Into the cloud... Baseado numa história verídica
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O contexto
A disponibilização fiável e flexível dos recursos para uma experiência de cliente ideal a qualquer
momento
Quando os utilizadores entram em contacto com marcas de renome e apreciadas como a
Ravensburger, esperam uma apresentação online convincente e coerente, em especial para o
website e a loja online da empresa. Uma experiência de compra positiva é indispensável.
Enquanto grupo internacional que emprega mais de 2100 colaboradores em todo o mundo, a
Ravensburger deve poder confiar na sua infraestrutura cloud para que os seus clientes do mundo
inteiro possam aceder dia e noite à sua plataforma de e-commerce e aos universos virtuais das
suas diferentes marcas.
A fiabilidade e a alta disponibilidade são essenciais para garantir esta experiência do cliente,
especialmente na véspera de Natal, quando os picos de tráfego anuais requerem mais recursos
cloud. De forma a fornecer de forma fiável os recursos de base como a potência de cálculo, a
memória RAM e o armazenamento em disco rígido, bem como as funcionalidades de rede
exigidas em complemento, a OVHcloud criou o Hosted Private Cloud para a Ravensburger
enquanto "Software-Defined Datacenter" (SDDC). Daí resulta o aumento da fiabilidade, do
desempenho e da velocidade, com menor burocracia e uma maior flexibilidade em termos de
escalabilidade da potência de cálculo.
A Ravensburger utiliza a solução Hosted Private Cloud para garantir os recursos de base, como a
potência de cálculo, a memória RAM e as funcionalidades de rede necessárias ao bom
funcionamento da sua infraestrutura. O SDDC oferece fiabilidade, desempenho e velocidade,
diminuindo ao mesmo tempo a carga administrativa e permite uma grande flexibilidade em
termos de escalabilidade e de potência de cálculo.

O desafio
Uma grande flexibilidade de implantação e uma escalabilidade à prova do tempo
O triângulo azul é uma marca de qualidade apreciada pelos consumidores pelos seus puzzles,
jogos e artigos de lazer. A Ravensburger soube estabelecer-se no mercado europeu e representa
hoje os jogos evolutivos provenientes de uma longa tradição.
Uma plataforma de e-commerce e os universos virtuais das diferentes marcas da Ravensburger
completam a oferta online da empresa. A infraestrutura cloud deve garantir que os visitantes de
todo o mundo possam aceder a esta oferta a qualquer momento.
Além disso, os desafios específicos da indústria dos brinquedos incluem os picos de procura, em
especial na véspera do Natal. Por conseguinte, são necessários recursos cloud avançados para
oferecer aos clientes a experiência de compra online a que estão habituados. Para absorver
facilmente estes picos de carga sem ter de manter permanentemente os recursos necessários,
era preciso uma solução cloud que permitisse uma grande flexibilidade de aprovisionamento e
uma escalabilidade à prova do tempo a um preço transparente. Paralelamente, era indispensável
uma aplicação rápida para a empresa, para evitar uma dupla carga durante a época alta da
indústria dos brinquedos, que se concentra num período muito curto.
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A solução
O SDDC (Software-Defined Datacenter) para um desempenho e uma flexibilidade otimizados
A OVHcloud implementou o Hosted Private Cloud sob a forma de SDDC para a empresa
Ravensburger. Fornece os recursos básicos como a potência de cálculo (CPU), a memória RAM e o
espaço em disco rígido (armazenamento), bem como as funcionalidades de rede necessárias
como complemento, como o roteamento, a repartição de carga ou a firewall.

"A cloud facilmente escalável e a duração de um contrato flexível foram os principais
argumentos que nos levaram a escolher o Hosted Private Cloud da OVHcloud. "
Sascha Spitzl, Responsável pela infraestrutura TI, gestão dos dados e segurança na
Ravensburger AG

O SDDC é baseado em VMware e, para além da licença VMware Enterprise, também inclui o NSX
com o qual as funcionalidades de rede são disponibilizadas sob a forma de serviços virtuais na
rede Hosted Private Cloud. Para garantir que estas funcionalidades avançadas não afetam a pool
de recursos do Hosted Private Cloud, são fornecidas através de um cluster de alta disponibilidade.
A série SDDC, relançada em 2020, utiliza processadores Intel® Xeon® escaláveis de segunda
geração. As instâncias e as cargas de trabalho funcionam nos hosts físicos do SDDC/Hosted
Private Cloud. Toda a série vSAN do Hosted Private Cloud, ou seja, os hosts com armazenamento
NVMe integrado, está equipada com placas de duplo CPU e dois CPU Intel® Xeon® Gold cada.
As instâncias e as cargas de trabalho funcionam nos hosts físicos do SDDC/Hosted Private Cloud.
Em cada situação, pelo menos um host está sempre disponível "vazio" enquanto nó, de forma a
garantir a máxima disponibilidade. Nenhum processo ativo é executado neste nó. Se um dos
outros hosts avariar, todos os processos podem ser transferidos para este host de migração sem
qualquer demora de implementação, de forma a restabelecer o estado-alvo da instância cloud em
falha. Desta forma, a equipa tem a possibilidade de substituir a máquina defeituosa em segundo
plano, conservando um host de migração livre no Hosted Private Cloud. Para evitar qualquer
perda de dados, o armazenamento em disco é replicado várias vezes através de um cluster
LeClerc, onde é fornecida uma capacidade de armazenamento dedicado.

Para permitir um desenvolvimento e uma escalabilidade a longo prazo do Hosted Private Cloud,
podem ser adicionados a qualquer momento servidores hosts (nós) adicionais, com
especificações diferentes para tarefas especiais, por exemplo uma maior capacidade de
armazenamento, e outros hosts de migração, ao passo que os hosts individuais podem ser
retirados uma vez passados os picos de carga, a fim de evitar a disponibilização de recursos
desnecessários e onerosos quando a procura é mais baixa. Por exemplo, na véspera de Natal,
podem ser adicionados hosts adicionais para gerir principalmente os servidores web frontais para
os clientes, para lhes garantir uma experiência de compra positiva. Em seguida, estes hosts serão
novamente libertados e os servidores serão reduzidos para um nível de funcionamento normal.
Os hosts de migração permitem igualmente efetuar trabalhos de manutenção e de atualização
sem afetar as instâncias cloud, aplicando corretivos (patches) alternadamente e deslocando sem
entraves as instâncias para os hosts já mantidos. Ao fabricar os seus próprios servidores, a
OVHcloud pode oferecer um serviço único de desenvolvimento, montagem e manutenção, para
além de fornecer configurações adaptadas a uma aplicação específica. A exploração dos nossos
próprios datacenters numa rede segura garante igualmente um elevado nível de segurança em
caso de falha, de forma a assegurar a continuidade do serviço para os clientes em todo o mundo.

O resultado
O Hosted Private Cloud escalável com uma fiabilidade e um desempenho elevados
Graças ao Software-Defined Datacenter, a Ravensburger pode confiar inteiramente na sua
infraestrutura cloud para oferecer aos seus clientes de todo o mundo uma experiência fiável e
coerente em todos os seus produtos online. Esta conceção de segurança integrada e de alta
disponibilidade permite à marca efetuar trabalhos de manutenção e atualizações sem afetar as
instâncias graças à utilização de hosts de migração. Além disso, o Hosted Private Cloud pode ser
adaptado de forma flexível às exigências atuais, de forma a gerir facilmente os picos de acesso e
preservar os recursos quando esse acesso é fraco. Este último foi testado pela primeira vez
durante o período de aplicação na primavera de 2020: enquanto muitos consumidores passavam
mais tempo em casa devido à pandemia do COVID-19, as visitas ao website da Ravensburger
atingiram em pouco tempo picos pouco habituais para este período do ano. Ao migrar vários
componentes para a nova infraestrutura cloud numa fase precoce, foi possível tirar daí uma
primeira experiência prática positiva para as situações de pico de carga.

"Enquanto grupo internacional cuja atividade é principalmente sazonal, a
disponibilidade e a flexibilidade são extremamente importantes para nós. A cloud
facilmente escalável e a duração de um contrato flexível foram os principais
argumentos que nos levaram a escolher o Hosted Private Cloud da OVHcloud. A
possibilidade de adicionar instâncias ESX em apenas um clique e de completar um
ambiente com recursos Public Cloud, graças a vRacks em caso necessário, também
nos convenceu de um ponto de vista técnico. Assim, podemos reagir muito
rapidamente às alterações das condições de carga."
Sascha Spitzl, Responsável pela infraestrutura TI, gestão dos dados e segurança na
Ravensburger AG

A OVHcloud é líder mundial no fornecimento de cloud na Europa e opera 400 000 servidores nos
seus próprios 30 datacenters em 4 continentes. Há 20 anos que o Grupo tem utilizado um modelo
integrado que oferece um controlo total da cadeia de valor, desde o design dos próprios
servidores até à gestão dos datacenters para orquestrar a rede de fibra ótica. Essa abordagem
única permite que a OVHcloud abranja, de forma independente, todo o espectro de casos de uso
para os nossos 1,5 milhões de clientes em mais de 130 países. A OVHcloud oferece atualmente
aos clientes soluções de última geração que combinam alto desempenho, preços previsíveis e
soberania total de dados para apoiar o seu crescimento sem restrições.
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