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EDITORIAL

Decisões
de migração

Diretor Geral
Rafael Peregrino da Silva
rperegrino@linuxmagazine.com.br

Prezados leitores,

Estamos vendo atualmente o deslocamento de uma parte significativa da infraestrutura de TI das empresas para os data
centers. Terceirizar a infraestrutura de TI é uma boa ideia: ao
operar grandes números de máquinas de forma centralizada, os
data centers são capazes de oferecer poder de processamento e
espaço de armazenamento a preços menores do que as empresas
jamais conseguiriam. Porém, essa nova tendência traz, como de
costume, novos desafios.
O mais marcante é a conectividade, item ainda extremamente
precário no Brasil. Conexões de rede de nível corporativo, com
acordos de nível de serviço acima dos 99,95% e velocidades superiores a 10 megabits por segundo, ultrapassam facilmente a barreira das dezenas de milhares de reais. Porém, são absolutamente
necessárias para conectar o escritório ao data center.
Os cuidados com a segurança também são importantes, já
que entre o escritório e o data center os dados circulam visíveis
para eventuais bisbilhoteiros. Da mesma forma, uma nova cultura é necessária para gerenciar os servidores, agora remotos, que
não podem ser facilmente desligados pelo administrador. Vale a
pena considerar formas de acesso out-of-band para gerenciar o
hardware remotamente.
Decidir quais serviços migrar para o data center não é fácil,
nem há fórmulas já estabelecidas para pautar essa escolha, que
envolve usuários, administradores e gestores do negócio.
Esta edição foi escrita justamente para ajudá-los nesse processo. Boa leitura e boas escolhas. n
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