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Aplicativos: o sistema nervoso 
central das empresas modernas

Os desenvolvedores de aplicativos empregam uma 
variedade de técnicas para mantê-los atualizados:

Reempacotamento
Migrar aplicativos 

desenvolvidos sob medida 
para execução nativa em um 
novo ambiente, como uma 

nuvem pública.

Reestruturação
Ajuste ou atualização do 
código-fonte para que os 

aplicativos possam ser executados 
de forma nativa em um novo 

ambiente, como nuvens públicas, 
privadas ou híbridas.

Refatoração
Reformulação do código 

existente, alterando a 
fatoração sem alterar seu 
comportamento externo.

Linux para consolidação de 
plataforma e modernização 

de aplicativos
Um ambiente de sistema operacional (OSE) versátil como o Linux 

é uma plataforma ideal para a consolidação de aplicativos.

Mercado total do Linux em 2015

Mercado total do Linux em 2020

Taxa de crescimento 
anual composta de 

13,9%

Benefícios do Linux
Como um ambiente de sistema operacional moderno, 

o Linux – e especificamente o Linux empresarial – 
permite que as organizações de TI ofereçam:

Flexibilidade de implantação e experiência 
totalmente integrada, seja em ambientes 

bare-metal ou virtualizados, na nuvem 
pública, on-premises ou em configurações 

de nuvem híbrida.

Acordos de nível de serviço corporativos, com 
suporte de nível corporativo de um único fornecedor

Microsoft SQL Server no RHEL
O sistema operacional Red Hat Enterprise Linux (RHEL) é a 

plataforma Linux referência da Microsoft para o SQL Server. Quando 
se trata de consolidação de plataforma, os dois juntos fornecem:

Funcionalidade de qualidade empresarial: os 
recursos de nível corporativo do SQL Server agora estão 
disponíveis no RHEL.

Desempenho otimizado de carga de trabalho: o SQL 
Server no RHEL fornece desempenho rápido para cargas de 
trabalho pesadas em relação a outros bancos de dados 
relacionais open source ou empresariais suportados no Linux.

Consistência: as experiências de banco de dados do 
SQL Server são otimizadas e consistentes em todas as 
instâncias do RHEL em execução local ou na nuvem.

Agilidade: os aplicativos reestruturados para o Linux 
podem ser implantados para execução em containers 
suportados de forma nativa e total pelo RHEL.

Segurança: tanto o RHEL como o SQL Server oferecem 
segurança de ponta a ponta, inclusive criptografia.

Serviço e suporte: suporte conjunto ao produto 
pelas equipes da Red Hat e da Microsoft.
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Um portfólio de aplicativos modernos é 
essencial para que se possa competir na 
economia digital.

Na última década, o Linux tornou-se o 
ambiente preferido da maioria das empresas, 
tendo em vista sua migração para o código 
aberto.

Agilidade de desenvolvimento com 
ferramentas e estruturas usadas no 

desenvolvimento de aplicativos 
modernos e com suporte nativo no OSE.

Recursos modernos, 
devido a um ritmo de 

lançamento mais rápido 
graças a uma 

comunidade ativa de 
desenvolvedores de 

open source.

Consolidação da 
plataforma de 

gerenciamento de dados 
com o Enterprise Linux


