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Porquê utilizar uma nuvem híbrida? 
 

A informática em nuvem recebe muita atenção e por um bom motivo: é para onde uma grande 
parte das TI se estão a dirigir. Mas os datacenters no local também terão um papel importante, 
tanto agora como no futuro. Para muitas organizações, é essencial integrar estes dois componentes 
para criar uma nuvem híbrida.  
 

A Microsoft compreende esta realidade. Para o ajudar a alcançá-la, oferecemos uma ampla gama de 
tecnologias na nuvem e no local que trabalham juntas de maneira coerente. E ao contrário da nossa 
concorrência, oferecemos-lhe a flexibilidade que lhe permite escolher o caminho mais adequado para 
si. Estamos empenhados em fornecer uma nuvem híbrida consistente que suporte a abordagem que 
escolher.   
 

Mas o que é exatamente uma nuvem híbrida? Apesar de não ser fácil conseguir uma definição aceite 
por todos, existem alguns requisitos óbvios. Por exemplo, o que necessita de forma a ligar os seus 
datacenters no local à nuvem, um problema que a Microsoft resolve com Redes Virtuais do Azure,  
o Azure ExpressRoute e muito mais. Mas a conectividade básica não é suficiente; uma nuvem híbrida 
deve ir além disso, proporcionando um conjunto completo de serviços consistentes.  
 

A Microsoft acredita que uma verdadeira nuvem híbrida deve proporcionar quatro componentes, 
cada um dos quais com benefícios significativos. São os seguintes: 
 

 Identidade comum das aplicações locais e na nuvem. Isto melhora a produtividade dos utilizadores 
ao proporcionar-lhes um início de sessão único em todas as suas aplicações. 
 

 Gestão e segurança integradas em toda a sua nuvem híbrida. Isto permite uma forma coesa 
de monitorizar, gerir e ajudar a proteger o seu ambiente, proporcionando-lhe maior visibilidade 
e controlo. 
 

 Uma plataforma de dados consistente para o seu datacenter e para a nuvem. Isto oferece-lhe 
portabilidade de dados, combinada com acesso contínuo a serviços de dados no local e na nuvem, 
para um insight mais profundo dos seus dados 
 

 Desenvolvimento unificado e o DevOps na cloud e nos seus datacenters no local. Isto permite-lhe 
transferir as aplicações entre os dois ambientes conforme necessário, e também aumentar a 
produtividade de programação, já que os dois locais têm o mesmo ambiente de desenvolvimento. 

 

Estes quatro requisitos juntos, fornecem experiências consistentes para programadores, profissionais 
de dados, gestores de TI e utilizadores. A imagem 1 resume isto, mostrando exemplos de tecnologias 
da Microsoft para cada um. 
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Imagem 1: Uma nuvem híbrida tem de proporcionar soluções consistentes em quatro áreas: identidades; 

gestão e segurança; plataforma de dados; desenvolvimento e DevOps. 
 

Como mostra a figura, a Microsoft oferece tecnologias de nuvem híbrida que abrangem todas as quatro 
áreas. Os exemplos incluem:  

 

 Azure Active Directory funciona com o seu Active Directory no local para fornecer uma identidade 
comum aos seus utilizadores. 

 

 Azure fornece serviços integrados de gestão e segurança para a infraestrutura na nuvem e no local. 
 

 Os serviços de dados do Azure combinam-se com o SQL Server para criar uma plataforma de dados 
consistente. 

 

 Os serviços do Microsoft Azure na nuvem combinados com o Microsoft Azure Stack no local 
fornecem desenvolvimento unificado e DevOps. 
 

O que acontece se tentar criar uma nuvem híbrida sem estes quatro atributos? A resposta curta é tensão: 
terá diferenças desnecessárias em todo o seu ambiente. Estas diferenças criam complexidade, o que torna 
mais difícil a utilização da sua nuvem híbrida, mais difícil de gerir, e mais difícil de proteger. Os seus riscos 
aumentam enquanto os benefícios que oferece aos seus utilizadores diminuem. 
 

Criar uma nuvem híbrida verdadeiramente consistente, com as vantagens que oferece, é uma melhor 
abordagem. Como descrito neste documento, a Microsoft destaca-se na oferta destas vantagens. 
 

Requisito: uma identidade comum 
 

Quando os utilizadores acedem às aplicações, e não precisam de se preocupar se essas aplicações estão 
em execução no local ou na nuvem Providenciar uma identidade consistente é uma parte fundamental 
para conseguir isto, e foi por isso que a Microsoft criou o Azure AD (Azure Active Directory). Este serviço 
na nuvem oferece um início seguro e único de cada sessão, aprovisionamento automatizado de novos 
utilizadores e muito mais. 
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Dê aos seus utilizadores início de sessão único a aplicações, em qualquer lugar  
 

Todos destetamos ter de memorizar diferentes palavras-passe. Nas empresas, o problema de oferecer o 
início de sessão único - a possibilidade de iniciar sessão apenas uma vez, e aceder a qualquer aplicação, – 
foi resolvido há muito tempo. Contudo, com o aumento de Software como Serviço (SaaS), este problema 
tem de ser resolvido novamente. Em vez de fazer com que os utilizadores iniciem sessão separadamente 
para cada aplicação, devem poder iniciar a sessão apenas uma vez, e aceder a aplicações tanto a nível 
local como na nuvem (ou seja, SaaS). A imagem 2 mostra como o Azure AD o possibilita.   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Imagem 2: O Azure Active Directory permite a um utilizador iniciar sessão apenas uma vez, e depois 

aceder a aplicações tanto a nível local como na nuvem.  
 

Para utilizar o Azure AD numa nuvem híbrida, uma organização liga primeiro a sua Active Directory no 
local ao Azure AD na nuvem. Os utilizadores podem iniciar sessão normalmente – o Azure AD é invisível 
para os utilizadores. Agora, os utilizadores podem aceder às aplicações no local e aplicações na nuvem 
sem iniciar a sessão novamente. Terão um início de sessão único em todo o mundo híbrido.  
 

O Azure AD suporta as aplicações na nuvem da Microsoft, incluindo o Office 365 e o Dynamics 365. 
Também oferece suporte várias outras ofertas de SaaS, incluindo Google Apps, Salesforce CRM, Dropbox, 
Box, Slack, Service Now, Workday e muitas mais. Tal como o Active Directory permite um início de sessão 
único para aplicações no local de diferentes fornecedores, o Azure AD permite o mesmo para aplicações 
na nuvem de diferentes fornecedores de SaaS.  
 

Utilizar o Azure AD para o início de sessão único proporciona outras vantagens, tais como:  
 

 Como o Azure AD oferece uma conta comum para muitas aplicações, há menos necessidade de ter 
várias palavras-passe que possam ser reutilizadas em diferentes aplicações SaaS. Isto melhora a sua 
segurança, porque é menos provável que uma violação de segurança num local exponha uma 
palavra-passe que tenha sido reutilizada para outra aplicação. 

 

 Quando um utilizador deixa a sua organização, um administrador pode encerrar o acesso a várias 
aplicações (na nuvem ou no local), simplesmente removendo-o do Azure AD. Se pelo contrário, 
o utilizador tiver inícios de sessão diferentes para cada aplicação, o seu administrador precisaria 
de os encerrar individualmente. 
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O amplo suporte da Microsoft para identidade híbrida é único entre os principais fornecedores de 
plataformas na nuvem. Por exemplo, a gestão de identidades e acesso AWS centra-se na gestão de 
identidades para a própria AWS e para recursos executados na AWS. Ao contrário do Azure AD, não 
fornece uma solução geral para o início de sessão único que funciona em diferentes aplicações da 
nuvem de diferentes fornecedores. 

 
 

 

Aplicações SaaS híbridas 
 

Aplicações que estão disponíveis tanto como soluções SaaS e produtos no local representam outra 
forma de computação em nuvem híbrida. Por exemplo, o Office 365 inclui vários componentes que 
funcionam desta forma, incluindo o SharePoint e Exchange.  
 

Num mundo híbrido, as aplicações SaaS híbridas podem ser bastante úteis. Por exemplo, 
o SharePoint Online e o SharePoint Server oferecem uma experiência de administração comum,  
como a do Exchange Online e do Exchange Server. Estas aplicações também fornecem outras 
vantagens híbridas, como o suporte em SharePoint para pesquisa no SharePoint Online e SharePoint 
Server e a capacidade de usar um domínio de e-mail comum no Exchange Online e Exchange Server.  
 

Como outras aplicações, as soluções de SaaS híbrida precisam de lidar com identidades. 
Com o Office 365, este desafio é abordado pelo Azure AD. Qualquer organização que utilize  
o Office 365 também está a utilizar o Azure AD, mesmo se não o vê explicitamente. Isto permite  
coisas como atribuir licenças a aplicações específicas do Office 365 com base em grupos do AD, 
para que todos num determinado grupo tenham acesso. Combinar a identidade híbrida com as 
aplicações SaaS híbrida é outra forma através da qual uma nuvem híbrida consistente oferece 
valor à sua organização. 
 

 
 

Proteja as identidades em ambientes no local e na nuvem  
 

Utilizar uma identidade comum para aceder a várias aplicações tem vantagens reais. Também torna 
a proteção dessa identidade mais importante do que nunca. A Microsoft oferece várias formas de 
o fazer.  
 

Por exemplo, o Azure AD fornece autenticação multifator (MFA). Com esta opção, iniciar sessão no Azure 
AD requer mais do que apenas uma simples palavra-passe. Os utilizadores também precisam de um 
segundo fator, como inserir um código enviado para o seu telemóvel. Com a MFA, mesmo que um 
atacante roube a palavra-passe de um utilizador não pode iniciar sessão como esse utilizador. O atacante 
também precisaria de acesso ao telefone do utilizador ou a outro fator a ser utilizado para autenticação. 
O resultado é uma identidade melhor protegida e menos riscos.  
 

O Azure AD também suporta políticas de acesso condicional. Estas permitem que os administradores 
controlem o acesso a aplicações específicas utilizando não apenas a identidade do utilizador, mas 
também o dispositivo que está a utilizar, a localização, os grupos a que pertence e muito mais. As 
identidades de utilizador definem o perímetro da sua nuvem híbrida, por isso é importante protegê-las 
com a MFA e o acesso condicional. Juntamente com isto, a Microsoft oferece APIs multiplataforma para 
integrar a gestão de identidades em aplicações no local ou na nuvem, com suporte para todos os 
protocolos modernos, incluindo SAML 2.0, WS-Fed, OAuth 2.0, e OpenID Connect. 
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Requisito: gestão e segurança integradas  
 

Usar uma nuvem híbrida pode aumentar as opções para o fornecimento de serviços de TI para 
a organização. Mas não é possível ignorar o facto de que as nuvens híbridas colocam novos desafios 
à gestão e à segurança. Os desafios incluem:  
 

 Monitorização combinada da sua infraestrutura no local e recursos na nuvem. 
 

 Automatização eficaz de tudo o que puder, como a resposta aos alertas criados através 
da monitorização. 

 

 Proteger a maior superfície que uma nuvem híbrida oferece. 
 

 Proporcionar cópia de segurança dos dados e recuperação eficaz após desastre, tanto para recursos 
na nuvem como em local. 

 

Abordar estes desafios requer uma abordagem de gestão e segurança que tenha sido concebida para 
nuvens híbridas. Para fornecer isto, a Microsoft oferece serviços de segurança e gestão em Azure, 
proporcionando-lhe as capacidades incorporadas no ciclo de vida operacional. Azure inclui um coeso 
conjunto de ferramentas para monitorizar, configurar e proteger a sua nuvem híbrida. A imagem 3 
mostra o panorama de gestão e segurança do Azure (do qual poderá ter ouvido falar referido como 
Operations Management Suite). 
 

 
 

Imagem 3: o Azure fornece serviços integrados de gestão e segurança para uma nuvem híbrida 

moderna.  
 

Concebidos para um mundo híbrido e heterogéneo, os serviços de gestão e segurança do Azure 
proporcionam-lhe maior controlo dos sistemas Windows e Linux em execução no Azure ou no seu 
datacenter local. De facto, apesar de não estarem no diagrama, estes serviços do Azure também podem 
expandir a gestão de sistemas Windows e Linux executados em serviços de hospedagem ou noutras 
plataformas de nuvem, como a AWS.  
 

Os quatro principais serviços fazem uma abordagem do ciclo de vida de gestão do Azure: Insights e 
análise de dados, automatização e controlo, proteção e recuperação, e a segurança e conformidade. 
Todos são acedidos através de um único dashboard, e na imagem 4 pode ver-se um exemplo.  
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Imagem 4: O Dashboard de monitorização proporciona uma vista ampla e personalizável de um ambiente 

de nuvem híbrida. 

A consola está construída a partir de blocos e cada utilizador pode personalizar quais as peças que 
aparecem para responder às suas necessidades. Um utilizador focado na segurança, por exemplo, pode 
optar por mostrar o estado atual do software antimalware nos sistemas geridos, o número de 
problemas de segurança pendentes, e um mapa que mostre de onde as ameaças são provenientes. Um 
utilizador que seja responsável pela cópia de segurança pode optar por ter disponível as informações 
sobre as mais recentes cópias de segurança para máquinas virtuais, e-mails, e outros dados. Um 
utilizador responsável por todas estas áreas— os serviços de gestão e segurança Azure foram 
concebidos para ser ferramentas eficazes para os generalistas – pode escolher uma combinação destes 
componentes. Seja qual for o requisito, este interface personalizável oferece a todos os utilizadores 
acesso às informações e aos serviços mais relevantes para as suas necessidades. E como os serviços da 
nuvem em Azure foram criados para um mundo híbrido, a imagem que o dashboard apresenta tanto 
pode ser utilizada nos datacenters localmente e na nuvem.  
 

Obtenha Insights e análise de dados comuns na sua nuvem híbrida  
Um dos aspetos mais importantes da gestão é monitorar para controlar o que está a acontecer no seu 
universo. Fazer isso de maneira eficaz numa nuvem híbrida é especialmente difícil, já que precisa de ter 
a capacidade de aceder aos datacenters locais e na nuvem. Azure resolve este problema com o serviço 
Insights e Análise de Dados.  
 

O serviço de Insights e Análise de Dados recolhe informações, como dados de registo e desempenho, 
acerca dos sistemas que monitoriza. Utilizando o dashboard, um utilizador poderá executar consultas 
personalizadas com estes dados ou criar consultas que se executem regularmente, e que possam criar 
um alerta se algo está extraordinário ocorrer. E para suportar situações recorrentes, o Insights e Análise 
de Dados inclui um grupo de soluções que fornecem consultas e lógica predefinidas para abordar uma 
área específica. Por exemplo, a solução de avaliação do AD apresenta o estado do Active Directory, 
juntamente com recomendações para a melhoria, enquanto que a solução de avaliação de SQL fornece 
informações semelhantes para o SQL Server.  
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Este serviço de monitorização do Azure também pode ligar diretamente ao System Center Operations 
Manager. Isso permite que o Insights e Análise de Dados receba informações e alertas que o Operations 
Manager obtém dos sistemas que monitoriza. Ligar ao Operations Manager proporciona um acesso fácil 
a informações úteis, pelo que é uma forma comum de dar os primeiros passos com Insights e Análise de 
Dados.  
 
Insights e Análise de Dados também fornece outras ferramentas úteis, incluindo:  
 

 O Mapa de Serviços pode automaticamente descobrir aplicações distribuídas no seu ambiente 
híbrido, mostrar as dependências entre componentes de aplicações (como correções de bases 
de dados e lógica de negócio) e ajudar a resolver problemas. 

 

 O Network Performance Monitor permite que um administrador rastreie o desempenho da rede, 
incluindo links entre datacenters locais e na nuvem, e depois encontre e corrija problemas de rede. 

 

Para compreender o valor desta tecnologia, imagine um cenário simples. Suponha que Insights e análise 
de dados gera um alerta sobre uma aplicação no seu ambiente. Um administrador pode utilizar do mapa 
do serviço para compreender a estrutura dessa aplicação, e depois determinar que o problema está na 
base de dados da aplicação do SQL Server. O administrador pode utilizar a solução de avaliação de SQL 
fornecida pelo Insights e análise de dados para observar detalhadamente essa base de dados. Talvez o 
problema seja que uma tabela da base de dados alcançou o seu tamanho máximo, por exemplo. Assim 
que o administrador sabe isto, pode truncar a tabela e colocar a aplicação a funcionar normalmente.  
 

Este processo de localizar e corrigir erros é o mesmo, quer a base de dados do problema esteja em 
execução no local, num fornecedor de alojamento ou na nuvem. Também é igual para o SQL Server 
e Base de Dados SQL do Azure. A consistência é um recurso integral do serviço Insights e análise de 
dados, visto que foi concebido para um mundo híbrido.  
 

Compare isso com outros fornecedores na nuvem. Por exemplo, o AWS fornece o CloudWatch para 
monitorização de um ambiente na nuvem. Contudo, esta tecnologia fornece poucas informações sobre 
outros pontos porque não foi concebida para um mundo híbrido. O Mapa do serviços, por outro lado, 
pode automaticamente descobrir aplicações que podem ser utilizadas em datacenters na nuvem e no 
local, e as capacidades de monitorização do Insights e análise de dados no Azure tratam ambos os 
ambientes igualmente. Este serviço Azure foi concebido de raiz para trabalhar com uma nuvem híbrida.  
 

Providencia automatização da gestão de para a sua nuvem híbrida 

No geral, é uma boa ideia automatizar ao máximo a gestão de sistemas. Para permitir fazer isto 
partir da nuvem, o Azure inclui a oferta de automatização e controlo. Este serviço permite que os 
administradores criem scripts PowerShell, chamados runbooks para automatizar os processos 
comuns.  

 

Por exemplo, pense nos cenários descritos, onde o Insights e análise de dados gera um alerta com base na 
deteção de um problema de uma aplicação. Uma forma de lidar com isso é contar com um administrador 
para localizar e corrigir o problema. Isto pode ser a única opção a primeira vez que um problema surge. Se 
é provável aparecer novamente, porque não criar uma solução automatizada? Utilizando a funcionalidade 
de automatização e controlo, o administrador pode criar um runbook que utilize os mesmos passos (como 
truncar a tabela da base de dados), e depois configurar o runbook para se executar sempre que o alerta 
aparecer. Fazer isto pode tornar a resolução de problemas mais rápida, mais fiável e menos dispendiosa.  
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A automatização e controlo também resolve muitos outros cenários. Os administradores podem criar 
runbooks que reponham as palavras-passe de utilizador ou configurar máquinas virtuais para um 
ambiente de desenvolvimento ou para agendar e implementar correções para Windows e Linux. Para 
facilitar isto, a Microsoft, entre outros fornecem uma galeria de scripts predefinidos que abordam vários 
cenários comuns. Além de runbooks, este serviço Azure também fornece a Configuração de Estado 
Pretendido (DSC), que é a capacidade de especificar como um servidor Windows ou Linux deve ser 
configurado, e depois monitorizar e manter essa configuração.  
 

Em conjunto com o Insights e análise de dados, a automatização e controlo tem um objetivo 
abrangente: ajudar a encontrar proativamente e corrigir os problemas na sua nuvem híbrida, antes que 
afetem o seu negócio.  

 

Obtenha uma vista unificada de segurança e conformidade  
 

Nenhum aspeto da gestão de sistemas é mais importante que a segurança. Qual dos seus sistemas está 
a ser atacado agora? De onde vêm os ataques? Qual é o estado do software de antimalware de cada um 
desses sistemas? Numa nuvem híbrida, deve ser capaz de responder a todas estas perguntas de uma 
forma comum tanto para os sistemas no datacenter no local e na nuvem.  

 

Segurança e Conformidade do Azure aborda estas preocupações. Ao oferecer um conjunto unificado 
de ferramentas, permite que os administradores, mesmo que não sejam especialistas em segurança, 
impeçam, detetem e respondam às ameaças na sua nuvem híbrida. Apresentamos alguns exemplos 
do que esta funcionalidade proporciona: 

 

 Os administradores podem ver o estado de segurança da sua nuvem híbrida numa única vista. Esta 
vista pode incluir o estado do antimalware, se os sistemas estão em conformidade com as 
configurações de linha de base definidas e muito mais. De facto, a oferta de serviços de Segurança 
e Conformidade conta com o mecanismo de repositório e consulta usado pelo Insights e análise de 
dados, trazendo a mesma amplitude e capacidade para a gestão de segurança. 

 

 Esta visibilidade alargada pode ajudar os administradores a detetar e responder rapidamente às 
ameaças de segurança. Por exemplo, um administrador pode verificar que uma rede virtual não está 
configurada corretamente, e imediatamente clicar no botão do dashboard para corrigir o problema, 
ou poderá ver que uma base de dados na Base de Dados SQL do Azure não tem a encriptação 
ativada e, ativá-la de imediato com alguns cliques. Segurança e Conformidade fornece ainda uma 
lista priorizada de vulnerabilidades de segurança, juntamente com orientações sobre como as 
corrigir. 

 

 Como o Segurança e Conformidade do Azure é continuamente atualizado pela Microsoft, aprende 
sobre as novas ameaças à medida que aparecem. Isto ajuda os administradores manter uma política 
de segurança atualizada na sua nuvem híbrida. E como estas atualizações são extraídas das próprias 
informações da Microsoft sobre ataques ao Azure, Xbox e outros serviços na nuvem, esta 
informação sobre ameaças é baseada num conjunto de dados muito grande. Irá obter a vantagem 
da experiência alargada da Microsoft, juntamente com as atualizações contínuas possíveis numa 
solução baseada na nuvem. 

 

Uma vez mais, vale a pena comparar entre o que o Azure oferece com o que a maioria dos outros 
fornecedores de nuvem têm para oferecer. Como estes fornecedores estão centrados apenas na nuvem, 
as suas soluções normalmente não resolvem a maior parte das necessidades de um ambiente híbrido. 
E como os outros principais fornecedores na nuvem tendem a não ter a longa experiência da Microsoft 
como fornecedor de software de gestão empresarial, podem não entender o que é necessário para gerir 
um ambiente de computação local, bem como na nuvem.  
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Utilizar serviços baseados na nuvem para cópias de segurança e recuperação após 
desastre no local  

 

Independentemente de onde estão armazenados, os dados têm de ter uma cópia de segurança. Dada 
a enorme quantidade de armazenamento de baixo custo disponível numa plataforma de nuvem como 
o Azure, faz sentido usar um serviço na nuvem para as cópias de segurança. Da mesma forma, muitas 
aplicações precisam de recuperação após desastre (DR) para garantir que continuam a ser executadas 
no caso de falha inesperada. A nuvem também é adequada para fornecer este serviço.  

 

Para satisfazer estas necessidades, a Microsoft fornece dois serviços diferentes: cópia de segurança do 
Azure e, para recuperação após desastre, a Recuperação de Site do Azure. Como o nome indica, a cópia 
de segurança do Azure faz uma cópia de segurança dos dados para os datacenters do Azure. Estes dados 
podem ser ficheiros de máquinas virtuais Windows ou Linux, Exchange, SharePoint, SQL Server ou 
Windows. Seja qual for a origem, a cópia de segurança do Azure permite-lhe armazenar cópias de dados 
no Azure, para depois restaurar tantos dados quanto precisar. E pode restaurar apenas os dados que 
necessita. Ao contrário de outras cópias de segurança, não é necessário recuperar todos os dados de 
uma só vez. A cópia de segurança do Azure também lhe permite manter esses dados armazenados com 
redundância geográfica para proteger a sua cópia de segurança no evento improvável de um datacenter 
completo do Azure estar desabilitado. 

 
A recuperação de um site em Azure é um serviço de recuperação após desastre baseado na 
nuvem concebido para tirar partido da escalabilidade e resiliência do Azure. A imagem 5 ilustra 
este serviço.  

 

 
 

Imagem 5: a recuperação de um site em Azure proporciona a recuperação após desastre para máquinas 

virtuais e servidores físicos com uma ativação pós-falha no Azure.  

 
 
A recuperação de um site em Azure pode ser utilizada com máquinas virtuais Linux e Windows em 
execução no VMware ou o Hyper-V, bem como com servidores físicos. Estas podem ser executadas em 
qualquer lugar na sua nuvem híbrida: em local, num fornecedor de alojamento ou (para máquinas 
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virtuais) no Azure. Independentemente da localização, estes sistemas enviam atualizações regulares para 
a recuperação de um site em Azure através da nuvem. Caso ocorra um desastre, o serviço efetua a gestão 
de ativação pós-falha no Azure. Isto inclui a criar as necessárias máquinas virtuais do Azure, inicializando-
as com o estado do mais recente armazenado na recuperação de site do Azure e a configuração de redes 
virtuais. Destinado a ser usado até mesmo com cargas de trabalho complexas, como o SAP, este serviço 
oferece uma recuperação de desastres fácil de usar a um custo relativamente baixo.  
 

A cópia de segurança e recuperação após desastre são ofertas habitualmente disponíveis, então, o que 
torna estes serviços do Azure especificamente adequados para uma nuvem híbrida? A resposta é que 
tanto a cópia de segurança do Azure como a recuperação de um site em Azure são serviços geridos na 
nuvem. Qualquer plataforma na nuvem permite-lhe executar software de terceiros para cópia de 
segurança e recuperação após desastre, e o Azure faz isto também. (Pode usar o CommVault, Veritas 
ou qualquer outro serviço com os Blobs do Azure, por exemplo). A grande diferença é que a Microsoft 
fornece serviços geridos para ambos, o que significa que não tem de comprar, instalar e executar as 
suas próprias soluções de cópia de segurança e recuperação após um desastre na nuvem. Isso é 
significativamente mais simples do que gerir os seus próprios servidores na nuvem, e é um exemplo 
importante dos benefícios de uma nuvem híbrida.  

 

 

 

Ficar híbrido? Ou migrar completamente para a nuvem? 
 

Algumas organizações planeiam ficar híbridas indefinidamente. Outras, no entanto, consideram 
ser híbridas como uma etapa no seu percurso para a nuvem. Em outras palavras, pensam numa 
nuvem híbrida como parte da sua estratégia de migração. 
 

Se estiver nesta segunda categoria, uma nuvem híbrida consistente pode facilitar 
significativamente a migração. Por exemplo, a Recuperação de Site do Azure pode ajudar com a 
migração, bem como com a recuperação após desastre porque pode criar novas instâncias de 
aplicações no local no Azure. Em vez de transferir as aplicações para a nuvem manualmente, 
pode contar com a Recuperação de Site do Azure para fazer isto e para ajudar a passar para as 
novas instâncias para a nuvem. A nuvem híbrida da Microsoft também fornece outras 
ferramentas, como o assistente de migração incorporado no SQL Server Management Studio, 
para ajudar a mover as aplicações no local do SQL Server para máquinas virtuais IaaS do Azure.  

 

A Microsoft também ajuda a reduzir o custo da migração, permitindo-lhe importar as suas 
licenças locais para Azure. Pode usar as licenças existentes do Windows Server com o Software 
Assurance para economizar até 40% nas máquinas virtuais do Windows Server no Azure usando  
a Vantagem de Utilização Híbrida do Azure. Da mesma forma, a mobilidade de licença oferece-lhe 
a flexibilidade para implementar as licenças existentes do SQL Server com Software Assurance na 
nuvem sem taxas adicionais. Esses benefícios usados sozinhos ou em conjunto podem 
proporcionar-lhe poupanças significativas à medida que procura ampliar a nuvem ou elevar e 
mudar para a nuvem. Também pode confiar no ecossistema de parceiros alargada da Microsoft, 
incluindo empresas como a Cloudamize e Movere, para lhe fornecer os conhecimentos e as 
ferramentas para a migração. 
 

Independentemente da opção que escolher, a abordagem consistente da Microsoft para a 
nuvem híbrida pode tornar a migração para um ambiente integral na nuvem simples, rápida 
e mais barata.  
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Requisito: Plataforma de dados consistente  
 

Qual é a melhor abordagem para trabalhar com dados numa nuvem híbrida? Não há uma resposta única 
para todas as organizações, mas uma coisa é óbvia: terá informações importantes tanto na nuvem, 
como a nível local. Tendo isto em conta, faz sentido ter uma abordagem comum para trabalhar com 
dados em ambos os ambientes.  
 

Para permitir isto, a nuvem híbrida da Microsoft fornece uma plataforma de dados consistente. Esta 
consistência permite à sua organização usar as mesmas ferramentas e as mesmas competências em 
todo o seu ambiente. E como as organizações utilizam dados de várias formas, a plataforma Microsoft 
funciona tanto com dados operacionais, como encomendas numa aplicação de compras online, e com 
dados analíticos, como informações agregadas utilizadas para a análise de dados. Os desafios que esta 
ajuda a resolver incluem: 
 

 Utilizar uma base de dados comum no seu próprio datacenter e na nuvem pública. 
 

 Utilizar os serviços de dados na nuvem para complementar a sua base de dados no local. 
 

 Fornecer serviços consistentes no local e na nuvem para armazenamento de dados, análise de dados 
e visualização de dados. 

 

Tirar partido de uma base de dados comum localmente e na nuvem 
 

Microsoft SQL Server é uma oferta madura que suporta workloads fundamentais para a atividade 
em datacenters espalhados por todo o mundo. Num ambiente de nuvem híbrida, poderá utilizar esta 
tecnologia de diversas formas úteis.  
 

Uma opção é executar o SQL Server numa máquina virtual do Azure IaaS. Por exemplo, pode fazer isso 
como parte de mover uma aplicação completa para a nuvem para reduzir os custos, ou talvez para criar um 
ambiente de desenvolvimento para aplicações que estão implementadas localmente. Qualquer que seja 
o motivo, poderá utilizar a mesma tecnologia de base de dados em toda a sua nuvem híbrida. Isto torna 
mais fácil mover os seus dados e aplicações conforme necessário para responder à alteração das 
necessidades de negócio. 

 

Outra possibilidade é aproveitar a nuvem para fornecer continuidade de negócios com os Grupos de 
Disponibilidade AlwaysOn do SQL Server. A imagem 6 mostra como isto parece. 
 

 
Imagem 6: Com o SQL Server AlwaysOn, num servidor secundário pode executar uma máquina virtual do Azure, 

utilizando a nuvem para proporcionar continuidade de negócio para uma base de dados no local.  
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Como a imagem mostra, um grupo de disponibilidade tem duas (ou mais) instâncias do SQL Server em 
execução em dois sistemas diferentes. A tecnologia AlwaysOn replica automaticamente as alterações 
aos dados nestes sistemas. Se o principal falhar, o secundário assume o controlo automaticamente, 
permitindo que as aplicações que utilizam esta base de dados continuem em execução. Este tipo de 
replicação é essencial para workloads fundamentais para a atividade, e o AlwaysOn oferece suporte 
a cenários com um objetivo de tempo de recuperação baixo (RTO).   
 

Executar o servidor secundário na nuvem permite-lhe poupar a tempo e dinheiro. Este secundário 
também pode ser legível para ajudar a ampliar o acesso aos dados. Por exemplo, um secundário legível 
pode estar localizado num datacenter Azure mais próximo dos vendedores que usem uma aplicação de 
análise de informações de negócio móvel.  
 

Poupe dinheiro movendo os seus dados no local para a nuvem  
 

Executar uma base de dados numa máquina virtual na nuvem é útil. Mas uma plataforma de dados híbrida 
também deve fornecer serviços de dados baseados na nuvem que complementem as suas bases de dados 
no local. A nuvem híbrida da Microsoft faz isto de várias formas.  
 

Por exemplo, o SQL Server fornece suporte incorporado para cópias de segurança para Blobs do Azure. 
Este suporte é fácil de utilizar – configurar a cópia de segurança agendada requer apenas alguns  
cliques – e permite-lhe tirar partido do baixo custo do armazenamento fornecido pelo Blobs. Também 
pode fornecer georreplicação dos seus dados da cópia de segurança, assegurando-se que estes dados são 
armazenados em dois datacenters Azure diferentes. Dada a quantidade crescente de dados que as 
empresas precisam de armazenar, ter acesso fácil ao armazenamento ilimitado na nuvem é bastante útil.  
 

Utilizando a Base de Dados SQL do Azure, um serviço de dados de PaaS, oferece mais possibilidades. 
Porque a Base de Dados SQL do Azure está baseada no SQL Server (na verdade, os dois partilham o 
mesmo núcleo de base de dados), as aplicações podem aceder aos dados da mesma maneira com ambas 
tecnologias. Base de Dados SQL do Azure também pode ser combinada com o SQL Server de outras 
formas.  
 

Por exemplo, a funcionalidade Stretch Database do SQL Server permite a uma aplicação aceder o que 
parece uma única tabela numa base de dados do SQL Server. Contudo, algumas ou todas as linhas da 
tabela podem estar armazenadas na Base de Dados SQL do Azure. Esta tecnologia move 
automaticamente os dados que não forem acedidos durante um determinado período de tempo para a 
nuvem, como mostrado na imagem 7.  
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Imagem 7: o Stretch Database do SQL Server automaticamente arquiva dados inativos relacionais 
na nuvem.  

 

Uma aplicação ao ler estes dados não sabe se algum deles foi movido para a nuvem. A aplicação apenas 
emite SELECTs como habitualmente. Quando forem necessários mais dados para satisfazer uma consulta, 
o Stretch Database do SQL Server procurará automaticamente esses dados na Base de Dados SQL do 
Azure. (Os dados estão protegidos em todo o processo, tanto quando estão parados e em movimento). 
O resultado é o arquivo automático dos dados menos utilizados na nuvem de custo mais baixo. Pode usar 
isso, por exemplo, para armazenar o histórico de pedidos dos seus clientes. Nesta situação, certamente 
quer manter os dados mais antigos, mas visto que as encomendas antigas são acedidas menos 
frequentemente, armazená-las no Base de Dados SQL do Azure pode poupar dinheiro, sem necessidade 
de alterar as suas aplicações.  

 

O Stretch Database do SQL Server oferece outro exemplo de como a nuvem híbrida da Microsoft é 
diferente da concorrência. Como disponibilizamos tanto o SQL Server como o Azure SQL Database, 
podemos combinar os dois para lhe oferecer serviços inovadores. O AWS, por exemplo, não suporta 
isto – a funcionalidade Stretch Database do SQL Server está disponível apenas com a nuvem Azure.  
 

Utilizar serviços de armazenamento, análise e visualização de dados consistentes  
Até agora, o foco tem sido em dados operacionais. No entanto, para ver o pleno valor de uma 
plataforma de dados consistente, precisamos de ampliar a nossa perspetiva. Os dados analíticos 
também são uma parte importante da história, e é outra área onde a nuvem híbrida consistente da 
Microsoft pode melhorar o funcionamento da sua organização com dados. A imagem 8 mostra um 
cenário possível.  
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Imagem 8: a plataforma de dados na nuvem híbrida da Microsoft inclui serviços consistentes para analisar e 

visualizar dados no local e na nuvem.  

Imagine que precisa de analisar os dados operacionais organizados numa base de dados do SQL Server 
no local e na Base de dados SQL do Azure. Como mostrado na imagem 8, pode carregar dados das duas 
origens (e muitas outras) no SQL Data Warehouse do Azure. Este serviço na nuvem pode armazenar 
grandes quantidades de dados, tanto relacionais como não estruturados, e permite que a sua equipa 
configure um data warehouse em poucos minutos. O serviço também facilita a escalabilidade: basta mover 
um controlo deslizante para aumentar ou diminuir a sua capacidade de armazenamento. E para lhe 
permitir fazer consultas sobre dados relacionais e não estruturados, o SQL Data Warehouse do Azure 
fornece o PolyBase, uma tecnologia para usar qualquer idioma com qualquer dado.  
 

Pode usar o Azure Analysis Services para analisar esses dados, como mostra a imagem. Com base na 
tecnologia comprovada do SQL Server Analysis Services, este serviço na nuvem permite à sua organização 
utilizar competências e ferramentas existentes e familiares. Em vez de aprender algo totalmente novo, a 
sua equipa pode ser produtiva imediatamente. E como mostra a imagem 8, é possível importar modelos 
tabulares existentes para reutilizar o trabalho que já realizou. Os analistas de dados também podem criar 
novos modelos e implantá-los no Analysis Services do Azure ou no Analysis Services do SQL Server 
alterando apenas uma URL.  
 

O último elo na cadeia de análise é a visualização dos dados. Para permitir isto, a plataforma de dados da 
Microsoft fornece o Power BI baseado na nuvem. Este serviço pode funcionar com dados de várias fontes 
diferentes, incluindo o Azure Analysis Services, relatórios produzidos localmente usando o SQL Server 
Reporting Services e muito mais. (Tem mesmo um conector para AWS Redshift, o serviço de 
armazenamento de dados da Amazon).  
 

O Power BI pode apresentar dashboards através de um navegador, dispositivos móveis, ou outras formas. 
Também podem ser acedidos através de consultas em linguagem natural transmitidas através de um 
telefone. Por exemplo, um vendedor pode utilizar um telefone para aceder facilmente às informações 
sobre as vendas ao longo dos últimos meses em Londres ou fazer outros pedidos especializados.  
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A plataforma de dados consistente da Microsoft também fornece outras tecnologias para uma nuvem 
híbrida. Por exemplo, as organizações podem obter os insights avançados todos os seus dados, relacionais 
e não relacionais, com serviços totalmente geridos de big data na nuvem, incluindo o Azure Data Lake 
e o Azure HDInsight. A nuvem híbrida da Microsoft também permite análises, aprendizagem profunda, 
e aplicações inteligentes em dados locais e na nuvem com modelos comuns e suporte a linguagem 
R reutilizável. Azure Machine Learning, os Serviços Cognitivos e outras ofertas tornam isto possível.  
 

Por que motivo a plataforma de dados em nuvem híbrida da Microsoft é melhor que as alternativas 
concorrentes? Existem vários motivos. Primeiro, é abrangente, fornecendo software e serviços para 
trabalhar com dados de várias formas diferentes. A plataforma também permite-lhe mover dados e 
outros artefactos, como modelos tabulares, se necessário. E igualmente importante, os componentes da 
nuvem desta plataforma de dados são todos serviços PaaS. Em vez de executar servidores no local em 
máquinas virtuais IaaS, com todos os esforços de gestão que isto implica, serviços de PaaS tratam disto 
para si. Criar e dimensionar recursos na nuvem é simples e o Azure lida com alta disponibilidade. Estes 
fatores podem reduzir os seus custos e libertar os seus colaboradores para trabalho mais valioso.  
 

As soluções alternativas carecem da amplitude da plataforma de dados híbrida da Microsoft, além da 
consistência na nuvem e no seu datacenter. Também não oferecem o compromisso da Microsoft para o 
fornecimento de serviços PaaS onde possível. Se não tiver este tipo de plataforma de dados consistente, 
não tem realmente uma nuvem híbrida.  
 

Requisito: desenvolvimento unificado e DevOps  
 

Um dos maiores desafios no uso da nuvem é que a plataforma de desenvolvimento na nuvem difere 
das plataformas locais tradicionais. Algumas coisas são as mesmas, é claro - ambos os ambientes 
oferecem máquinas virtuais que executam o Windows Server e o Linux -, mas outras são bastante 
diferentes. Estas diferenças podem criar problemas, incluindo:  
 

 Pode ser difícil executar no local uma aplicação criada para uma plataforma na nuvem. Se a 
aplicação utilizar uma tecnologia que não está disponível no seu datacenter, poderá encontrar-se 
"preso" à nuvem. 

 

 Pode ser difícil proporcionar tecnologias de plataforma atualizadas nos casos em que uma solução 
na nuvem não é adequada. Um exemplo principal disso são os cenários de informática na periferia, 
em que as aplicações nem sempre se podem ligar à nuvem ou devem ser executadas pelos seus 
utilizadores por motivos de desempenho. 

 

 Criar aplicações que explorem a nuvem e, ao mesmo tempo, cumpram com todas as 
regulamentações aplicáveis pode ser um desafio. Se a aplicação precisar de ser executada mesmo 
em locais nos quais as regras de soberania de dados exijam uma solução local, os seus 
programadores talvez precisem de criar versões diferentes para a nuvem e para um datacenter 
local. 

 

 As diferenças entre uma plataforma na nuvem e no seu ambiente local podem dificultar a criação de 
um ambiente de DevOps comum para aplicações implantadas em ambos os locais. 

 

O Microsoft Azure Stack resolve todos estes desafios. Poderá utilizar esta tecnologia para fornecer um 
subconjunto dos serviços na nuvem oferecidos pelo Microsoft Azure no seu próprio local. A imagem 9 
ilustra este cenário.  
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Imagem 9: O Azure Stack fornece um subconjunto de serviços do Azure no seu datacenter, permitindo que as 

mesmas aplicações sejam executadas em ambos os ambientes.  
 

O Azure Stack permite que os seus programadores criem e implementem software da mesma forma, 
quer este seja executado no local ou na nuvem. Também lhes permite implementar mecanismos 
consistentes de DevOps na sua nuvem híbrida. Para permitir isto, o Azure Stack oferece muitas das 
tecnologias do Azure mais importantes, com mais por vir. As tecnologias do Azure Stack incluem:  
 

 Uma infraestrutura como um serviço (IaaS), proporcionando máquinas virtuais do Windows e Linux 
a pedido. 

 

 Uma plataforma como um serviço (PaaS), incluindo Serviço de aplicações, com suporte para a 
criação de aplicações em .NET, PHP, Java e outros ambientes e o Azure Service Fabric, uma base 
para aplicações de microsserviços. O Azure e o Azure Stack também suportam o Cloud Foundry, uma 
tecnologia de PaaS interplataforma. 

 

 Processamento sem servidor com as Funções do Azure. 
 

 Suporte de container com o Azure Container Service (ACS), que fornece orquestração de Containers 
com o Kubernetes, DC/OS e Swarm. 

 

 Armazenamento, incluindo tabelas e Blobs do Azure. 
 

Em vez de tentar estender as tecnologias locais existentes para fornecer serviços na nuvem, o Azure 
Stack traz serviços do Azure para o seu datacenter. Esta nuvem híbrida consistente ajuda-o a resolver 
os problemas descritos anteriormente.  
 

Execute as mesmas aplicações modernas no local e na nuvem  
 

Porque o Azure e o Azure Stack oferecem as mesmas tecnologias – os mesmos serviços com as 
mesmas interfaces – transferir as aplicações entre os dois é simples. Isto tem várias vantagens.  
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Em primeiro lugar, a sua organização pode escolher onde implementar uma aplicação com base nas suas 
necessidades. Não fica "preso" à nuvem nem a um datacenter no local. Em vez disso, onde uma aplicação 
é executada na sua nuvem híbrida pode mudar de acordo com os seus requisitos técnicos e de negócio.  
 

Além disso, os seus programadores podem utilizar tecnologias atualizadas para todas as aplicações que 
criem, quer que sejam executadas na nuvem ou no seu próprio datacenter. Isto inclui externamente 
aplicações dirigidas ao exterior, tal como um sistema de comércio eletrónico utilizado pelos seus clientes, 
bem como aplicações dirigidas ao interior, como solução de linha de negócios usada pelos seus próprios 
funcionários. As inovações mais recentes, incluindo o processamento sem servidor com as funções do 
Azure e o suporte de container moderno com o ACS, estão disponíveis em ambos. Os seus projetos de 
desenvolvimento no local já não estão limitados a tecnologias antigas.  
 

Igualmente importante, utilizando as mesmas tecnologias em ambos os ambientes significa que a sua 
organização pode explorar as mesmas competências em ambos os ambientes. Em vez de encontrar  
(e manter) pessoas com diferentes competências para o desenvolvimento na nuvem e no local, poderá 
utilizar as mesmas pessoas para os dois tipos de projetos. Também é possível utilizar os mesmos 
processos para implementação e atualização de aplicações, conforme descrito mais detalhadamente 
mais tarde.  
 

Compare isto com o que é necessário se escolher uma plataforma na nuvem de um fornecedor que se 
centra exclusivamente na nuvem, como o Amazon Web Services (AWS). Sem um equivalente no local, 
está obrigado a utilizar diferentes tecnologias, pessoas e processos nestes dois ambientes. Este é um 
exemplo claro da importância de uma nuvem híbrida consistente.  
 

Fornecer soluções integradas na periferia e na nuvem  
 

Muitos requisitos de negócio podem ser satisfeitos por aplicações em execução na nuvem. Contudo, isto 
não se aplica a tudo – a periferia ainda é importante. Por exemplo, pense numa situação em que a latência 
inerente ao acesso à nuvem não é aceitável. Num ambiente de produção, por exemplo, uma aplicação de 
controlo em tempo real precisa de estar localizada perto dos robots que controla. (A velocidade da luz é 
uma restrição que não vai desaparecer.) Ou, imagine que uma ligação contínua à nuvem não é prática. 
Pense num navio de cruzeiro no mar alto, por exemplo, que apenas pode ter acesso à Internet de forma 
intermitente.  
 

Em todas estas situações, as organizações ainda querem criar aplicações utilizando tecnologias de 
plataforma modernas. Também poderão querer criar aplicações que possam ser executadas na nuvem se 
necessário. Porquê bloquear estas aplicações num ambiente local em se tal não é necessário? Utilizar  
o Azure Stack permite a uma organização criar as melhores aplicações possíveis na periferia, tirando 
simultaneamente partido da nuvem conforme necessário. Por exemplo, um cruzeiro pode contar com 
uma aplicação a bordo com base no Azure Stack para recolher e agregar dados sobre o navio. A mesma 
aplicação também pode ser executado na nuvem do Azure para recolher e agregar dados da frota de 
navios da empresa. Ter o mesmo ambiente de desenvolvimento em ambos os locais torna isto possível. 
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A Internet of Things como a informática na periferia 
 

A Internet of Things (IoT) oferece outro exemplo da combinação de informática na periferia 
com a nuvem. Para suportar aplicações IoT, Microsoft Azure fornece o IoT Hub, um serviço na 
nuvem que pode aceitar e armazenar em buffer grandes quantidades de eventos a partir de 
vários dispositivos. Estes eventos podem então ser processados por aplicações em execução no 
Azure, talvez usando o Azure Stream Analytics ou outra tecnologia de streaming do Azure. 
E para o ajudar a criar gateways no terreno, sistemas que agregam dados de vários dispositivos 
simples, a Microsoft proporciona a IoT Gateway SDK. 
 

Esta abordagem combina dispositivos no local e na nuvem, por isso pode ser considerada parte 
da nuvem híbrida da Microsoft. Independentemente de como o veja, muitas aplicações IoT 
claramente não seriam possíveis sem tirar partido do poder da nuvem.  

 

 

Criar aplicações na nuvem que cumpram todos os regulamentos  
 

Para muitas organizações, a maior barreira à adoção da informática na nuvem é regulamentar. Por vezes 
a lei proíbe armazenar dados de clientes fora do seu próprio datacenter, ou talvez permita o 
armazenamento remoto, mas apenas no seu próprio país. Como nenhum fornecedor na nuvem tem 
presença em todos os países, estas regulamentações podem impedir-lhe usar a nuvem para algumas 
aplicações.  
 

Com o Azure Stack, os seus programadores podem criar uma aplicação que pode ser implementada sem 
modificações no Azure ou no Azure Stack. Se as regulamentações permitirem a utilização da cloud, 
executar a sua aplicação no Azure pode ser a escolha barata, mais escalável e mais segura. Contudo, se 
estiver obrigado a manter os seus dados no local, pode executar a mesma aplicação no Azure Stack no 
seu próprio datacenter. E se quisesse executar a aplicação externamente, mas tiver de a manter dentro 
de uma fronteira nacional específica, pode contar com um fornecedor de hospedagem que execute o 
Azure Stack num datacenter no país. Seja qual for o requisito regulamentar, a combinação do Azure e do 
Azure Stack permite-lhe cumpri-lo com as mesmas aplicações. E como sempre, estas aplicações podem 
ser dirigidas externa ou internamente, com os clientes web, clientes móveis e muito mais.  
 

Compare isto com as suas opções com um provedor público somente na nuvem. Para lidar com a 
mesma diversidade regulamentar, precisaria de criar duas versões diferentes da sua aplicação. Uma 
verdadeira nuvem híbrida não implica isto; oferece a mesma plataforma de nuvem em todo o lado.   
 

Utilizar um ambiente DevOps comum no local e na nuvem  
 

O DevOps é uma combinação de ferramentas, processos e cultura que pode melhorar à medida que o 
software é implementado e atualizado. Entre os aspetos mais importantes do DevOps estão:  
 

 A automatização da criação do ambiente que uma aplicação precisa. Isto pode incluir a criação de 
máquinas virtuais, configurar redes, implementação do código da aplicação e muito mais. A 
automatização significa fazer tudo isto com software e, por isso este aspeto do DevOps é 
frequentemente chamado de "infraestrutura como código".  
 

 Automatizar a implantação de novos softwares neste ambiente. Isto normalmente utiliza 
ferramentas como o Jenkins ou o Visual Studio Team Services que permitem criar pipelines para 
criar, testar e implementar novos códigos.  
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Num mundo híbrido, a mesma aplicação pode ser executada localmente ou na nuvem. Assim, uma parte 
importante da criação de uma nuvem híbrida é configurar um processo de DevOps que trabalha da 
mesma forma para ambos os ambientes.  
 

Com o Azure e Azure Stack, a nuvem híbrida da Microsoft oferece isto, como mostra a imagem 10.  

 

 
 

Imagem 10: Azure e Azure Stack podem partilhar ambientes de DevOps idênticos.  

Como mostrado na imagem, uma equipa de DevOps utiliza o Azure Resource Manager (ARM) para 
definir a infraestrutura necessária no Azure e no Azure Stack. Através da criação de um modelo de ARM, 
a equipa pode especificar completamente qualquer ambiente que uma aplicação necessita. E como o 
Azure e Azure Stack fornecem serviços totalmente consistentes, o mesmo modelo pode ser utilizado 
para criar este ambiente na nuvem ou localmente.  
 

Depois de fazer isto, a equipa de DevOps pode utilizar a sua escolha de ferramentas para criar pipelines 
de implementação para o novo software. Como o Azure Stack é um subconjunto do Azure, o mesmo 
pipeline pode dirigir-se aos dois ambientes. Enviar software para um ou para o outro implica apenas 
mudar o URL a que uma pipeline se dirige. Por exemplo, suponha que criou uma aplicação que serve a 
maioria dos seus utilizadores do Azure na nuvem, mas é executado no Azure Stack num país específico 
por motivos regulamentares. A sua equipa de desenvolvimento pode criar um modelo ARM para 
configurar um ambiente idêntico em ambos os locais e usar o servidor de compilação escolhido para 
implantar atualizações da mesma maneira. Esta consistência permite criar aplicações de maneira 
comum e, em seguida, implantá-las facilmente no local correto. Também permite à equipa reutilizar os 
modelos ARM em toda a nuvem híbrida, conforme necessário, simplificando o processo de DevOps.  
 

Compare isto com a situação com um fornecedor que está concentrado exclusivamente na nuvem.  
A Amazon Web Services oferece o CloudFormation, por exemplo, uma tecnologia que é amplamente 
análoga ao ARM. Mas a CloudFormation está limitada a ambientes definidos na nuvem – precisa de algo 
diferente para uma solução local. Uma vez mais, o valor de uma nuvem híbrida consistente é óbvio.  
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Conclusão  
 

A computação em nuvem híbrida é importante para muitas organizações e não desaparecerá tão 
cedo. Sendo assim, escolher o fornecedor de nuvem híbrida certo é extremamente importante. 
Quando estiver a escolher um fornecedor, lembre-se que uma nuvem híbrida verdadeiramente 
consistente deve fornecer quatro componentes principais, especificamente concebidos para um 
mundo híbrido:  
 

 Identidade comum 
 

 Gestão e segurança integradas 
 

 Uma plataforma de dados consistente 
 

 Desenvolvimento unificado e DevOps 
 

A nuvem híbrida da Microsoft oferece-lhe os quatro. Quer o seu objetivo seja integrar o ambiente local 
com a nuvem, otimizar a sua computação nos dois ambientes ou inovar com os novos serviços que a 
computação na nuvem oferece, temos a solução para si.  
 

Se procura um ambiente de informática holístico que permita que os recursos locais e na nuvem 
funcionem perfeitamente em conjunto, ofereça uma abordagem unificada para a gestão e permita 
uma identidade única em qualquer lugar, a nuvem híbrida da Microsoft é para si. A nossa credibilidade 
empresarial e a capacidade híbrida consistente tornam-nos no fornecedor de confiança para a sua 
jornada.  
 


