
Descrição
Fundada em 1952, a Universidade de Tec
no logia de Changchun (CCUT) é uma 
universidade fundamental na província 
de Jilin na China. Oferecendo graus de li
cenciatura e de pósgraduação em artes e 
ciências, ciência, direito, gestão de empre
sas, economia e educação, o currículo da 
universidade foi especialmente concebido 
para enfatizar os aspetos tecnológicos 
destas áreas de estudo. A CCUT tem um 
total de 16 000 alunos inscritos a tempo 
inteiro e 880 membros da faculdade. 

Desafio
A CCUT realiza uma vasta gama de in
vestigações em torno da computação em 
nuvem e de processamento de big data 
e pretende sempre adotar produtos de 
ponta de fornecedores de topo. Esta es
tratégia assegura não só que os alunos te
nham as melhores ferramentas disponíveis 
para suas investigações, mas também que 

obtenham conhecimentos úteis e práticos 
que os irão ajudar no seu futuro acadé
mico ou nas suas carreiras empresariais.
No passado, a universidade disponibilizava 
um grande número de computadores di
ferentes para utilização dos alunos, cada 
um dos quais poderia ter vários sistemas 
operativos diferentes instalados. A gestão 
destes sistemas variados e a manutenção 
do funcionamento dos mesmos de forma 
eficiente despendia um grande consumo 
de recursos de administrador. 

Jianwei Guo, docente da Faculdade de 
Computação na CCUT, afirmou: “Para 
que pudéssemos fornecer ambientes de 
teste e de desenvolvimento aos alunos 
mais rápida e eficientemente, estabele
cemos a criação de uma nuvem privada. 
Isto também iria proporcionar aos alunos 
uma valiosa experiência em construção e 
administração de ambientes em nuvem”.

Solução
Depois de analisar várias opções, a CCUT 
decidiu implementar o SUSE OpenStack 
Cloud, que fornece todos os componentes 
de computação, de rede e de armazena
mento virtualizados necessários para criar 
e gerir nuvens privadas.

“A nossa experiência anterior com o SUSE  
Linux Enterprise Server deunos a con
fi an ça de que o SUSE OpenStack Cloud 
seria fiável e fácil de gerir”, afirmou Jianwei  
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Com o aumento da importância da computação em 
nuvem para as organizações de todos os tipos, a 
CCUT pretendia garantir que os seus alunos obtinham 
as competências em criação e execução de serviços 
em nuvem. A Universidade utiliza o SUSE® OpenStack 
Cloud e o SUSE Linux Enterprise Server para executar 
uma nuvem privada que suporta não apenas vários 
ambientes de teste e de desenvolvimento para alunos, 
mas também uma grande plataforma de avaliação 
online. As soluções SUSE também poupam espaço 
físico e reduzem o consumo de energia na CCUT.

História de sucesso
Computação em nuvem

“A nossa experiência anterior com 
o SUSE Linux Enterprise Server 
deu-nos a confiança de que o 
SUSE OpenStack Cloud seria  
fiável e fácil de gerir.”

JIANWEI GUO

Docente, Faculdade de Computação
Universidade de Tecnologia de Changchun

Um olhar sobre a Universidade de 
Tecnologia de Changchun:
A Universidade de Tecnologia de Changchun 

(CCUT) é uma universidade fundamental na 

província de Jilin na China, oferecendo cursos de 

licenciatura e de pósgraduação a 16 000 alunos 

inscritos a tempo inteiro. 
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 Resultados

+ Poupança nos custos de suporte externo  
com uma rápida recuperação em caso de 
falhas não planeadas

+ Cortes no espaço físico, na energia e nas 
necessidades de arrefecimento com uma 
 infraestrutura de TI consolidada

+ Redução do tempo de administração com 
uma interface de gestão unificada

+ Minimização da necessidade de manutenção 
com uma implementação estável da  
virtualização Xen no SUSE Linux  
Enterprise Server



www.suse.com

“A utilização do SUSE Linux Enterprise Server com a 
virtualização Xen mantém a estabilidade e minimiza  

a necessidade de manutenção”.

JIANWEI GUO

Docente, Faculdade de Computação
Universidade de Tecnologia de Changchun
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Guo. “O ambiente é muito abrangente e 
inclui ferramentas para criação de cópias 
de segurança e migração de dados, bem 
como a tecnologia de virtualização Xen 
integrada”.

A CCUT executa atualmente o SUSE Open
Stack Cloud no SUSE Linux Enterprise 
Ser ver em 15 servidores físicos. A nuvem 
privada da organização é utilizada para 
fornecer ambientes de sandbox aos alunos 
de computação e também para suportar 
projetos de investigação e alojar materiais 
do curso. É possível ativar novas máqui
nas virtuais em alguns minutos e, uma vez 
que são executadas nos servidores cen
trais, não existem custos adicionais para 
a universidade.

“Agora estamos a utilizar o SUSE Open
Stack Cloud para alojar os nossos 
cursos experimentais em computação”, 
afirma Jianwei Guo. “Anteriormente, os 
alunos utilizavam ambientes criados em 
várias máquinas diferentes e geridos de 
diversas formas diferentes. Agora, temos 
um ambiente centralizado e padronizado 
para configurar máquinas virtuais e todos 
os alunos se ligam a eles via RDP a partir 
de qualquer outra máquina. Isto garante 
maior fiabilidade e eficiência enquanto 
simplifica a administração do sistema”. 

No passado, a CCUT experimentou a 
utilização de um ambiente de nuvem 
pri vada baseado no Red Hat Enter prise  
Linux, mas teve problemas ao reiniciar 
domínios após encerramentos inespe
rados. “Não dispomos de uma fonte de  
alimentação garantida como, por exem
plo, um centro de dados comercial”, afir  
ma Jianwei Guo. “Quando era neces sário  
reiniciar após um corte de energia, costu
mava ser um processo lento e difícil, e pre 
cisávamos de recorrer a suporte fora da  

China. Com o SUSE Linux En ter prise Ser ver 
e o SUSE Open Stack Cloud, nunca mais 
sofremos uma interrupção deste tipo”.

Resultados
O SUSE OpenStack Cloud fornece uma 
nuvem privada flexível na CCUT que su
porta vários ambientes diferentes para 
os alunos numa plataforma centralizada. 
A universidade poupa em espaço físico, 
em energia e em refrigeração, porque 
consegue ter vários ambientes em execu
ção com eficiência no mesmo hardware 
centralizado, conseguindo uma taxa de 
utilização maior do que no passado. Uma 
interface de gestão unificada faz com que 
seja mais fácil e mais rápido configurar no
vos ambientes virtuais, e a gestão baseada 
na Web corta tempo de administração e 
custos de suporte. 

“A interface de gestão do SUSE OpenStack 
Cloud é muito intuitiva e automatizámos 
a criação de novas máquinas virtuais para 
acelerar o processo”, afirma Jianwei Guo. 
“A utilização do SUSE Linux Enterprise 
Server com a virtualização Xen mantém a 
estabilidade e minimiza a necessidade de 
manutenção”.

A CCUT também está a utilizar o SUSE 
OpenStack Cloud num servidor para 
ferramentas de feedback dos alunos, que 
proporciona a 16 000 alunos a capacidade 
de avaliar o ensino que recebem. “A nossa 
experiência sugere que a tecnologia da  
SUSE está totalmente pronta para pro
dução em ambientes comerciais”, afirma  
Jianwei Guo. “Utilizar a solução e trabal
har com cada componente está a dar aos  
alunos uma excelente base sobre os prin
cípios de arquitetura, conceção, imple
mentação e administração em nuvem.  
Esse conhecimento prático irá, com cer
teza, ajudálos nas suas futuras carreiras”.




