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Introdução: A evolução do data center 

O data center sofreu muitas alterações ao longo das últimas décadas, e cada 
uma delas foi definida pelas grandes mudanças nas arquiteturas. O setor passou 
da era do mainframe para a computação de cliente/servidor e, em seguida, para 
a computação da Internet. Em 2011, outra mudança importante teve início: a 
mudança para um data center virtual. Isso tem sido determinante para permitir 
que os clientes façam a transição para a nuvem e, por fim, disponibilizem a TI 
como serviço. A mudança para um data center virtual será a maior transição da 
história da computação. Ela remodelará todas as principais camadas do data 
center: aplicativos, armazenamento, servidores e a rede. Os fatores 
determinantes dessa transição são os seguintes:  

• Aplicativos em evolução: a natureza dos aplicativos mudou à medida que a 
força de trabalho tornou-se cada vez mais distribuída. Os aplicativos 
cliente/servidor antigos eram projetados para que os funcionários usassem 
um dispositivo corporativo conectado à rede privada da empresa. Atualmente, 
os funcionários precisam acessar qualquer aplicativo em qualquer lugar, ou 
seja, os aplicativos devem evoluir para se tornarem um recurso mais 
dinâmico em relação aos aplicativos estáticos antigos.  

• Pools de recursos de TI: até o momento, grande parte do foco da 
virtualização no data center é voltado para os servidores. Entretanto, com o 
passar do tempo, todos os recursos do data center serão totalmente 
virtualizados e reunidos em "pools" (consulte o Anexo 1). Essa formação de 
pools resultará no conceito da computação sob demanda, na qual um 
aplicativo ou serviço pode acessar qualquer recurso necessário, controlado 
pelas políticas empresariais. Por motivos de custo/benefício e para promover 
a utilização ideal dos recursos atuais, o ideal é criar grandes pools 
compartilhados de forma dinâmica. Esses pools estão determinando a 
demanda de uma arquitetura de data center flexível.  

• Alteração dos modelos de serviço de TI: no passado, o setor de TI 
disponibilizava recursos em silos rigorosamente definidos para otimizar o 
desempenho do aplicativo e simplificar o gerenciamento. Entretanto, a 
implantação da infraestrutura em silos separados é altamente ineficaz, e é um 
dos motivos pelos quais a utilização de servidores tem estado abaixo de 20%, 
e a utilização do armazenamento tem sido de aproximadamente 25%. À 
medida que os orçamentos de TI eram reduzidos e os CIOs eram 
encarregados de fazer mais com menos, novos modelos de serviços surgiam. 
Hoje, as empresas usam a computação em nuvem para disponibilizar a TI 
com mais eficiência e provisionar recursos com uma rapidez nunca antes 
vista. Nos próximos anos, cada vez mais empresas criarão nuvens privadas 
ou híbridas para mudar a forma como a TI é disponibilizada para os negócios. 

As tendências voltadas para um data center totalmente virtualizado dependem 
muito da eliminação dos vários silos verticalmente integrados. Os data centers de 
próxima geração observarão um vínculo maior entre hardware e software para 
integrar as infraestruturas física e virtual. O resultado será uma "malha" dinâmica e 
flexível, capaz de mover os recursos de TI para onde a empresa necessita.
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Anexo 1: A função da malha do data center 
 

Fonte: ZK Research, 2014 
 
Seção II: Os desafios dos data centers 
antigos  

Os data centers antigos eram otimizados visando ao 
desempenho, e não ao custo. Cada aplicativo 
geralmente tem sua própria infraestrutura dedicada 
de rede, armazenamento e computação. Isso 
significa que cada aplicativo tem recursos limitados, 
e que recursos ociosos de qualquer outro aplicativo 
não podem ser utilizados para melhorar o 
desempenho. Com o passar do tempo, a natureza 
em silos do data center antigo gerou as seguintes 
ineficiências: 

• Falta de agilidade para atender às exigências 
comerciais: a utilização inadequada dos 
recursos e os silos de TI aumenta muito o tempo 
de implantação da infraestrutura necessária para 
disponibilizar novos aplicativos e serviços. Em 
geral, os proprietários de aplicativos devem 
entrar em contato com cada área de operações 
independentemente em busca dos recursos 
necessários, o que resulta em um prazo típico de 
seis a oito semanas para disponibilizar recursos 
a cada parte de um novo aplicativo. Na pior das 
hipóteses, um aplicativo pode não estar pronto 
seis meses após a empresa solicitá-lo.  

• Utilização inadequada de recursos: ao 
implantar aplicativos em silos, os gerentes de TI 
precisam disponibilizar todos os recursos para 
períodos de picos de utilização, e depois 
adicionam um pouco mais de recursos para 
sanar a sobrecarga em dias de pico, o que gera 
uma infraestrutura de data center altamente 
subutilizada. Com base na pesquisa contínua, a 
ZK Research estima que a utilização do servidor 
em um ambiente de data center antigo é de 
aproximadamente 20%, enquanto a utilização de 
armazenamento é de cerca de 25%, e a de rede, 
em torno de 30%. Considerando que a 
infraestrutura do data center está entre os 
recursos de TI mais caros, esse tipo de 
desperdício é muito dispendioso.  

• Estrutura organizacional não otimizada para 
disponibilizar a TI como serviço: a natureza da 
integração vertical da infraestrutura de TI tem 
feito com que as operações de TI fiquem 
altamente distribuídas em silos. As áreas de 
operações tendem a trabalhar de forma 
independente entre si. A falta de visibilidade 
entre os silos pode criar situações em que uma 
área de operações faz uma mudança, e as 
outras áreas devem fazer esforços para se 
adaptar. Esse é um motivo pelo qual estima-se 
que as empresas gastem cerca de 83% de seu 
orçamento de TI apenas na manutenção do 
status quo.  
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• Custo total de propriedade (TCO) elevado: a 
utilização inadequada de recursos e a falta de 
agilidade e equipes operacionais dedicadas 
geram a ineficiência que determina o custo de 
administração de um data center a níveis 
incrivelmente altos. O objetivo atual de quase 
todo CIO é encontrar uma maneira mais 
econômica de administrar o data center.  

• Dificuldade de atender às exigências do data 
center atual: as redes tradicionais se esforçam 
para atender às exigências de aplicativos 
variados (hardware puro ou virtual) e aumentar 
os requisitos de tráfego em termos de 
desempenho, escalabilidade e capacidade.  

Claramente, essa forma anterior cara e inflexível de 
administrar um data center não permitirá que uma 
empresa tire proveito das tendências de 
virtualização e computação em nuvem. Em vez 
disso, as empresas devem procurar migrar para um 
data center. 

Seção III: Características de uma malha 
de data center 

"Malha de data center" é um termo do setor 
amplamente usado que se refere a um sistema 
centrado na rede que vincula as funções de 
armazenamento e de computação por meio de 
interconexões de ampla largura de banda para 
funcionar como uma unidade única de infraestrutura 
lógica. As estruturas de data center podem ser 
facilmente criadas, desfeitas e recriadas quando 
necessário para oferecer recursos ao data center 
onde e quando forem exigidos. Elas são o resultado 
de várias tendências importantes que se reúnem 
para disponibilizar um data center unificado, 
oferecendo às empresas a capacidade de gerenciar 
e articular todos os elementos para implantações 
físicas, virtuais ou em nuvem de maneira uniforme. 
A malha do data center ajuda a desfazer os silos de 
TI e organizacionais para aumentar a eficiência, a 
simplicidade e a agilidade empresarial. 

A malha do data center faz mais do que apenas unir 
os componentes da infraestrutura. A malha opera, 
de fato, como um único sistema para oferecer 
recursos de data center a qualquer aplicativo ou 
serviço, conforme a determinação da política 
corporativa. As características de uma malha de 
data center são as seguintes:  

• Aberta: nenhum provedor de soluções é capaz 
de oferecer um data center completo. É 
importante que a malha seja aberta para permitir 
a integração de terceiros entre os provedores de 
solução.  

• Integrada e simplificada: os silos de TI 
tradicionais precisam ser integrados a uma única 
malha para garantir que os recursos de 
armazenamento, computação e rede possam ser 
otimizados e mantidos conforme a mudança do 
ambiente.  

• Flexível e dinâmica: a malha, assim como os 
ambientes de aplicativos e virtualização 
compatíveis com o data center, não pode ser 
estática. Uma malha de data center tem controle 
holístico sobre os recursos do data center e pode 
coordenar mais facilmente a configuração das 
mudanças exigidas conforme a evolução do 
aplicativo, a fim de dar respaldo à orquestração 
da automação e do serviço. 

• Escalável: é difícil prever o aumento das 
necessidades de computação, armazenamento e 
rede. Os gerentes de TI devem ser capazes de 
ampliar a malha do data center em tempo real 
para garantir capacidade suficiente e oferecer 
uma experiência de alta qualidade a funcionários 
e clientes.  

• Resiliente: os ambientes empresariais atuais 
exigem operações ininterruptas. Tempo de 
inatividade significa perda de clientes, 
oportunidades e receita. A malha do data center 
precisa ser construída visando à resiliência e à 
autocorreção, a fim de garantir atividade máxima 
com interrupções mínimas.  

• Segura: o data center oferece uma ampla 
variedade de informações a aplicativos e 
serviços, como dados altamente confidenciais e 
essenciais à empresa. A segurança é uma área 
da qual os arquitetos do data center 
simplesmente não podem abrir mão. A malha do 
data center oferece o nível mais elevado de 
segurança integrada não apenas ao data center, 
mas também a dispositivos do usuário final, 
inclusive endpoints móveis.  

• Centrada no aplicativo: a malha do data center 
oferece APIs de controle para recursos de rede e 
computação, permitindo que os aplicativos 
interajam diretamente com sua estrutura de 
suporte. Por meio de APIs, a infraestrutura pode 
ser provisionada ou reconfigurada imediatamente 
de acordo com a política corporativa. 

Apesar de parecer uma tarefa quase impossível 
para algumas empresas, a evolução do data center 
para uma malha é necessária para aproveitar as 
tendências da virtualização e da computação em 
nuvem, assim como para fazer valer o conceito de 
computação de próxima geração.  



A importância da malha para um data center de próxima geração  5 

 
© 2014 ZK Research 

Influência e insight através das mídias sociais 

Seção IV: Vantagens de uma malha de 
data center 

Uma malha de data center centrada na rede oferece 
muitas vantagens às empresas. A mais evidente é a 
consolidação e a simplificação dos recursos de rede, 
computação, armazenamento e aplicativos. 
Entretanto, a proposta de vantagens é mais 
abrangente. A seguir são apresentadas outras 
vantagens de uma malha de data center:  

• Mais rapidez para disponibilizar serviços: a 
infraestrutura antiga geralmente tem uma 
implantação mais demorada, ou seja, pode levar 
semanas ou até meses para que um novo 
serviço seja implantado. A natureza dinâmica de 
uma malha de data center associada ao 
gerenciamento centralizado pode reduzir o tempo 
de implantação de um novo serviço de semanas 
para dias, ou até mesmo minutos em alguns 
casos.  

• Melhor utilização dos recursos do data 
center: uma malha de data center virtualiza os 
recursos físicos em pools lógicos. Em vez de 
cada aplicativo ter seu próprio conjunto de 
recursos de TI, os aplicativos buscam os 
recursos necessários nos pools lógicos. Se mais 
recursos forem necessários, mais serão 
adicionados ao pool. Isso otimiza a utilização de 
recursos de TI.  

• A eliminação dos silos de TI: as limitações da 
arquitetura do data center foram responsáveis 
pelos silos atuais do setor de TI. Uma malha de 
data center permite que os departamentos de TI 
combinem todos os diferentes silos operacionais 
em uma área de gerenciamento comum. Isso 
elimina muitas tarefas redundantes e simplifica 
as operações do data center. 

• Equipes de TI e funcionários corporativos 
mais produtivos: uma malha de data center 
melhora a eficiência e cria ambientes mais 
controláveis. Isso significa menos tempo de 
inatividade do setor de TI e menos solução de 
problemas ad-hoc, resultando em uma equipe de 
TI mais produtiva que pode se concentrar em 
iniciativas estratégicas. A produtividade dos 
funcionários corporativos também aumenta 
porque os aplicativos ficam mais disponíveis e 
apresentam melhor desempenho.  

• TCO geral menor: uma melhor utilização 
significa menos aquisição, manutenção, 
alimentação e refrigeração de hardware. As 
empresas que implantam uma malha de data 
center perceberão uma redução nas despesas 
operacionais e de capital, o que reduzirá 
bastante o TCO.  

Seção V: Avaliação de uma malha de 
data center  

A migração para uma malha de data center será 
essencial para quase toda empresa nos próximos 
cinco anos. Entretanto, as empresas podem não 
entender como avaliar os provedores de solução, 
porque o termo "malha" é relativamente novo nas 
operações de data center. Ao considerar a migração 
para um data center virtualizado, os principais 
critérios de decisão incluem: 

• Uma malha de data center holística: escolha 
uma solução de malha que englobe 
infraestruturas de aplicativos, armazenamento, 
servidores e rede. Muitos fornecedores oferecem 
soluções em apenas uma dessas áreas, mas 
uma malha de data center deve lidar com todas 
as necessidades dinâmicas de um data center 
virtualizado. De preferência, a malha deve 
oferecer uma solução convergente de 
armazenamento, servidor e rede.  

• Escalabilidade: os data centers, assim como as 
malhas, não podem ser entidades estáticas. As 
empresas devem ter a liberdade de começar 
pequenas, migrar a um ritmo tranquilo e, então, 
expandir a malha conforme o desenvolvimento do 
data center. Além disso, é importante que a 
solução possa se expandir entre data centers, para 
permitir que as malhas em data centers separados 
possam ser gerenciadas como uma entidade única.  

• Recursos virtuais independentes do local: os 
recursos virtuais independentes do local 
possibilitam uma experiência constante da malha, 
independentemente de a carga de trabalho estar 
no mesmo blade ou não, em um data center ou 
entre data centers. A independência do local 
melhora a visibilidade, o gerenciamento e a 
facilidade de uso.  

• Integra as infraestruturas física e virtual: a 
maior parte da inovação do data center tem se 
concentrado na virtualização da infraestrutura. 
Entretanto, a infraestrutura física ainda 
representa um papel importante no modo como 
os aplicativos funcionam. Infelizmente, muitas 
soluções de data center estão confinadas apenas 
na infraestrutura virtual ou física. A malha precisa 
integrar as infraestruturas física e virtual para 
garantir a utilização ideal do recurso e o 
desempenho do aplicativo.  

• Preparado para a nuvem: em cinco anos, mais 
de dois terços de todas as cargas de trabalho 
estarão na nuvem e representarão mais de 50% 
do tráfego do data center. Uma rede ágil, 
eficiente e com recursos, como multiusuário e 
alta disponibilidade, é necessária para preparar a 
empresa para a era da nuvem.  
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Seção VI: Estudos de caso da malha do 
data center  

A empresa: Apollo Group 

Com sede em Phoenix e fundado em 1973, o Apollo 
Group é um provedor de programas de ensino 
superior para adultos atualmente no local de 
trabalho. A Universidade de Phoenix, junto com a 
universidade do Apollo Group, tem mais de 400.000 
alunos e 24.000 membros do corpo docente em 
seus mais de 200 campi e centros de aprendizagem.  

O desafio  

Os aplicativos do Apollo Group ficam em 7.500 
servidores localizados em três data centers 
interconectados. Seus data centers foram 
projetados à moda antiga: cada aplicativo tem seus 
próprios recursos dedicados de servidor, 
armazenamento e rede. Além disso, sua rede 
comportava velocidades de 1 Gbps, que é comum 
para data centers antigos. Essa velocidade não é 
mais viável, embora fosse suficiente cinco anos 
atrás. A arquitetura atual gerou os seguintes 
problemas:  

• Experiência do usuário inadequada: o Apollo 
Group está percebendo um grande aumento no 
tráfego de rede proveniente de aplicativos, como 
videoconferência, ferramentas de 
compartilhamento da Web e mídia social. Os 
alunos esperam que todos os aplicativos 
funcionem em qualquer lugar do campus, sempre 
que precisarem — mas esse não era o caso. 
Durante os períodos de maior tráfego, a rede 
falhava, criando uma experiência abaixo da 
média para os alunos. A empresa tinha receio de 
que os alunos pudessem escolher outro 
educador online se a experiência não 
melhorasse.  

• Longo período para a disponibilização de 
novos aplicativos: como cada aplicativo tinha 
seu próprio hardware dedicado, a adição de 
novos aplicativos exigia a aquisição de novos 
recursos de armazenamento, servidores e rede. 
Isso fez com que o tempo de disponibilização 
ficasse bem abaixo do ideal. Por exemplo, uma 
unidade de negócios levaria de duas a quatro 
semanas para adquirir e desenvolver os novos 
servidores por conta própria caso solicitasse 
infraestrutura para um novo aplicativo.  

• Incompatibilidade nos SOs e nas correções 
nos servidores: a infraestrutura do Apollo Group 
passou por uma grande "derivação", ou seja, os 
aplicativos e SOs não eram compatíveis entre os 
servidores. Isso acontece quando um servidor ou 
SO é corrigido ou modificado para reagir a uma 
emergência, como um aviso ou alteração 
comercial. Muitas derivações podem gerar 
interrupções intermitentes e longos períodos para 
solucionar problemas.  

• Falta de escalabilidade: como cada aplicativo 
ou serviço foi implantado em um silo dedicado, a 
expansão da infraestrutura representou um 
aumento na equipe. De modo geral, a duplicação 
da infraestrutura exigiria um aumento de 20 a 
30% na equipe de TI.  

A solução 

O Apollo utilizou switches Cisco Nexus como base 
para criar sua rede de data centers de próxima 
geração. O Apollo usou um design modular para 
criar "blocos" de computação que poderiam ser 
particionados e disponibilizados de acordo com as 
exigências da empresa. Cada bloco contém um par 
de switches Cisco Nexus 7010 no núcleo. Os 
switches do núcleo são conectados ao Cisco Nexus 
5010 ou 5020 no final de cada linha. Os switches do 
final da linha são conectados ao Cisco Nexus 2248 
Fabric Extenders implantado no topo de cada rack. 
Cada uma das ligações interswitch usa ligações 
duplas de 10 Gig-E, criando a base da rede 
redundante de alta velocidade necessária para 
oferecer suporte à empresa.  

O Apollo usa a malha do data center da Cisco para 
criar "pods" de data center virtuais. Um pod de data 
center é uma unidade independente constituída de 
recursos físicos/virtuais de armazenamento, servidor 
e rede que podem ser disponibilizados sob 
demanda por um console de gerenciamento 
centralizado. Quando uma unidade de negócios 
solicita infraestrutura para o novo aplicativo, um 
"pod" é criado e atribuído à unidade de negócios. A 
alocação e a disponibilização dos recursos de 
armazenamento, servidor e rede são totalmente 
automatizados, eliminando o risco de erro humano 
que existia no processo manual antigo. Os recursos 
de computação virtualizados implantados na base 
da rede de alta velocidade criam uma malha de data 
center. Essa malha supera todos os desafios 
técnicos que possivelmente poderiam impedir que a 
infraestrutura de TI atendesse às demandas das 
universidades.  
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As vantagens 

O Apollo Group obteve muitas vantagens ao migrar 
para uma malha de data center:  

• Mais agilidade para oferecer suporte à 
expansão dos negócios: o design modular da 
malha do data center permite que o 
departamento de TI atenda às unidades de 
negócios com muito mais rapidez. Antes de usar 
a malha, o departamento de TI só poderia 
disponibilizar um servidor por vez e levaria de 
duas a três semanas para concluir a tarefa. 
Agora a infraestrutura pode ser disponibilizada 
de imediato, oferecendo ao setor de TI a 
capacidade de criar vários servidores 
simultaneamente em minutos.  

• Custos menores de infraestrutura: os switches 
Cisco Nexus 7000 Series têm uma densidade de 
porta 10 vezes maior do que outras opções 
semelhantes. Um design de malha mais estável 
permite que menos switches sejam comprados e 
que menos infraestrutura seja adquirida, 
gerenciada, alimentada e refrigerada.  

• Menos custos operacionais: como os switches 
Nexus 2248 são extensões dos switches 5000 
Series da Cisco, o departamento de TI não 
precisa gerenciar cada switch 2248 
individualmente. Todo o gerenciamento pode ser 
feito no switch 5000 Series, oferecendo um único 
ponto de gerenciamento. O Apollo agora pode 
gerenciar o dobro de dispositivos com a mesma 
equipe de TI. Por fim, o Apollo monitorará e 
automatizará ativamente mais tarefas com o 
software Cisco Data Center Manager para 
reduzir ainda mais os custos operacionais.  

• Melhoria da experiência do usuário e da 
disponibilidade do aplicativo: as redes antigas 
utilizam o Spanning Tree Protocol (STP) para 
evitar roteamento de loops e problemas de 
transmissão. O STP utiliza apenas um caminho 
exclusivo para tráfego que é usado a qualquer 
momento, e o restante dos caminhos são 
desabilitados. Quando o caminho principal fica 
indisponível, o STP recalcula o melhor caminho 
para ativar. Em uma rede grande, como a do 
Apollo, esse processo causaria paralisações 
periódicas. A malha do data center eliminou a 
dependência do STP, aumentando a atividade 
geral da rede. Além disso, o backbone de 10 Gig-
E de alta velocidade garante o desempenho 
mesmo durante os períodos de maior utilização.  

"A utilização do Cisco Nexus como base para a 
malha de data center permite que nosso 
departamento de TI atenda às unidades de 
negócios no Apollo Group quase em tempo real", 
explica Dennis Crowe, diretor de engenharia de 
rede no Apollo. "A malha do data center nos 
proporcionou maior tempo de atividade com uma 
infraestrutura mais fácil de ser gerenciada."  

A empresa: NTT DATA Corporation  

A NTT DATA Corporation é um integrador de 
sistemas globais com um histórico de sucesso no 
desenvolvimento de sistemas administrativos, bem 
como na criação e operação de data centers 
compartilhados. A NTT DATA é proprietária de mais 
de 100 sistemas e possui estratégias de TI 
agressivas. A empresa possui sedes em 145 
cidades e 34 países, e tem o objetivo de tornar-se 
uma "Inovadora mundial de TI".  

O desafio 

Os sistemas internos de TI da NTT DATA passaram 
por uma grande modernização e reestruturação em 
2006. Os sistemas ficaram ultrapassados e a 
empresa enfrentou problemas de término de 
contratos de manutenção de hardware e software. 
Além disso, o envelhecimento dos sistemas fez com 
que o custo de manutenção e de gerenciamento 
disparasse.  

No passado, a empresa otimizava e padronizava 
suas plataformas de maneira ad-hoc, dificultando 
muito o gerenciamento dos sistemas. Em um 
esforço para reduzir o custo geral total de 
administração do setor de TI e de tornar os 
investimentos mais eficientes, a NTT DATA 
estabeleceu o objetivo de otimizar a infraestrutura 
por meio da virtualização integrada. O objetivo 
definitivo seria ter uma plataforma padronizada e 
compartilhada para toda a empresa, na qual os 
aplicativos corporativos poderiam ser executados 
(Anexo 2). A NTT DATA teria sua própria nuvem 
privada, em que os recursos de TI poderiam ser 
compartilhados.  
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Anexo 2: O conceito da nuvem privada da NTT DATA 
 

Fonte: ZK Research, 2014 
 
A solução 

Para viabilizar o conceito da nuvem privada, a NTT 
DATA implementou uma malha de data center 
usando o Unified Computing System (UCS) da 
Cisco, os switches centrais de data center Cisco 
Nexus 7000, o Cisco Catalyst 3560 e o 2960, os 
switches Cisco MDS 9100 Fiber Channel e os 
dispositivos de segurança adaptáveis Cisco ASA 
5500.  
 
A NTT DATA escolheu a solução da Cisco para sua 
malha de data center porque ela ofereceu recursos 
como a integração do perfil de serviço e da malha, o 
que permitiu que a empresa adotasse uma nova 
abordagem nas fases de desenvolvimento e 
operação do data center. Além disso, a malha do 
data center da Cisco oferecia as seguintes 
vantagens:  

• Estrutura de sistema simples: a simplicidade 
arquitetônica do Cisco UCS foi otimizada, e o 
sistema integrado tem bem menos elementos 
que o servidor blade tradicional. Além disso, o 
cabeamento foi reduzido porque a rede é 
constituída por meio da interconexão de malhas. 
A rede de armazenamento também pode ser 
integrada à malha; portanto são necessários 
menos cabos e switches de SAN. Além disso, 
todo o sistema é gerenciado pelo UCS Manager, 
tornando as operações de data center menos 
complexas e reduzindo os custos.  

• Afinidade da rede: a redução da complexidade 
da rede é obrigatória para criar uma nuvem 
privada usando a virtualização integrada. A 
malha de data center da Cisco minimiza a 
complexidade da rede ao utilizar a tecnologia de 
extensores em malha. Isso reduz o número de 
pontos de gerenciamento e facilita a 
interoperabilidade da rede.  

• Afinidade na virtualização: o hardware do 
Cisco UCS foi projetado para maximizar as 
vantagens da tecnologia de virtualização. Por 
exemplo, ele conta com placas de interface 
virtual para controlar a qualidade de serviço de 
cada NIC virtual. Além disso, o custo operacional 
de instalar e trocar servidores pode ser reduzido 
com a utilização da função de perfil de serviço.  

As vantagens 

A utilização de uma malha de data center da Cisco 
como base para implantar a nuvem privada da NTT 
DATA resultou nas seguintes vantagens:  

• Menor TCO: o custo total de administração do 
ambiente foi reduzido pela metade em 
comparação ao período de pré-instalação. Isso 
foi alcançado por meio da virtualização integrada 
de servidores e da integração da rede usando as 
interconexões em malha, o que reduziu bastante 
o número necessário de elementos de hardware. 
Comparado ao sistema anterior, houve uma 
redução de 58% no investimento inicial. Os 
custos de manutenção caíram 17%, e os custos 
de rack, 58%. 
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• Menor tempo para disponibilizar o servidor: o 
gerenciamento central dos servidores e a 
utilização da função de definição de perfil 
aumentou a eficiência operacional. Houve uma 
redução de mais de 50% no tempo para 
disponibilizar servidores. 

• Data center ecológico: a redução de 
componentes de hardware combinada com 
outros produtos que economizam energia reduziu 
as emissões de CO2. No momento, a redução é 
de 79%. A NTT DATA estima que, por um 
período de cinco anos, a redução cumulativa do 
CO2 chegará a 3.540 toneladas.  

• Arquitetura de referência para serviços 
voltados para o cliente: a NTT DATA agora 
está pondo em prática as lições aprendidas, a 
experiência e a qualificação obtidas com essa 
implementação para processar seu próprio 
serviço de nuvem, o BizXaaS. Isso permitirá que 
a empresa sugira soluções voltadas para o 
cliente, com a NTT DATA atuando como um 
parceiro de inovação do BizXaaS.  

Seção VII: Melhores práticas para a 
malha do data center  

A construção de uma malha do data center envolve 
mais do que apenas infraestrutura. As empresas 
devem seguir as melhores práticas para minimizar o 
risco e maximizar o ROI da implantação da 
tecnologia. A ZK Research recomenda o seguinte:  

• Crie uma infraestrutura ágil. As arquiteturas 
tradicionais do data center são altamente 
inflexíveis, difíceis de expandir e não se adaptam 
facilmente às mudanças dos negócios. A criação 
de uma infraestrutura ágil permite que os 
departamentos de TI respondam imediatamente 
às mudanças no ambiente de negócios, 
liberando a TI das barreiras da diferenciação 
competitiva.  

• Centralize todas as operações do data center 
em um líder de gerenciamento. Embora muito 
da evolução do data center tenha se concentrado 
na natureza rígida da infraestrutura, os grupos 
organizacionais que apoiam as operações são 
igualmente rígidos. Reunir todas as operações 
do data center em um único domínio de 
gerenciamento garante que as novas equipes de 
armazenamento, aplicativo, rede e servidor 
trabalhem visando a um objetivo comum e que 
todas as alterações sejam bem orquestradas.  

• Implante uma malha voltada para as 
infraestruturas de armazenamento, servidores 
e rede. A evolução para um data center virtual 
precisa englobar servidores, armazenamento e a 
rede. Uma arquitetura em malha de próxima 
geração precisa englobar esses três domínios. A 
migração de apenas uma única área limitará 
consideravelmente as vantagens e o ROI.  

• Automatize o máximo possível. O erro humano 
representa grande parte do tempo de inatividade 
nos data centers atuais. Uma causa importante é 
o fato de que os administradores precisam 
executar tarefas repetitivas sob grande pressão 
da empresa, o que gera erros. A capacidade de 
automatizar e coordenar muitas das tarefas 
necessárias para operar um data center pode 
aumentar bastante a disponibilidade, reduzir o 
tempo de inatividade devido a erro humano e 
permitir que o setor de TI reaja mais rapidamente 
e com mais exatidão.  

• Tente obter uma virtualização 100%. A 
virtualização foi usada de maneira abrangente 
para reduzir o número de servidores físicos em 
um data center. Entretanto, a ZK Research 
estima que apenas cerca de 45% das cargas de 
trabalho estejam hoje virtualizadas, com a 
maioria sendo aplicativos Tier 2 e Tier 3. A 
tecnologia de virtualização evoluiu rapidamente 
nos últimos anos e hoje é capaz de comportar a 
maioria dos aplicativos de missão crítica. Além 
disso, a carga de trabalho virtualizada oferece 
um alto nível de resiliência porque a VM pode ser 
movida entre os servidores ou data centers em 
tempo real. O objetivo para cada empresa deve 
ser virtualizar todas as cargas de trabalho com o 
passar do tempo. 

Seção VIII: Conclusão 

O setor se aproxima de outra revolução importante 
na computação — desta vez, um data center 
unificado totalmente virtualizado. Entretanto, a 
jornada para o data center unificado exige mais do 
que apenas usar a tecnologia da virtualização para 
consolidar servidores. As infraestruturas de 
aplicativos, servidores, armazenamento e rede 
devem funcionar juntas para criar um ambiente ágil, 
flexível e capaz de se adaptar às necessidades 
empresariais a longo e curto prazo. Uma malha de 
data center é essencial para oferecer suporte à 
jornada rumo a um data center totalmente unificado, 
e deve ser uma das iniciativas mais importantes de 
todas as empresas que buscam uma vantagem 
competitiva. 

 


