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Desafios de uma nova era
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TI que acompanha o
ritmo dos negócios

Eras da tecnologia de TI

Cliente-servidorMainframe

Capacidade de 
fornecimento da 

TI
Orçamentos de 
TI invariáveis*

Expectativas de 
negócios

Nuvem-móvel
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ADOÇÃO LENTA
DE TECNOLOGIA

Aproveitar a mobilidade e a nuvem é desafiador
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É hora de ter um novo modelo de TI

CONFIDENCIAL 4

Otimizada para o 
desenvolvimento e 
fornecimento rápidos
de todos os aplicativos,
com um consumo seguro
em qualquer dispositivo

FLUIDAINSTANTÂNEA SEGURA



A abordagem de data center definido por software

Arquitetura ideal para a nuvem híbrida

• Todos os serviços de infraestrutura 
virtualizados: processamento, redes, 
armazenamento

• Controle do data center automatizado 
por software (gerenciamento, 
segurança)

• Plataforma unificada para aplicativos 
novos e existentes, fornecidos a 
vários dispositivos

Nuvem Privada

DATA CENTER DEFINIDO POR SOFTWARE 

Plataforma

Gerenciamento e automação

Processamento Rede Armazenamento
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Datacenter Definido por Software: resultados de TI

Redução de CapEx

Redução de OpEx

Melhor relação entre 
segurança e esforço 

Maior disponibilidade

Redução do tempo 
de entrega de serviços
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Padronização e 
virtualização

de data centers

Controles de 
segurança nativos 
da infraestruturaOperações de data 

center simplificadas 
e automatizadas

Automação do 
fornecimento de 

aplicativos e 
infraestrutura

Infraestrutura com 
resiliência e alta
disponibilidade

APL
.

APL
.



Padronização e 
virtualização

de data centers

Controles de 
segurança nativos 
da infraestruturaOperações de data 

center simplificadas 
e automatizadas

Automação do 
fornecimento de 

aplicativos e 
infraestrutura

Infraestrutura
com resiliência e

alta disponibilidade
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Datacenter Definido por Software: resultados de TI



SO

Exchange

Sistema operacional

Virtualização

SO

SAP ERP

Sistema operacional

Virtualização

SO

Sistema operacional

Virtualização

SO

Oracle CRM

Sistema operacional

Virtualização

Infraestrutura virtual

Pool de
interconexão

Pool de
CPUs

Pool de
memórias

Pool de
armazena-

mento

Estrutura tradicional Infraestrutura virtual

Camada de abstração da virtualização do processamento



� DRS (Distributed Resource 
Scheduler)

� DPM (Distributed Power 
Management)

� vMotion (VM e armazenamento)

� vNetwork Distributed Switch

� vShield Zones

Camada de abstração da virtualização do processamento

Oracle CRM

Sistema operacional

SAP ERP

Sistema operacional

Sistema operacional

Exchange

Sistema operacional Infraestrutura virtual

Pool de
interconexão

Pool de
CPUs

Pool de
memórias

Pool de
armazena-

mento



Aplicativos essenciais para os negócios exigem esca la
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Virtualizador Líder de Mercado

64 hosts por cluster

6.000 máquinas virtuais por cluster

480 CPUs por host

6 TB de RAM por host

1.024 máquinas virtuais por host

128 vCPUs por VM

4 TB de vRAM por VM



Armazenamento definido por software
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Virtual SAN

� Simplifique o aprovisionamento e o gerenciamento
de armazenamento
• Armazenamento orientado por políticas e criado para o vSphere 

que simplifica e otimiza o aprovisionamento e o gerenciamento
de armazenamento

� Alto desempenho
• Habilita o armazenamento em cache de leitura/gravação por meio

da utilização de flash no servidor e da otimização do caminho de dados 
de E/S para melhorar o desempenho

� Armazenamento convergente integrado ao hypervisor
• Armazenamento e processamento executados no mesmo host físico

com sobrecarga mínima; gerenciamento comum com o vSphere Web 
Client

� Menor TCO 
• Dimensionamento vertical ou dimensionamento horizontal detalhado, 

o que fornece a flexibilidade necessária para incrementar o 
armazenamento sem o caro aumento do aprovisionamento

Recursos e benefícios do Virtual SAN

Virtualizador + Virtual SAN

…

Datastore 
virtual

Políticas de armazenamento



Armazenamento definido por software
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Virtual Volumes

� Representação nativa da VM no armazenamento
externo
• As VMs tornam-se a unidade de dados em arrays 

de armazenamento externo
• As limitações de LUN/volume são removidas

� Aprovisionamento mais rápido
• Rapidez no aprovisionamento de armazenamento por meio

de uma estrutura com base em políticas.

� Garantia dos níveis de serviço no nível da VM
• Serviços de dados alinhados às VMs dos aplicativos.

� Menor TCO 
• Aumente a utilização de capacidade, elimine o excesso de 

aprovisionamento e reduza as despesas gerais de 
gerenciamento.

Recursos e benefícios do Virtual Volumes

Virtualizador

Datastore 
virtual

Políticas de armazenamento

APIs for Storage Awareness (VASA)

Provedor de Provedor de 
VASA

Provedor de Provedor de 
VASA



� Operações simplificadas
• Abstraia redes virtuais da rede física subjacente.

� Velocidade e agilidade
• Reduza o tempo de aprovisionamento de serviços multicamadas

de rede e segurança de semanas pra minutos.

� Permite a microssegmentação
• Impeça que ameaças se movam lateralmente no data center.

� Implantação sem interrupções
• Funciona com o hardware de rede existente.

� Visibilidade e solução de problemas
Modo de exibição centralizado da rede virtual para incluir
o mapeamento para a topologia da rede física.

Virtualização de rede
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Recursos e benefícios

Internet



Visão geral da virtualização de rede

Camada de abstração da virtualização do processament o

Infraestrutura 
física

• Aprovisionamento lento
• Alocação limitada
• Mobilidade limitada
• Dependência de hardware
• Sobrecarga operacional
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• Aprovisionamento programático
• Coloque qualquer carga de trabalho

em qualquer local
• Transfira qualquer carga de trabalho

para qualquer local
• Separação do hardware
• Eficiência operacional

Visão geral da virtualização de rede

Camada de abstração da virtualização do processament o

Infraestrutura 
física

• Aprovisionamento lento
• Alocação limitada

• Mobilidade limitada

• Dependência de hardware
• Sobrecarga operacional

Data center definido por software

Camada de abstração da virtualização da rede
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Controles de segurança nativos da infraestrutura
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Data center totalmente 
distribuído

Alto contexto e alto 
isolamento

Desempenho eDesempenho e
escala

Serviços de rede e segurança
agora no hypervisor



Datacenter Definido por Software: resultados de TI

Padronização
e virtualização de 

data centers

Controles de 
segurança nativos 
da infraestruturaOperações de data 

center simplificadas 
e automatizadas

Automação do 
fornecimento de 

aplicativos e 
infraestrutura

Infraestrutura
com resiliência e

alta disponibilidade
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APL.APL.



Operações de data center simplificadas e automatizada s
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Proposta de valor

Melhoria da qualidade do serviço, redução
de CapEx e OpEx e garantia de conformidade

Principal indicador de impacto
Redução de até 56% em OpEx*
Redução de até 54% de tempo de inatividade**
2,4x o retorno sobre o investimento **

Gerenciamento otimizado de desempenho, 
integridade, capacidade e conformidade
de data center com técnicas de análise
preditivas, alertas proativos e visibilidade
unificada de aplicativos para 
armazenamento em ambientes físicos, 
virtuais e em nuvem

Fonte: 
* Taneja Group. (Junho de 2014). Transforming the Datacenter with VMware’s Software-Defined Data Center vCloud Suite. Hopkinton, MA.
** VMware vRealize Operations Customer Benchmarking Study, Management Insight, janeiro de 2014



Operações de data center simplificadas e automatizada s
Experiência antes

VMs 
dimensionadas 
corretamente

VMs aprovisionadas 
em excesso

VMs 
subdimensionadas

VMs 
ociosas
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CapEx desnecessário 
devido à compra de 

hardware em excesso

CapEx desnecessário 
devido à compra de 

hardware em excesso

Aprovisionamento excessivo de VMs e 
recursos

Aprovisionamento excessivo de VMs e 
recursos

Falta de visibilidade
da infraestrutura

Falta de visibilidade
da infraestrutura

Longo tempo médio para
resolução de problemas
Longo tempo médio para
resolução de problemas



Operações de data center simplificadas e automatizada s
Experiência depois

Boa 
integridade

Integridade 
anormal

Má 
integridade

VMs 
dimensionadas 
corretamente

VMs aprovisionadas 
em excesso

VMs 
subdimensionadas

VMs
ociosas
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Otimização de desempenho e capacidade
Melhoria de desempenho e redução de 

interrupções

Gerenciamento 
unificado de 

infraestrutura e 
aplicativos

Automatização de 
fluxos de trabalho e de 
aplicação de políticas

Operações eficientes reduzem o OpEx de gerenciamento de 
TI  

Curto tempo médio para resolução 
de problemas



Gerenciamento de capacidade e integridade do vSphere
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Gerenciamento unificado

� Console de gerenciamento centralizado com 
painéis, relatórios e modos de exibição predefinidos

� Visibilidade na infraestrutura adaptada para atender
às necessidades do usuário individual

� Ampla visibilidade para processamento, 
rede e armazenamento

� Agilização da identificação de problemas
e da análise da causa principal

Recursos:

Benefício $
$

$
� Console de gerenciamento único para monitorar desempenho, 

integridade e capacidade, e também aumentar a eficiência



Gerenciamento de capacidade e integridade do vSphere
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Identificação de problemas com correção guiada

� Alertas com base em sintomas – sintomas 
relacionados são reunidos em um único alerta 
inteligente para evitar o excesso de alertas

� A correção guiada agiliza a resolução de problemas

� Ações automatizadas permitem resolver problemas 
operacionais rapidamente

Recursos:

Benefício $
$

$
� A identificação proativa de problemas com redução do tempo 

médio de resolução resulta em gerenciamento de tempo eficiente



Gerenciamento de capacidade e integridade do vSpher e
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Planejamento e otimização de capacidade

� Otimização de capacidade - elimine o desperdício
e recupere capacidade aprovisionada em excesso
para melhorar a utilização de recursos

� Modelagem de capacidade - elimine adivinhações
durante o planejamento de capacidade e salve 
e confirme projetos para influenciar alertas
e cálculos de capacidade. 

Recursos:

Benefício $
$

$
� Gerenciamento de capacidade otimizado para utilização

de recursos em momentos de pico



Integridade e capacidade de data center, técnicas
de análise de registro
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Detecção de aplicativos e mapeamento de dependências

� Detecção de aplicativos e mapeamento de 

dependências, modos de exibição e painéis

centrados em aplicativos

� Monitore a integridade de aplicativos, middleware 

e bancos de dados e visualize as relações entre 

componentes

� Alertas com reconhecimento de aplicativos para 

facilitar e agilizar a resolução de problema

Recursos

Benefício $
$

$
� Modo de exibição centralizado da pilha de aplicativos completa



Integridade e capacidade de data center, técnicas de a nálise
de registro
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Técnicas de análise de registro em tempo real

Benefício $
$

$
� Agregação centralizada de registros com potentes técnicas

de análise de registro

� Ingestão automática de arquivos de registro
na infraestrutura inteira

� Detecção de esquemas com extração de campos; 
conheça a estrutura de mensagens

� Visualização intuitiva de dados com painéis personalizáveis; 
pesquise e filtre rapidamente para encontrar as informações
de que precisa

� Detecte e localize problemas visualmente
por meio de agrupamento inteligente

� Ingestão automática de arquivos de registro
na infraestrutura inteira

� Detecção de esquemas com extração de campos; 
conheça a estrutura de mensagens

� Visualização intuitiva de dados com painéis personalizáveis; 
pesquise e filtre rapidamente para encontrar as informações
de que precisa

� Detecte e localize problemas visualmente
por meio de agrupamento inteligente

RecursosRecursos

� Ingestão automática de arquivos de registro
na infraestrutura inteira

� Detecção de esquemas com extração de campos; 
conheça a estrutura de mensagens

� Visualização intuitiva de dados com painéis personalizáveis; 
pesquise e filtre rapidamente para encontrar as informações
de que precisa

� Detecte e localize problemas visualmente
por meio de agrupamento inteligente

Recursos



Datacenter Definido por Software: resultados de TI

Padronização e 
virtualização de data 

centers

Controles de 
segurança nativos 
da infraestruturaOperações de data 

center simplificadas 
e automatizadas

Automação do 
fornecimento de 

aplicativos e 
infraestrutura

Infraestrutura
com resiliência e 

alta disponibilidade
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Controles de segurança nativos da infraestrutura
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Proposta de valor

Microssegmentação da rede com controles de 
segurança automatizados e detalhados dentro
do data center
Aumento da velocidade de implantação de 
serviços e agilidade para adaptar-se a requisitos
de segurança em constante mudança

Principal indicador de impacto
Melhor relação entre segurança e esforço

Virtualização de rede e serviços de segurança
detalhados vinculados às máquinas virtuais
onde quer que elas estejam na infraestrutura.



Segurança de rede do data center é insuficiente
A segurança de rede focada no perímetro demonstrou ser insuficiente e a microssegmentação
é operacionalmente inviável em um ambiente de rede física tradicional

Microssegmentação

Internet

Abordagem tradicional

Internet
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Data center definido por Software: resultados de TI

Padronização e 
virtualização de data 

centers

Controles de 
segurança nativos 
da infraestruturaOperações de data 

center simplificadas 
e automatizadas

Automação do 
fornecimento de 

aplicativos e 
infraestrutura

Infraestrutura
com resiliência e 

alta disponibilidade
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Infraestrutura resiliente e altamente disponível
Proposta de valor

Proteção simples e econômica e tempo de 
inatividade reduzido para aplicativos e serviços

Principal indicador de impacto
Redução de 50% nos custos do gerenciamento 
de recuperação de desastres3

Recuperação automatizada de aplicativos, 
localmente ou entre sites, com opção de proteção
de dados tanto em armazenamento definido por
software como em tradicional

3Forrester. (Maio de 2013). The Total Economic Impact of VMware vCenter Site Recovery Manager. 30



Alta disponibilidade para todas as cargas de trabal ho
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� vMotion - Migração de máquinas virtuais entre hosts vSphere sem tempo de 

inatividade de aplicativos.

� Storage vMotion - Faça a migração em tempo real de arquivos de disco da 

máquina virtual em arrays de armazenamento heterogêneos com integridade

completa de transações e disponibilidade de aplicativos.

� High Availability (HA) - Detecção de falhas do servidor e fornecimento

de recuperação rápida por meio da reinicialização automática das máquinas

virtuais em servidores disponíveis.

� Fault Tolerance (FT) - Máquinas virtuais individuais e idênticas sendo

executadas de forma simultânea e coordenada em hosts separados.

� Replication - Replicação de máquina virtual para continuidade de operações.

� Data Protection - backup e recuperação.

Infraestrutura resiliente e altamente disponível

Site 
principal



• Teste automatizado na rede isolada

• Testes frequentes ajudam a manter
conformidade com requisitos de auditoria.

• Aumenta a previsibilidade dos objetivos
de tempo de recuperação (RTO)

• Reativa a proteção do Site B para o 
Site A usando o plano de recuperação
original

• Simplifica migrações bidirecionais

• Failover e failback automatizados
com um único clique

• Enfatiza a recuperação mais rápida
possível depois de uma paralisação

• Garante a ausência de perda de dados 
e a consistência de aplicativos

• Possibilita prevenção proativa de 
desastres e manutenção do data 
center

Automatização do fluxo de trabalho e orquestração do D R

Testes sem interrupção

Failback automatizado

Failover automatizado

Migrações planejadas

Site 
principal

Site de 
recuperação

ReplicaçãoReplicação
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A plataforma possibilita a resiliência da TI em todo s os níveis
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Tempo de inatividade planejado Tempo de inatividade não planejado

Proteção de dados

Disponibilidade de aplicativos locais

Disponibilidade de aplicativos no site

• Replication
• Data Protection

• vMotion
• Storage vMotion

• Fault Tolerance
• High Availability
• App HA

• Site Recovery Manager



Datacenter Definido por Software: resultados de TI

Padronização
e virtualização de 

data centers

Controles de 
segurança nativos 
da infraestruturaOperações de data 

center simplificadas 
e automatizadas

Automação do 
fornecimento de 

aplicativos e 
infraestrutura

Infraestrutura
com resiliência e 

alta disponibilidade
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Automação do fornecimento de aplicativos e infraest rutura
Proposta de valor

Fornecimento mais rápido de aplicativos e serviços
de TI com suporte a atualizações contínuas

Principal indicador de impacto
Redução do tempo de entrega de serviços de TI

Provisionamento automatizado de infraestrutura, 
serviços, deskop e aplicativos.
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Automação do fornecimento de aplicativos e infraest rutura
Experiência antes

Capacidade

Integração Validação

Aprovisionamento
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Automação do fornecimento de aplicativos e infraest rutura
Rápido fornecimento de serviços de TI com automação da infraestrutura baseada em políticas

Solicitar Aprovar Aprovi-
sionar

Gerencia
r

Esquemas
de serviços

Custos
são acompanhados
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Extensível para novos
serviços

Autoatendimento: aplicativos, infraestrutura, XaaS,  desktops

Marca própria no portal de 
cada locatário

Experiência de loja
de aplicativos

Categoria de serviço

Seu logotipo

Serviço personalizado Atribuições de direitos e 
aprovações para cada item
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Software-Defined Data Center

ApplicationsApplications
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One Cloud, Any Application



Espaço de trabalho unificado
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Aplicativos SaaS/Web

Aplicativos 
hospedados
Aplicativos 

hospedados

Aplicativos em pacote

Um logon | Uma experiência | Qualquer dispositivo

Desktops virtuais

Catálogo único
de aplicativos

Portal personalizável



Casos de uso

Usuários de dispositivos
móveis

� Fornecimento de aplicativos
Windows a dispositivos
não-Windows

� Acesso seguro a aplicativos e 
dados

Funcionários remotos

� Acesso seguro a aplicativos
essenciais de negócios

� Aplicativos e dados juntos para 
um desempenho otimizado

Iniciativas BYOD e 
prestadores de serviços

� Acesso seguro a aplicativos
de negócios a partir de 
dispositivos não
gerenciados

� Flexibilidade e escolha do 
usuário

Gerenciamento
simplificado
de aplicativos
� Gerenciamento centralizado de 

aplicativos de linha de negócios
� Implantação e atualizações de 

aplicativos mais rápidas



Obrigado !

Thiago Bessa
Senior Systems Engineer

tbessa@vmware.com
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