobs que a gente fala 
aqui, e só vai ter o resultado em algum tempo. Para 
cada um desses pilares a gente tem um produto de 
uma família que a gente chama de Clarity for Com-
puting, que endereça cada um desses requerimen-
tos específicos. 

Elas são a interface para suportar serviços da ca-
mada de infraestrutura para cima, ou seja, estão ali 
naquela fronteira da linha tracejada, dependendo 
do perfil do Workflow, você pode ter serviços dis-
ponibilizados para cada um desses produtos para 
endereçar cada um desses requerimentos. 

Estamos falando daquela camada para cima. Da 
camada para baixo a gente tem produtos para criar 
abstração para a camada de armazenamento tanto 
em bloco, a gente tem uma virtualização de bloco, 
como a gente tem coisa pra visualizar acima do ní-
vel de blocos, que é o aspecto Stay que mostrare-
mos aqui. 

Isso permite que vocês tenham, para qualquer tipo 
de volume e natureza de dados, uma única camada 

que abstrai o hardware físico, que está embaixo. In-
dependentemente do fornecedor que for plugar re-
cursos aqui em baixo da camada de storage, vocês 
podem ter uma solução única e fala com a camada 
de cima, é extremamente instalável, vem por con-
ta da HPC. Estamos falando da faixa de beta para 
hexa já correndo para yottabyte, enfim é pra lá de 
testado, que faz implementação no MU, é extre-
mamente demandante de estabilidade por conta 
desse desenvolvimento. 

A gente tem mais de três produtos. Não vou en-
trar em nenhum deles, mas só pra vocês verem o 
tipo de carga eles gerenciam. Imagina que vocês 
possuam 100 máquinas para fazer vários tipos de 
imagens, na raiz, então posso criar essas máqui-
nas, definir as políticas de instalação delas e ter um 
catálogo de aprovisionamento dessas máquinas, e 
se forem mil?

Fica melhor ainda, porque quanto mais estável você 
estiver, menos tempo você gera para fazer isso, ou 
seja, a política de gerenciar hardware por hardware 
está desaparecendo, porque a gente quer entregar 
produtividade para vocês. 

Eu quero subir 150 máquinas x86 e ao mesmo 
tempo eu quero ter Ubuntu. Eu tenho 200 máqui-
nas, rodando Ubuntu, como instalo isso hoje? Al-
guns devem fazer isso em Print File no xCAT, mas 
como que você mantém o padrão disso, o dimen-
sionamento disso, aplicação de um senso sobre 
isso, como é que eu trato isso? 

Esse produto faz exatamente isso aqui. No mundo 
cloud propriamente dito, a gente tem aquele pro-
duto que eu abri um pouquinho da arquitetura dele, 
que é o Cloud Running totalmente baseado no vor-
tex de Openstack. 

E no mundo de serviços, a gente tem a possibilida-
de de fazer com que esse “bichinho” aqui fale para 
o mundo over, em cima de Openstack, mas falando 
com a nuvem IBM e também como qualquer outra, 
desde que eles falem os padrões, tipo as DPAs Rest 
ou até Openstack, porque, por exemplo, a IBM está 
oferecendo agora, acabou de anunciar isso, serviço 
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baseado em Openstack na nuvem, nativo. 

O Luciano pode falar sobre Openstack em cima 
de uma nuvem IBM e vários outros players estão 
começando a fornecer serviços em nuvem basea-
dos em Openstack, isto está começando a crescer 
numa velocidade muito grande. 

Aqui embaixo, é toda sorte de Hyper Visions e ob-
viamente hardwares que estão embaixo. A linha 
Power, a linha Z, a linha onde você tem containers 
em Dopper e os ambientes virtualizados em cima de 
três tipos diferentes de virtualizadores, KVM, VM. 

Ou seja, é totalmente possível você ter um ambien-
te híbrido com console único e aprovisionamento 
centralizado, então aquele pilar lá da frente come-
ça a se tornar possível. É claro que no ambiente de 
produção nada acontece do dia para a noite, mas 
um projeto vocês notarão que algumas dessas car-
gas tradicionais de preferência para as novas car-
gas, são boas candidatas para isso. 

Você pode ter essas novas cargas já entrando nes-
se desenho de ambiente arquitetado por software. 
No ponto de vista de storage, só para não entrar 
em políticas, para cada uma dessas coisas que a 
gente tem aqui são produtos de software. 

Como falei, temos a possibilidade de virtualizar to-
das as cargas de storage sob a perspectiva de blo-
co, que é o que vocês já possuem, mas temos a ca-
pacidade de ir um pouco além disso e virtualizar em 
um nível acima unificando os números de objetos e 
file em cima de uma única solução, baseado num 
file system chamado GPFS.

Ele é um engine de tierização de hardware, de co-
municação síncrona e assíncrona na borda do site 
que permite que você tem uma plataforma única 
para fazer com que todos os storages que você ti-
ver aqui em baixo sejam submetidos a ele e entre-
guem esses recursos para camada de cima. 

Vocês podem fazem tierização de um disco em 
cada foto em tecnologia flash, da tecnologia ex-
clusiva da IBM. Não estou falando de discos SSD, 
uma tecnologia nativamente em memória, que fala 

direto em fita, depois para discos com tierização in-
terna, ou seja, já possuem aqui SSD com todo o tipo 
de tierização também e depois para a fita e podem 
no último estágio ser a própria MU.

Você pode definir políticas de armazenamento tie-
rizadas dinamicamente, independentemente dos 
fornecedores, ou seja, a medida que o dado for en-
velhecendo, ou à medida que o dado deixar de ser 
relevante ele vai migrando dinamicamente de uma 
mídia dessas para outra e até para o outro estado, 
ele pode efetivamente migrar de estados, estados 
físicos, geográficos, ou seja, o arquivo continua 
sendo o mesmo só que você não sabe em que mí-
dia física ele está mais. 

Isso é possível hoje temos vários exemplos. Um 
bem interessante no centro, se não me engano em 
Nova Iorque, não sei o local, eles fazem projeções 
de vídeo o tempo todo. Vocês são usuários e po-
dem ir lá naquele museu e solicitar um vídeo, tem 
download esses vídeos. 

Esses vídeos estão armazenados em fitas só que 
no o início desses arquivos são um disco. O uma 
parte inicial do arquivo é em disco, que é rápido, e 
uma parte maior está em fita. As fitas obviamen-
te têm testes. Mas não vamos falar da parte física.  
O usuário solicita a execução desse vídeo, ele vai 
no disco e dá tempo suficiente para você puxar o 
resto do arquivo que está em fita e ser exibido em 
tempo real.

 Então você consegue fazer a compatibilização de 
custos de armazenamento em fita, que é extre-
mamente mais barato, com o armazenamento em 
disco que é mais caro e isso tem que ser uma pers-
pectiva absolutamente transparente para o usuá-
rio final. 

Ele fala tanto com o padrão Openstack com o Ve-
nom e permite, como você tinha perguntado, a in-
tegração do ambiente de Hadoop. Na Openstack 
assisti a uma apresentação de um grupo formado 
por várias empresas, que está gravado e disponí-
vel no site da Openstack, e mostrava que, em vez 
de você fazer uma gestão tradicional de ambientes 
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rápidos, de ambientes não estruturados, para de-
pois formatar em IFS para fazer o processamento 
em cima de HDFS, você tem o único file system em 
que o dado não é movido, vocês ativamente trata o 
dado na natureza real.

O simples fato de não fazer uma cópia do ambiente 
original onde ele está, seja ele uma API, que busca 
dado da Google, de onde quer que seja, ou até da-
dos internos dos sistemas transacionais para uma 
outra estrutura de file system e depois processar, 
você já pega ele na cura, isso depois de um tem-
po de tratamentos ambiente de analítica enorme-
mente e uma boa parcela do tempo de tratamento. 

Isso gerou um caso bastante interessante, que 
foi apresentado. São coisas que podemos abstrair 
usando o Hadoop, mas tem uma camada embaixo 
de file system que abstrai o Hadoop, ele enxerga ao 
invés de estar tratando como a HDFS, ele trata com 
uma postura mais inteligente.

Resumindo, eles fornecem esses ambientes defini-
dos por software, eles fornecem uma nova geração 
de automação para ambientes em nuvem. Então 
tem o uma série de possibilidades, que, como já fa-
lei, aumenta a agilidade e melhora muito gerencia-
mento do ciclo de vida. 

As práticas e políticas que são capturadas lá em 
cima não mudam, porque elas estão dentro de uma 
ferramenta, que automatiza a infraestrutura para 
cada um destes players e permite estabilidade de 
uma forma muito grande, mas muda radicalmen-
te a forma dos seres humanos se comportarem, 
implica em uma mudança até organizacional, quer 
dizer, como é que o time de desenvolvimento inte-
rage com time de infraestrutura? 

Aqui é um exemplo de caso acabado a infraestrutu-
ra que peguei durante duas semanas de Windows 
usamos o Pro Orchestrator para justamente pro-
ver infraestrutura para as mídias sociais e para os 
usuários que acessassem via web convencional e 
ela foi totalmente baseada no ambiente em cloud 
usando o Orchestrator, isso reduziu o tempo de 
implementação do nosso time de serviço que foi lá 

colocar o ambiente. 

Como é que você dimensiona corretamente a infra-
estrutura necessária para atender os usuários que 
vão solicitar recursos durante um evento como ele? 
O jogo do Federer contra o Nadal, provavelmente 
a final foi essa, se não foi é alguma coisa pareci-
da com isso, vai bombar, aí de repente não bom-
ba tanto ou algum outro lá do meio que é menos 
interessante, se torna interessante e acontecem 
dois jogos desses interessantes ao mesmo tempo, 
como é que se faz? 

Quero agradecer aqui a oportunidade de estar fa-
lando com vocês e depois tenho várias ofertas de 
produtos de software.

Interlocutora não identificada: Seguindo aqui o 
nosso evento, no painel 3 nós temos o Paulo Ma-
riano Soares da Hitachi com benefícios da Virtuali-
zação de Storage.

DEBATE
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Sou Paulo Mariano, especialista técnico da Hitachi. Trabalho com controle 
produtivo do Rio de Janeiro. A ideia hoje é falar um pouquinho dos recursos 
de virtualização que a Hitachi aplica dentro da sua linha de produtos sobre o 
Software Defined Storage. 

A Hitachi já foi há muito pioneira no conceito de virtualização de storage. Hoje 
todo mundo fala em Software Defined, mas como isso se aplica? Como isso 
começou? Como a Hitachi originou isso? 

A Hitachi começou a virtualizar storage há uns seis anos, foi o início da linha de 
virtualização. O que a gente tem hoje e qual é o futuro da virtualização? Para 
onde isso vai caminhar? 

Tem a comparação que a gente faz dentro do nosso sistema operacional, que é 
como se fosse um Hyper Vision rodando dentro do nosso storage. Não consigo 
abstrair todas as camadas para uma máquina virtual, então, para administração 
de storage hoje, a gente aplica isso dentro do nosso sistema operacional ou seja, 
consigo virtualizar recursos dentro do meu equipamento para determinados 
clientes e determinados recursos. 

Nosso sistema operacional é o SDOS e esses são os principais pontos que vou 
abordar com vocês, ou seja, o que posso ganhar com a virtualização, com a 
disponibilidade, velocidade e segurança. 

Aconselhamos a rodar todo o gerenciamento do nosso storage dentro de uma 
máquina virtual. Isso ainda não está disponível para vocês baixarem ou para 
compra, mas já é uma realidade. Conversando com um time de engenharia, não 
tem um Road Mappara disponibilizar, mas quais são as vantagens disso? Quais 
são as vantagens para eu estar virtualizando o sistema operacional de hardware 
do meu storage para rodar uma máquina virtual? 

Esse conceito que estamos trazendo de Software Defined Storage. A Hitachi 
acredita, no futuro, na integração do sistema, dos servidores, de todo hardware  
que utiliza arquitetura x86. 

A ideia é poder ter police de storage ou de armazenamento separados tendo um 
único controle de storage, que nesse caso seria o nosso sistema operacional de 
storage. Quais são os benefícios disso? O que trazemos de diferente? 

Quando surgiram os storages, tinham as ilhas separadas: o storage High Hand, 
storage Mid Hand, aquelas divisões, storage de alta performance, storage de 
média performance. Você ia comprando storage. 

No caso de ser uma empresa pública um vencedor x ganha uma licitação e o 
outro vencedor de storage ganha outra licitação, aí eu vou ter players diferentes 
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de storage. Como é que eu administro isso? A Hitachi já há alguns anos atrás ela 
desenvolveu o conceito de virtualização assim, o que ganho com isso? 

Através da minha controller, ou seja, posso vender para vocês só uma 
controladora de discos sem discos, integrar ela em cima, uma camada acima do 
meu storage, por exemplo, o storage do fabricante x, fabricante y. Vou ter um 
único controller gerenciando storage de fabricantes diferentes. O que eu ganho 
com isso? 

Eu ganho com a administração, ou seja, eu não vou mais precisar administrar 
storages em telas diferentes. O que eu consigo fazer com isso? O ganho de 
diferencial é poder aproveitar um legado e poder controlar storages diferentes 
e fazer tierização entre eles.

Consigo mover dado do storage de um fabricante para o outro e distribuir isso 
em camadas, por exemplo, se for por um lado mais novo, se eu tenho aqui  
por exemplo, um storage de praxe com discos SSD, discos SAS mais velozes, 
consigo pegar outro storage meu, ou seja, de um outro fabricante e mover 
dados entre eles. 

Assim, ao inserir através de uma única camada, consigo gerenciar tudo isso. E 
o outro conceito também que eu vou tratar com vocês é: como eu administro e 
como eu aplico os meus dados dentro do storage? 

Antes eu sabia onde o meu dado estava gravado no storage, para você ver até 
como falava esse nicho aqui está no banco de dados, esse aqui está no file 
system, conseguia fazer divisão. 

Hoje a gente aplica uma camada através do nosso sistema operacional onde 
consigo mover os meus dados dinamicamente para um único virtual ID. Tenho 
minhas MUs, dessas aplicações nas camadas de disco não mais fisicas. Tenho 
uma nomenclatura para elas, sei onde está aquele tipo de dado e como é que 
faço movimentação, por exemplo, com casos críticos que enfrentamos ao longo 
do dia? 

Essa de movimentação de dados entre storages diferentes, por exemplo, 
faço essa migração de storage? Bases gigantes como é que eu faço essa 
movimentação? Hoje com esse tipo de tecnologia eu consigo movimentar 
online dados entre storages, ou seja, se quiser fazer uma migração de dados 
tem um storage de legado e um storage que eu acabei de adquirir, um storage 
mais reformado. 

Não tenho tempo de parar, de baixar a aplicação, migrar os meus dados para 
uma fita ou gravar onde for e poder movimentá-los para um novo storage. Eu 
consigo fazer isso hoje de maneira online, através da virtualização. Essa é uma 
das grandes vantagens de ir com um sistema de um storage virtualizando. 

Outro ponto que gostaria de abordar com vocês é a questão de como trato meu 
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storage perante os grupos de uma determinada empresa ou de determinadas 
aplicações. Olhando os conceitos de storages, tenho um grupo de bancos 
de dados de file system com uma série de recursos. Como é que migro isso  
para cloud? 

A gente consegue aplicar dentro do storage o conceito da virtualização. O que é 
isso? Eu consigo distribuir todo meu hardware para diferentes aplicações, para 
diferentes grupos de administração. Quando olho aquilo em storage, eu consigo 
virtualizá-lo e atribuir perfis para administradores diferentes. 

Com isso posso particionar meu storage. Se esse tem maior recurso de disco, 
fica para determinado grupo de readministradoras, bancos de dados, o que for. 
Outro administrador consegue testar uma outra parte do storage, eu consigo 
particioná-los em vários segmentos.

Assim, consigo definir perfis e pools de processamento e capacidade para 
determinados perfis. Nesse caso, a gente tem feito um projeto de cloud privado 
em que eu preciso entregar discos para determinadas empresas. 

Quero fazer uma Amazon privada para os meus clientes que rodam dentro 
do Data Center, o que fazemos? Podemos aplicar esse conceito. Criar perfis e 
atribuir para empresas diferentes rodando dentro de um único hardware. Assim, 
através da virtualização com recursos de segurança, cada pessoa consegue 
estar administrando pedaços dentro do storage. São casos reais que temos e 
estou apresentando aqui para vocês. 

O próximo conceito é a questão de disponibilidade. Hoje em dia falamos do 
núcleo de storage. Não consigo fazer replicação, mas replico de um site para o 
outro. Vou ter meu RTO baixo, porque, em caso de falha, eu consigo estar com o 
meu site disponível rapidamente através de migração. 

E qual é a ideia? Eu vou ter um determinado tempo de parada, o Delayed 
CapacityPor quê? Porque tenho migrar mesmo com VMR ou com outro Hyper 
Vision ou com tecnologia de cluster. Como cai no site principal, tenho um outro 
aqui que é Build para apontar ou a aplicação identificar que esse site parou, não 
tem audiência. 

A Hitachi está lançando no mercado a tecnologia de zero RPIO. Ela garante que 
em caso, de falha de um site, de um storage, eu consiga estar com meus dados 
totalmente disponíveis. Por quê? 

Se consigo pela distância de até 100 quilômetros, consigo apontar a mesma 
identificação de storage para sites diferentes. Por causa da tecnologia de 
virtualização de storage, consigo apresentar em sites diferentes a mesma 
identificação. Com isso, meu banco de dados, minha virtualização, se for o caso 
o SRM, por exemplo, não preciso apertar o botão de pânico. 

Vou ter tempo de parar e assumir as máquinas virtuais ou ter controle. pois já 
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vou ter ela disponível imediatamente em outro site. Então assim, essa é uma 
tecnologia apresentamos e fez bastante sucesso. Outro caso bem interessante, 
porque nos servidores tem sites diferentes. Eles conseguem acesso ao storage 
e usar sempre o menor caminho. 

A ideia é sempre garantir que eu não tenha nenhum tipo de parada no meu 
ambiente, nenhum tipo de downtime. O zero downtime hoje é muito importante. 
A gente consegue fazer isso também através de três data centers. Ou seja, tem 
sites se replicando em sincronia e eu consigo fazer algum outro backup por um 
terceiro Data Center. 

Com a tecnologia de virtualização de storage conseguimos chegar a esse nível 
de garantia e zero downtime dentro da nossa tecnologia. Esses são os caminhos 
de acesso. Vou sempre a integridade dos meus dados garantida. 

Outro ponto é tecnologia e integração com Hyper Vision, tecnologia do SDN 
dentro do fabricante do storage. A gente consegue integrar, por exemplo, com 
soluções KVM, que é o virtual aonde eu tenho meu controller de inteligência, 
vamos dizer assim, ter um Hyper Vision. 

A Hitachi trabalhou desde o início com a VMR. Para definir esse tipo de tecnologia 
onde o Hyper Vision ou uma camada acima consegue fazer o controller e 
distribuição de storage, fazendo ligação entre storage e bloco, storage defined. 

Além disso é indiferente, a única coisa que a gente gosta de tratar é a questão 
que é mais importante: a questão de serviço. Tem que ter feito um estudo para 
que, com esse conceito de Software Defined Storage, enxergar um pouquinho o 
hardware para entregar um tipo de qualidade de serviço. 

Que tipo de disco vou atribuir para essa aplicação? A aplicação que define, mas 
qual hardware que vai suportar isso? Esse é um conceito muito importante. 
Hoje conseguimos definir tiras, assim, preciso de tantos firewalls, conseguimos 
fazer integração, conseguimos entregar uma camada para determinado bloco 
de aplicação, onde o downtime desse nível de serviço outro assunto importante. 

Aqui é um exemplo com VMR, mas também fazemos esse tipo de integração 
virtual com outros fabricantes, outros Hyper Visions. Falando um pouquinho 
que é do conceito de hardware, apesar de ser uma palestra de software, hoje a 
Hitachi definiu esse sistema operacional para toda a sua linha. Qual é o principal 
benefício disso? 

Hoje temos produtos utilizando o ambiente do sistema operacional. Praticamente 
tínhamos que definir assim: preciso de uma tecnologia de virtualização. Não 
conseguia atingir esse objetivo pelos equipamentos, equipamentos de baixo 
custo de aquisição. Hoje consigo virtualizar qualquer Data Center do nosso 
painel de entrada. Por quê? 

Porque o sistema operacional que eu tenho para o meu hardware High End, 
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e consigo distribuir e toda a minha camada High End. Consigo aplicar ele para 
toda uma camada de storage todos os recursos que eu tenho em equipamento 
de alta disponibilidade pela virtualização do meu software. 

A única diferença que terei aqui é a capacidade de processamento e a capacidade 
de riscos. O que conseguimos com isso? Qual é a principal ideia? É baixar custos 
para minha aquisição e ter um único sistema operacional com todos os recursos. 

Apenas vou acrescentando capacidade de hardware. A Hitachi fez uma análise 
de storage High End. Ela foi uma das principais empresas para consolidação de 
analíticas, Cloud, aplicações LDP, virtualização. 

Esse é um dado público, do Gartner. O assentamento ficou na ponta pela 
tecnologia do nosso novo sistema operacional, que é o SDOS que se aplica a 
todos os recursos de SDN, Software Defined Network. 

O outro dado também importante, hoje temos falado muito sobre storage all 
flash, tecnologias de disco mais rápidas, para a virtualização do storage, por 
exemplo. A Hitachi, por ser uma híbrida, ela não tem equipamento all flash. 

Essa é uma opção que a Hitachi fez, porque temos equipamentos híbridos, que 
posso colocar tecnologia de disco normal, tecnologia de disco all flash dentro 
do equipamento. Como estava surgindo um mercado com várias empresas all 
flash, fizemos um estudo de performance do nosso equipamento. 

Nossos tipos de discos air flash é, hoje, o equipamento auditado que mais 
entrega performance no mercado através do nosso sistema operacional e de 
uma nova tecnologia de discos. 

Com discos Size e SSD você consegue ter 800, que é o novo limite aí, se não 
me engano acho que não chega nem a um Tera ainda em SSD. A Hitachi lançou 
no mercado, tem mais ou menos aí umas três semanas, mais ou menos, um 
conceito de disco de flash com seis teras e 100 IOPS de performance por 
equipamento. 

Com isso, a gente consegue chegar a esse nível de performance, apesar que é 
um pouco, aqui são dois milhões de IOPS com apenas um milissegundo. Esse é 
um dado que eu queria trazer para vocês, importante porque roda em cima da 
nossa camada de virtualização de storage. 

Esses são os principais benefícios que adquirimos dentro da nossa linha de 
produtos, ou seja, em uma plataforma unificada. O que ganho com isso? Terei 
basicamente escalabilidade e performance para os clientes. A gente consegue 
crescer dentro da linha fazendo basicamente um upgrade de hardware. 

Só mais um conceito para vocês, que a Hitachi tem também, em camadas de 
virtualização. Quais os significados de virtualização? É a computação unificada 
que conseguimos pegar no processamento, rede e armazenamento. Fica 
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também com virtualização de servidores x86 nos hardwares. Uma tecnologia 
similar a mainframe, consigo particionar o hardware x86. 

A Hitachi tem exemplares no escritório, onde ela conta todo o histórico de 
virtualização de storage. Esse livro ele é free, é só colocarem no Google Solid 
Transaction e ele vai trazer todo o conceito de virtualização, desde quando 
começou até a principal rentabilidade disso. 

É gratuito, podem baixar, adicionar. Enfim, basicamente era trazer esse conceito, 
o benefício do que a gente traz na prática para vocês. Trouxe casos reais que 
já estão disponíveis no mercado, identificamos os principais ganhos que se 
consegue com esse tipo de tecnologia. 
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O que é o Openstack? Trata-se de um software open source que monitora, 
provê e instancia máquinas virtuais, derrubando, fazendo contingenciamentos 
e resizes, migrando e balanceando cargas; possui mecanismos que possibilitam 
a aplicação de um make-before-breaks (ou seja, o processo de cópia, ligação, 
montagem de réplicas, envio aos servidores físicos e redirecionamento de 
suas conexões TCP/IP a fim de minimizar o impacto em suas aplicações). 
Estes procedimentos fazem parte do programa padrão, não considero aqui 
nenhuma versão melhorada dele ou de redução de campos; o responsável  
por tais procedimentos em VMs (máquinas virtuais) e servers é o módulo 
chamado compute.

Em seguida temos o módulo networking, que permite a virtualização de 
elementos de rede: o instanciamento de switches e roteadores virtualizam 
a rede, ou até mesmo o storage, como foi mostrado anteriormente pelos 
fabricantes. Com este módulo executando esse procedimento, e virtualizando-
se o storage (os servidores), o ciclo é então fechado, reunindo-se assim todos os 
elementos necessários para a virtualização completa do seu hardware. Estamos 
falando de hardwares virtualizados não só através de VMs, mas também de 
containers como o Docker, pois são processos mais leves que IBMs e muitas 
vezes suficientes, dependendo do trabalho e do que se quer rodar.

Os end hosts, o storage, assim como a rede enquanto substrato físico, 
quando virtualizados permitem prover os multitenants. Portanto, em vez de 
aumentarmos o número de servidores, devemos melhorar o acesso à rede com 
serviços gerais destes.

Foi mencionado anteriormente que os servidores tendem sempre a ficar muito 
ociosos – o ideal é que atinjam 50% de sua capacidade, porém é muito difícil que 
cheguem a esse nível. Estudos mostram que o problema não está nos storages, 
e sim nas redes, pois sua qualidade não é suficiente para que as requisições 
cheguem a eles. É necessário melhorar a atuação das redes, dos ambientes de 
topologia, assim como implementar mais switches para a navegação.

No monitoramento de recursos estáticos, o principal problema é o gerenciamento 
da CPU do servidor físico propriamente dito, onde estão rodando meu 
Openstack e minhas VMs, por exemplo. Não pretendo apenas gerenciar as VMs 
instanciadas pelo programa, mas também o hardware físico, para melhorar a 
migração que havia sido por ele indicada. O módulo monitora a CPU, a RAM, os 
circuitos do HD, a rede, e basicamente seus servidores se integram ao que já 
conhecemos bem, por exemplo aos protocolos SNMP (protocolos gerentes de 
rede), integrando-se ao agente SNMP operante tanto no servidor quanto no 
segmento de rede e ao sFlow, padrão de coleta e monitoramento de métricas 
de rede, entre outros.
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O Openstack também permite se fazer coletas de métricas, que podem ser 
enviadas aos collectors. Estes normalmente trabalham no módulo compute, 
monitorando e recebendo essas coletas para que as métricas sejam então 
“persistíveis”, possibilitando até mesmo a criação de sistemas de alarmes; 
é possível também que se subscreva um evento em tom de aviso, algo que 
ainda estamos explorando. Esse software vem sendo apontado como uma 
boa possibilidade para a implementação de NSV, apesar de seu barramento 
relativamente lento. Notificações de eventos são imediatas, e isso explica o fato 
de todo consumidor utilizar o arquivo da NQP – estrutura de comunicação que 
necessita de melhorias, assim como a área de implementação.

As métricas monitoradas do consumo de informação englobam o Data Center, 
a cloud, a média de utilização da CPU, o número e a taxa de escritas, requisição 
por escritas e fornecem um panorama do estado do IO e de seus discos. 
Elas portanto facilitam o estabelecimento de uma ordem de programação, 
bastando construir sua engenhoca a partir da coleta e análise destas para um 
bom planejamento de um servidor, sempre com a gama de ferramentas do 
Openstack à disposição. Uma funcionalidade interessante do programa é a 
de ligação de aplicações (ainda não testada por mim), sem a necessidade de 
se alterar o endereço IP – a interligação de VMs funciona muito bem, assim a 
ligação de aplicações promete ser também eficiente – o switch pode ser físico 
ou virtual, todos estarão conectados em sua rede de Data Center.

Falando um pouco da nossa experiência com o Openstack em sua versão 
padrão, o primeiro obstáculo foi o fato de não se tratar de um programa de 
fácil instalação, mas existem alguns mecanismos que auxiliam na tarefa, como 
o BFStack, que é a ferramenta que usamos. Fizemos uma rede do tipo STM 
utilizando o switch Datacom, físico, e o switch ODS, do Openstack, e optamos 
por um plano de controle sem fio para evitar cabeamento no laboratório, dado o 
nível de trabalho necessário. Os switches Datacom passam pela rede de modo 
sem fio, fazendo do plano de controle tecnicamente cabeado, mas todos os 
ODSs no servidor são sem fio. Já estabelecida uma faixa de IP, implementamos 
o plano de controle, em seguida o plano de dados, definindo a faixa de controle 
de dados. Nesse cenário, temos o plano de controle, o ambiente wi-fi, a rede 
192.168.1 e o plano de dados passando pela rede – são elementos distintos. 
Nossa meta aqui foi não só migrar, mas definir o melhor servidor (o de CPU 
melhor elaborada) antes de criá-lo.
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DEBATE
N. I.: Debatedor e/ou instituição não identificados 

Virtualização de Redes: Desafios e oportunidades com o openstack Fábio Luciano Verdi

Interlocutor não identificado: Você conhece alguma 
ferramenta aberta trabalhada pela comunidade 
que já possua algum tipo de modelagem de custos 
integrada, para que eu possa aplicar meu modelo de 
custos de TI, alocando-os em determinados itens, 
atuando como modelo de custos de cobrança?

Fábio Verdi – UFSCar: Mapear esse tipo de trabalho, 
em regras gerais, não conheço. Mais informações 
estão disponíveis em nosso site. Obrigado.

Interlocutora não identificada: E agora, finalizando 
nosso quinto painel, Carlos Quintanilha e 
Humberto Bomfim, ambos da Dataprev, para o 
tema Cloud Map, sobre o fornecimento de TI como  
serviço baseado em cloud. Fiquem à vontade, 
podem começar.
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RoadMap para fornecimento de TI como
serviço baseado em Cloud

Carlos Quintanilha  /  Humberto Bonfim
Dataprev

Sou Carlos Quintanilha, responsável pela área de cloud e virtualização, este é 
o Humberto Bonfim, responsável pelas áreas de sistema operacional, storage 
e [Sun], e fomos convidados para falar sobre virtualização de rede e de stora-
ge. Como os sistemas são bastante amplos, optamos por contextualizar o tema 
mostrando um pouco do caminho que fazemos, principalmente no Data Center, 
para então aprofundar em TI como serviço via Cloud Computing. Falaremos tam-
bém dos direcionamentos que estão nos levando a esse caminho, e um pouco de 
Cloud Computing e Data Center virtualizado, para enfim abordar especificamen-
te a virtualização de rede e de storage, mostrando um pouco do que vimos em 
casos gerais, de abordagens genéricas para esses sistemas e de como estamos 
trabalhando estas questões na Dataprev. Trata-se somente de um overview, 
porque não há tempo suficiente para apresentar estes tópicos em detalhes.

Há atualmente uma exigência cada vez maior nas áreas de TI para empregar 
servidores com confiabilidade, agilidade, performance, dados os serviços que 
chegam ao mercado e se desatualizam mais rapidamente; e há também o de-
safio de apresentar estratégias cada vez mais eficientes de utilização de recur-
sos, dificultando assim as justificativas de cada compra, como o caso citado an-
teriormente dos servidores que têm sua capacidade 50% liberada, invalidando a 
compra de um novo servidor. Essas exigências estão fazendo o mercado migrar 
para um modelo chamado Modelo de Aprovisionamento em Cloud.

Suas características consistem no aprovisionamento em pool de recursos físi-
cos e o aprovisionamento com elasticidade. O primeiro se dá por meio de um 
catálogo de serviços; o segundo se dá quando não se sabe exatamente onde 
determinada carga de trabalho é aprovisionada; e o terceiro se dá pela adap-
tação de acordo com a demanda. Por exemplo, se há uma demanda elástica, 
que em algum momento aumenta ou diminui sem aviso prévio, a estrutura de 
aprovisionamento se adapta, mobilizando recursos para que não haja desper-
dício em recursos ociosos.

Já o serviço do [Maggiore Service] é a adaptação de outro modelo de custos de 
cobrança, no qual a entrega de um serviço necessita de um custo definido para 
se definir sua adaptação ao seu próprio modelo, para então se avaliar um preço 
final ao cliente e se o serviço foi eficiente e lucrativo. Há algumas outras carac-
terísticas como escala, homogeneidade, virtualização, resiliência, distribuição 
geográfica e, acima de tudo, segurança, característica essa em que há diversas 
exigências, principalmente na cloud e no Data Center virtualizado.

A preferência pelo aprovisionamento da esfera de trabalho em clouds é de cer-
ca de 80% em [marcas] físicas, mas na Dataprev costumamos optar pelo Data 
Center virtualizado, cuja característica é a totalização da trilha de hardware. 
Desse modo, entregamos um agrupamento de recursos compartilhados cate-
gorizado de forma que se identifique as SLAs em cada grupo, garantindo auto-
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mação e padronização, pois o foco é sempre gerar uma informação útil para a 
modelagem de custos de cobrança. Isso de nada serve se ao final do dia já não 
dispusermos de informações sobre os custos das cargas de trabalho aprovisio-
nadas para nossas linhas de negócio e o valor cobrado por elas, caso contrário 
não justificamos o modelo comercial de modo geral.

O modo como trabalhamos com a virtualização na Dataprev se constrói em eta-
pas para uma infraestrutura de serviço em cloud que envolve ações na operacio-
nalização e na TI acontecendo paralelamente que, quando então concluídas, nos 
permitirá retornarmos a elas e reinventarmos continuamente esse processo.

Em um primeiro momento, a virtualização é focada em custos, pois iniciamos 
com grupos de servidores virtualizando recursos compartilhados, mas ainda 
muito compartimentados nas linhas de negócios – isso gera eficiência, apesar 
de ser complexo em termos de gestão.

Em seguida partimos para a operacionalização, em que tentamos gerar um gru-
po linear desses recursos compartilhados, já categorizados, adicionando a ele 
um sistema de suporte. Esse grupo então permite que se foque no SLA, no ser-
viço prestado, criando assim a necessidade de mais parceiros nas linhas de ne-
gócio – a meta é desenvolver um grupo linear que priorize e supra as demandas 
das linhas de uma forma padronizada. A parceria precisará ser então expandida, 
até que esse grupo linear torne-se uma linha própria de negócio, então venden-
do o Data Center virtualizado e todo o serviço de TI aos clientes, fazendo com 
que os desafios dos catálogos de serviços e dos modelos de custos de cobrança 
sejam cada vez maiores.

Nossa proposta é categorizar e oferecer esses recursos compartilhados de 
rede, de computação e storage juntamente com outros serviços aplicados. Por 
exemplo, ao oferecer um pool de recursos de computação, um cluster de hosts, 
oferecer também um catálogo de serviços virtualizados, máquinas virtuais 
equipadas com suas devidas características. E dentro desse contexto, falarei 
um pouco sobre rede virtualizada e storage virtualizado.

Atualmente existem dois direcionamentos principais no campo da virtualização 
de rede (também conhecida por SDN). O primeiro é a mudança daquilo que havia 
por baixo do acesso, era antes estático, atualmente é dinâmico – várias máqui-
nas virtuais migram de rack, de andar, de prédio, de estado, são aprovisionadas, 
desaprovisionadas, possuem diferentes características, e com isso mudou-se 
também o aprovisionamento de rede, pela necessidade de acompanhar o que 
está debaixo do acesso. O segundo direcionamento é a pressão dos players de 
TI, que passaram a rejeitar hardwares específicos de determinados fabricantes 
em favor de hardwares genéricos, implicando em ferramentas para que se pos-
sa programá-los livremente; há consequentemente este surgimento de vários 
padrões de Data Center e de hardwares que atendam a essas novas demandas.

O conceito da virtualização de rede é, portanto, a separação de um plano de 
controle do plano de dados, de encaminhamento. Essa separação se dá entre 
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seus elementos: a camada de dados, que neste caso é composta pelos seus 
switches físicos e pelos virtualizados; o plano de controle, geralmente uma ca-
mada de software centralizada em que há uma base de dados de topologia; uma 
abstração da rede, com suas políticas de permissão, negação ou adequação de 
fluxo, QoS, entre outros; e a camada de aplicação, o elemento que se utiliza 
dessa estrutura, resultando assim nos serviços de rede, balanceamento, VPN, 
firewalls, QoS, inclusive as próprias solicitações. Para que esses elementos dia-
loguem entre si, tem-se o [southbound API], o modo que o controlador SDN 
troca informações com os switches físicos e virtualizados, e o [northbound API], 
o modo que a camada de aplicação solicita alterações na rede ao controlador.

Os diferenciais da SDN são agilidade, gerenciamento e custo, e sua grande van-
tagem é a separação das camadas de software e de hardware. Essa separação 
abre espaço para inovação nas duas camadas, dando ao software mais liberdade 
de desenvolvimento e ao hardware possibilidades de implantação de novas fun-
cionalidades, portanto agregando um valor considerável à camada de aplicação.

Há aqui três abordagens distintas de rede virtualizada: A primeira, em hardware 
genérico, implica em padrões abertos e um maior esforço de projetação. Nela, 
a southbound API é trabalhada com Openflow, sendo sua adoção gradual, pos-
sivelmente pela escassez de equipamentos físicos de grande porte suportando 
Openflow em larga escala. Seus diferenciais são o controlador via commodities. 

A segunda abordagem, baseada em overlay, necessita de softwares específicos, 
apesar de ser mais receptiva a diversos tipos de hardware, e seu foco é agilidade 
Nela, utilizamos a rede física para transporte e implementamos a SDN com as 
funcionalidades que a infraestrutura de virtualização oferece. O controlador se 
comunica com switches virtuais, e a camada dois é encapsulada na camada três. 
Apesar de vários protocolos desempenharem essa função, esta abordagem pre-
cisa de gathers para se comunicar com a rede externa; e havendo uma máquina 
física com sistema operacional e placa de rede colocada em um switch, é mais 
difícil realocá-la ao mesmo segmento de uma máquina já na rede virtualizada.

Finalmente, a terceira abordagem é baseada em programação que, dependendo 
do tipo, requer hardwares específicos que se adequem ao seu gerenciamento, 
e seu foco é automação. Há aqui um modelo de utilidades, políticas e perfis de 
aplicação, enviados a um controlador que programa de forma declarativa, ge-
rando um tipo de realimentação, permitindo assim a implantação dessas polí-
ticas, aplicações e seus contratos entre as diversas chaves de trabalho na SDN. 
Esse processo se dá em overlay, em que uma camada de transporte é criada 
sobre a rede física, instanciando-se vários segmentos de rede segregados para 
os [tenants]. Temos então uma prossegmentação, que é uma segregação na 
camada dois entre os [tenants] – e em cada um deles, em cada rede são imple-
mentados os serviços virtualizados. Estes, por sua vez, não fazem parte dessa 
abordagem, sendo adquiridos à parte, para então oferecermos um balancea-
mento virtualizado em cada [tenant]. Esse é o desafio: adaptar a camada de 
serviços ao [multitenancy].
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Posteriormente mostraremos o case dessa abordagem aqui na Dataprev, mas 
antes discorramos um pouco sobre as tecnologias de storage. 

Humberto Bonfim – Dataprev: Antes de tratar da importância do storage na 
área de implantação, exploremos inicialmente o cenário atual da virtualização. 
O storage é dividido em grupos de tecnologias diferentes.

Carlos Quintanilha – Dataprev: Temos, no cenário atual da Dataprev, os data 
stores e os storages sob uma rede com suas rooms. O departamento de sto-
rage gera as rooms, fornece-as para a virtualização, e todos esses data stores 
são agregados num pool, que é dotado de uma certa automação: no momento 
em que uma room passa de determinada porcentagem de alocação, a platafor-
ma de virtualização interpreta essa informação e tenta migrar casas para outra 
room, estabelecendo um padrão de utilização. Isso hoje é feito de forma rela-
tivamente manual, pois ao interagirmos com a área de storage, configuramos 
diretamente a plataforma de virtualização e monitoramos seu estado. O desa-
fio dessa abordagem é: suponhamos um serviço virtualizado entregue numa 
máquina virtual de 100 Gb; esse armazenamento não será ocupado imediata-
mente, será aprovisionado e ocupado gradualmente até atingir o limite. Diante 
disso, estabelece-se um parâmetro específico. Com 1 Tb pode-se oferecer 20 
máquinas virtuais, e provendo 100 Gb a cada uma. Porém, se não foi oferecido 
1 Tb por conta de o provedor do serviço faz-se necessário avaliar atentamente 
o parâmetro para que não se tenha problemas. No futuro, a ideia é que, em vez 
de disponibilizar parâmetros um a um, se disponibilize os storage pools.

Humberto Bonfim – Dataprev: Para fomentar a disponibilização dos storage 
pools, temos como exemplo um big center administrando esses pools, com ar-
mazenamento bruto de 500 Tb, fazendo a integração de todas as áreas, criando 
rooms automaticamente conforme sua necessidade. Em rooms de dois e 4 Tb, 
seria viável atender uma demanda de VM de três com uma room de 4 Tb, ou 
seria preferível outro sistema? A própria inteligência dos big centers já toma-
ria este tipo de decisão, automatizando o controle do armazenamento utilizado 
pelo ambiente virtual em nuvem através dos storage pools. O suporte não mais 
faria esse controle, passando assim a monitorar o pool para que este, somente 
próximo de seu limite, necessite de intervenção para que esse ambiente man-
tenha-se estável; pois, a partir do momento em que se exceda essa área de 
disco, todo ambiente virtual contido naquela área para de funcionar, causando 
problemas para o cliente.

Carlos Quintanilha – Dataprev: Essa é a aplicação de rede virtualizada utilizada 
na Dataprev. Trabalhamos atualmente com uma ferramenta virtualizada de ge-
rência chamada DCMS, que conta com alguns elementos como o firewall vShield 
Edge. Este firewall provê diversos serviços, entre roteamento, balanceamento 
etc., e um em particular, que opera com Security Groups. Este serviço permite 
que se obtenha e se crie regras de controle de tráfego para todos os objetos de 
um plataforma de virtualização. Uma aplicação prática pode ser colocada como 
duas máquinas virtuais num mesmo segmento de rede só se comuniquem em 
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uma determinada porta TCP ou UDP – o que não seria possível através de ou-
tros tipos de firewalls. 

Utilizando esse DCMS na abordagem de overlay, trabalhamos com uma pla-
taforma de aprovisionamento com vRA (vRealize automation) e vCard, uma 
ferramenta de plataformas de serviço. Se um cliente solicita uma determina-
da aplicação de três camadas no catálogo de serviço do vRealize automation 
center, o aprovisionamento dessa aplicação dispara uma série de workflows já 
configurados que acessam o DCMS, criando segmentos virtuais e o Edge para 
essa solicitação. Em nossa arquitetura, cada cliente é alocado em seu segmento 
de rede juntamente com sua camada de serviços pelo Edge, que também é res-
ponsável pela microssegmentação entre clientes. Já a microssegmentação do 
cliente por meio de serviço próprio é feita e assim criamos os Security Groups 
para o mesmo segmento de rede virtualizado. Em resumo, essa aplicação será 
aprovisionada, disparando workflows que criarão o segmento de rede em caso 
de inexistência, em seguida o firewall virtualizado, segmentarão as camadas da 
aplicação e, por fim, criarão regras de acesso interno ou externo se necessário.
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Interlocutor não identificado: Quais são as funções 
do DCMS, e o que ele gerencia?

Carlos Quintanilha – Dataprev: O DCMS é uma 
plataforma de gerenciamento com serviços de 
rede virtualizados que possibilita gerar segmentos 
VXLAN, comunicando-se com os switches 
virtualizados, criando os overlays, e além disso, 
criando, o Edge, que é um firewall virtualizado 
que coloca uma porta no VXLAN e outra na 
rede de passagem externa. Com isso é possível 
configurar os serviços de análise, balanceamento, 
roteamento, tantos quanto forem necessários. 
Nossa política interna de microssegmentação se 
baseia em um Edge e pelo menos um segmento 
de rede virtualizado por cliente, fazendo-se  
a microssegmentação por aplicação com os 
Security Groups.

Interlocutor não identificado: Qual é o estado 
dessa integração na Dataprev?

Carlos Quintanilha – Dataprev: A integração está 
funcionando; nesse momento estamos partindo 
para o processo de produção na cloud de Brasília, e 
apesar de algumas dificuldades, faremos o mesmo 
futuramente em outras localidades. O firewall 
virtualizado é disponibilizado por cliente, por 
produto. Por exemplo, para um cliente de hosting 
que já se encontra na nuvem, será disponibilizado 
um segmento de rede e um firewall virtualizado 
para o provisionamento de suas cargas de trabalho. 
Se ele desejar se comunicar com redes externas, a 
própria estrutura coordenará as regras para seu 
próprio firewall; caso sejam redes internas, como 
algum bloco de dados provisionado no mundo 
físico, em uma máquina na rede interna, será 
necessário que ele solicite a regra de firewall, a 
qual implantaremos uma regra fixa – que ainda 
não disponibilizamos.

Em nível segmentado, é o que chamamos de 
microssegmentação. Cada estrutura é um 
segmento de rede segregado. Num determinado 
cenário em que as máquinas virtuais, do cliente 

verde, comuniquem-se com as máquinas virtuais 
do cliente amarelo, precisa-se de uma regra de 
firewall compartilhada por ambas; para que se 
comuniquem com as máquinas virtuais da rede 
externa, basta que estejam conectadas – máquinas 
virtuais à rede e físicas ao segmento preto. Se a 
máquina física for protegida por um firewall, que é o 
nosso caso, é necessária a implantação das regras 
de firewall, processo que ainda não se encontra 
automatizado.

Os desafios da rede virtualizada que enfrentamos 
são das ordens de distribuição geográfica, em que 
temos que aplicar isso nas três CPs, aprovisionando 
essas máquinas virtuais em cada um deles. Não 
é um processo simples, tanto a montagem dos 
esquemas de roteamento quanto o esquema de 
extensão de segmentos de rede através dos CPs; 
na ordem da comunicação, essa abordagem em 
overlay tem dificuldade em se comunicar com  
as máquinas físicas aprovisionadas; na ordem  
da segurança – sempre uma prioridade –, já fazemos 
a microssegmentação, mas os segmentos de  
rede virtualizados ainda precisam de muitos  
testes e reforços na área; outra dificuldade a ser 
superada é a da monitoração do tráfego nessa 
estrutura virtualizada.

Interlocutor não identificado: A plataforma VM 
oferece mecanismos para monitoramento?

Carlos Quintanilha – Dataprev: Nosso produto 
certamente oferece algumas formas de 
monitoramento. Conseguimos espelhar portas de 
switches virtualizados, fazer algumas migrações, 
mas ainda há algumas limitações, principalmente 
em relação às máquinas virtuais, com as quais 
estamos trabalhando.

Interlocutor não identificado: E para rodar um DPI, 
por exemplo, há como espelhar para jogar?

Carlos Quintanilha – Dataprev: Sim, mas o 
DDS teria que oferecer suporte, encapsulando 
os elementos em um pacote feito no STI. Há 
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algumas dificuldades encontradas, como reduzir 
a complexidade da orquestração; Pela falta de 
integração entre os componentes, temos uma 
grande quantidade de workflows, e isso implica 
em dificuldades de manutenção; incluir a rede e o 
storage na modelagem de custos e cobranças, dado 
o monitoramento complexo das métricas; alinhar 
as categorias de serviço, fazer pools de recursos 
virtualizados. Para esta em específico, uma solução 
possível é alinhar as funcionalidades oferecidas por 
cada pool com as necessidades das diversas linhas 
de negócio. Oferecer quatro, cinco, dez categorias 
de pool de recursos sem uma linha de negócios que 
se possa provisionar individualmente é inviável, 
pois todos estes elementos e processos possam 
funcionar eficazmente.

Interlocutor não identificado: Minha pergunta 
para quem não faz parte da Dataprev, que é o meu 
caso. O que é o cliente na Dataprev?

Carlos Quintanilha – Dataprev: Mostramos aqui 
nossa visão de provedores, e nossa infraestrutura, 
de forma geral, possui clientes internos e externos. 
Desde nossa área de desenvolvimento, a ADRD, que 
provisiona plataformas para desenvolvimento de 
serviços, fornece produtos aos nossos clientes: por 
exemplo, a decodificação de mídias de um cluster 

de voz para verificar seu funcionamento adequado. 
Nossas áreas de produtos, que os constroem e os 
disponibilizam em nosso catálogo de serviços no 
sistema do governo – os criam na plataforma de 
PAS, que necessita de provisionamento, seguindo 
o próprio fluxo de produção da empresa., Nossa 
área de entrega contínua, em que se determinado 
sistema perde desenvolvimento, dispõe-se de 
uma série de testes de integração feitos em um 
ambiente aprovisionado por API, para que aquele 
ambiente, depois de integrado, seja promovido para 
a homologação; e acima de todo esse processo, 
nosso sistema de produção, que direciona o 
produto final aos clientes, às linhas de negócio.

Interlocutora não identificada: A Dataprev 
agradece aos painelistas na realização do nosso 
61° fórum de TI – Virtualização. Agradecemos 
também a presença dos nossos convidados 
externos, os participantes inscritos. A partir desse 
fórum será produzido um caderno de debates que 
será publicado em nossa rede interna. 

Muito obrigada a todos.
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