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Conectividade Simplicidade

Globalização

Mercados

Emergentes

Necessidade

De

Energia

Segurança

As 6 grandes tendências do nosso mundo...



Energia...Que tal começarmos por aqui?

A Terra à noite

Necessidade

De

Energia



Efeitos imediatos…

Mina  de 
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Queima de 
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A Terra à noite
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De
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A Terra à noite

“Human history becomes more and more a race 

between education and catastrophe…”

HG Wells

O impacto de emissões de CO2 custará aos governos 

um valor muitas vezes superior aos estímulos globais 

que estão a ser aplicados às economias.

Necessidade

De

Energia
Efeitos imediatos…



Efeitos Secundários e Observações



●Pyrocumulonimbus

http://justinelewkowicz.com/blog.htm/wp-content/uploads/2010/08/Moscow-Fire-2.jpg


O dilema energético veio para ficar

vs
Exigência de Energia em 2050

Electricidade em 2030

Emissões de CO2
para evitar alterações 

climáticas dramáticas

Os factos A necessidade

Fonte: IEA 2008 Fonte: IPCC 2007, figure (vs. nível 1990)

A Gestão de Energia é a chave para resolver 

o dilema



Protecção do Hardware
Protecção de

dados

Economia baseada 

nas TICs
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Apple Apps !

Mail

VIDEO

Redes empresariais e sociais

Necessidade de 
Energia !

Mas as TICs necessitam cada vez mais de energia…

Conectividade
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As necessidades de energia são 

globais

A dependência das SI/Tis tornou-se de tal forma um 

requisito para o crescimento económico que mais cedo 

do que tarde estas irão tornar-se numa “Utility”.

Eficiência e produtividade:

Um mero click num rato consome uma quantidade de 

energia considerável.

Exemplo: um dia de pesquisas no Google gera a 

mesma quantidade de emissões de CO2 que 200 

viagens entre Paris e Nova York. 

Notas:

1 busca no Google = 1g de CO2 (entre 0. 2 & 7g 

dependendo das fontes)

1 vôo NYC-Paris = 1T de CO2

200 milhões de buscas no Google todos os dias

Globalização



A Espada de 2 Gumes...

PLANETA

Redução da pegada de 

carbono !

NEGÓCIO

Mais processamento por 

Watt!



O paradigma: Promover o crescimento e diminuir custos 

eléctricos e emissões de CO2

●Facility and 
Building Managers

●Plant Engineering

●Factory 
Supervisors

●IT Datacenter

●Now with a 
common business 
imperative: 
Efficiency! 

●Now with a 
common internal 
focus: 
Sustainability!

●Now with unifying 
technologies not 
previously 
available

Questão básica: Como 
vamos suportar o 
crescimento, cortar nos 
custos energéticos e sermos 
mais verdes?

Os nossos edifícios 

são tão velhos. 

Comecemos por aqui…

Com fábricas na idade das 

trevas…não admira que as nossas 

emissões estejam tão elevadas…

Precisamos de 

novos servidores…

Vamos para o Cloud Computing!



O que é o Cloud Computing?

• O termo “Cloud computing” descreve o 

acesso a capacidade de 

processamento, software, dados e 

serviço de armazenamento que não 

requerem know how por parte dos 

utilizadores sobre a localização e o 

sistema que fornece os serviços.

• Do ponto de vista do utilizador, a melhor 

definição está na capacidade de 

utilização do browser para aceder a 

aplicações e /ou serviços que são 

pagos por acesso em vez de licenças 

de software e instalação de hardware.



Mas.. as máquinas não tornam os seres humanos mais 

inteligentes…



No entanto os seres humanos podem 

utilizá-las de forma inteligente...

●Ao falarmos de “Cloud Computing” 
deveremos ter sempre em mente:

●Segurança:

●Posse e Controle da Informação

●Integridade da Informação

●Confidencialidade da Informação

●Localização da Informação (Enquadramento Legal)

●Como garanto que a minha informação foi apagada?

●Disponibilidade:

●Disponibilidade da Informação

●Disponibilidade da rede

●Garantia de Utilização da Informação

●O que faço à minha informação em caso de falha nas 
anteriores

Segurança



Preocupações do Fornecedor de Serviços

●Disponibilidade

●Segurança

●Agilidade

●Escalabilidade

●Eficiência 

●Robustez

Palavra chave:

Confiança

Outras palavras não menos importantes:

●Uniformidade 

●Modularidade

●Gestão Centralizada

●Integração



ARREFECIMENTO
VMVM VM

ENERGIA

SEGURANÇA

E por falar em “Confiança” e “Integração”:
E se as VMs soubessem quando migrar de um servidor 

com problemas de infra-estrutrura?



Operations Manager

COMO ONDE

● Más NESTE rack

● Boas NAQUELES racks

EU SEI que as condições são...● Como mover VMs

● Como encontrar capacidade de 
processamento nos racks 
“saudáveis” que me indicas

EU SEI ...

VM Manager

Agora já sabem!

Novo trabalho de equipa...



UPS em bateria
O Software de Monitorização da Infra-

estrutura detecta a anomalia

O Software de Operação da Infra-

estrutura regista o alarme e efectua a 

análise de impacto.

O Software de Operação da Infra-

estrutura comunica com o Virtual Machine 

Manager

Baseado na análise de impacto do 

Software de Operação da Infra-

estrutura, os ”virtual jobs” relevantes são 

movidos para máquinas físicas  mais 

”saudáveis”.

VM Manager

Software Monitorização

Software Operação

UPS a

Software ”moving” VMs

Software 

Integração

UPS b

Rack 1

Servidor

Virtual job

= Análise de impacto

Localização + caminho energ. 

Rack 2

Exemplo de integração!



Servidor

●Power off/on as de acordo com as necessidades

●Movimentação para racks com mais recursos

●Movimentação para outro DC com mais recursos

●Poupança de Energia

●“Disaster Recovery”, etc

●Aumento Potência Eléctrica “On Demand”         

(UPS Modulares)

●Aumento Potência de Arrefecimento “On Demand” 

(Ar Condicionados de Proximidade a Chiller)

●Gestão Centralizada dos vários DCs

Rack 1

DC 1

Energia

Arrefecimento

Segurança

Ambiente

Rack 2

DC1

Energia

Arrefecimento

Segurança

Ambiente

Rack 3

DC2

Energia

Cooling

Segurança

Ambiente

Servidor

Servidor

Servidor

Servidor

Servidor

Servidor

Servidor

V Apl 1

V Apl 2

V Apl 3

V Apl 5

V Apl 4

Adaptação da Infra-estrutura 

à Nuvem

Arrefecimento

Energia

Nuvem



As novas camadas na nuvem

Sistemas Operativos Virtualizados (nuvem)

ex:VMware

Comunicações e Processamento Unificados
ex:Cisco

Infra-Estrutura de Informação
ex:NetApp

Conectividade Integrada

Gestão Integrada

Funcionalidades Integradas

Segurança Integrada

Serviços e Soluções integradosDatacenters 
Corporativos

“Service 
Providers” 

compatíveis

Datacenter “Virtualizado”

APC by Schneider Electric

Infra-estrutura Física Integrada



A Infra-estrutura dos Datacenters tornou-se 

cada vez mais crítica e deve ser simplificada 

para trabalhar com as restantes camadas!

É este o nosso caminho 

rumo à nuvem ...

A base do Fornecedor de Serviços

Simplicidade

É por aqui que 

devemos 

começar



Questões?

Obrigado!

pedro.nobre@schneider-electric.com


