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Para que 
serve um 
datacenter!?



Cloud 
Computing 
is here to stay!





Cloud Computing? 
"Diferente forma de fazer negócio.."



Cloud Computing? 
"Tudo é Cloud Computing..."



Cloud Computing? 
"Evolução tecnológica..."



Cloud Computing? 
"......."



Cloud Computing? 
Henry Ford?!



Cloud 
Computing 
is here to stay!



Gestão e aprovisionamentoElasticidade

Disponibilidade 

Multidominio

Segurança

Tolerância a falhas Desempenho

Cloud Computing? 
Resposta aos desafios TIC...



Cloud Computing? 
Resposta aos desafios TIC...



Foco nas soluções e processos

Cloud Computing 
is here to stay!

Foco nas organizações



Da Virtualização ao

Cloud 
Computing 



 
Abordagem Cloud: Top-Down 

Software as a 
Service

Platform as a 
Service

Infrastructure 
as a 

Service

Physical 
Infrastructure

● Infraestrutura e alojamento

● Plataforma de serviços
● Plataformas de desenvolvimento

● Gestão de aplicações e construção de 
serviços

● Disponibilização de serviços e Suporte 
● Gestão integrada de sistemas

Utilização

Utilização, gestão, implementação

Utilização, gestão, implementação e operação



Abordagem Cloud: Top-Down 

Software as a 
Service

Platform as a 
Service

Infrastructure 
as a 

Service

Physical 
Infrastructure

What Who
On-demand 
access to any 
application 

End-user
(does not care about hw or sw)

Platform for 
building and 
delivering web 
applications

Developer 
(no managing of the underlying 
hw & swlayers)

Raw computer 
infrastructure

System Administrator
(complete management of the 
computer infrastructure)



Cloud Computing 
Tudo como um serviço



Where
is the 
plug?



Rentabilizar e
articular a 
flexibilidade do Cloud 
Computing



Cloud Computing 
O caminho...

PRIVATE!

PUBLIC?

HYBRID?



Cloud Computing 
Datacenter, o ponto de partida

Tecnologia / infraestrutura

Processos e organização
Software as a 

Service

Platform as a 
Service

Infrastructure 
as a 

Service



Cloud Computing? 
Datacenter, o ponto de partida



Gestão de riscos e 
retorno do 
investimento



 

Abstração, 
simplificação e a 
transparência



A falta de transparência é um 
problema?



Disseminação de 
boas práticas, 
normalização e 
certificação 



EuroCloud Start Audit



EuroCloud Start Audit
Critérios de Avaliação - Datacenter

● Instalações
● Tecnologia (energia, refrigeração, rede )
● Processos
● Equipa



Critérios de Avaliação
Instalações

● Acesso e segurança
● Zonas protegidas e controlo de incêndio
● Chão falso
● Posicionamento no edifício
● Estruturas de acesso
● Escalabilidade
● Estrutura geral do edifício
● Organização geral do espaço - limpeza 



Critérios de Avaliação
Tecnologia (energia, refrigeração, rede)

● Distribuição de energia - média e baixa tenção
● Fonte de energia
● Fonte de energia AC/DC 
● Energia de emergência, energia de 

shutdown, protecção de iluminação 
● Ar condicionado e filtragem e qualidade geral do ar
● Temperatura e humidade
● Fornecedor(es) de energia



Critérios de Avaliação
Processos

● Conformidade ITIL
● Continuidade de negócio
● Certificações existentes
● Controlo de acesso
● Protecção e manuseamento dos dados



Critérios de Avaliação
Equipa

● Dimensão da equipa
● Capacidade multilíngua
● Acessibilidade e disponibilidade
● Qualificações
● Gestão da qualidade



EuroCloud Start Audit



DC- 1 star

1

● Dissipação de energia 220/320W/m2
● 5 min de energia
● Alarme
● Sala sem janelas e porta blindada
● 1 fornecedor de Internet
● 1 ligação
● 2 períodos de manutenção de 14h máximo
● Disponibilidade 99.2%
● 2-3 falhas de 5h max



EuroCloud Start Audit



DC - 3 Start

● Dissipação de energia >150W/m2 (n+2)
● Gerador Diesel
● 20 min de energia
● Sala sem janelas e porta blindada com controlo 

e registo de acesso individual e biométrico
● Separação do acesso ao datacenter por 

dois níveis de controlo
● 5 fornecedor de Internet com 2 ligações
● ZERO períodos indisponibilidade por 

manutenção
● Disponibilidade 99.991% 0.8h
● ITIL nivel 4

5



Para que 
serve um 
datacenter!?



Cloud Computing 
Para que serve um datacenter?









www.eurocloud.pt/parceiros


