
OS DADOS IMPULSIONAM AS APLICAÇÕES MODERNAS

Em uma economia digital cada vez mais competitiva, as empresas dependem mais do que nunca 
das aplicações. As aplicações corporativas modernas que são operadas entre as plataformas 
mobile, web e nativas exigem acesso rápido aos dados. Para atender aos requisitos corporativos 
de confiabilidade e disponibilidade, os bancos de dados que oferecem suporte a essas aplicações 
precisam fornecer alto desempenho e estabilidade avançada em uma base voltada para a segurança. 
As equipes de operações e de desenvolvimento precisam de bancos de dados e sistemas operacionais 
subjacentes para fornecer tecnologias, ferramentas e linguagens modernas que possibilitem inovação 
e desenvolvimento rápidos. Além disso, as equipes de TI precisam definir padrões em uma base 
consistente de várias infraestruturas que simplifique as operações de TI e ofereça portabilidade de 
aplicações e banco de dados.

Juntas, a Red Hat e a Microsoft fornecem uma base altamente disponível e confiável para operações 
de banco de dados que atende às necessidades modernas dos negócios digitais.

ACELERE AS OPERAÇÕES DE BANCO DE DADOS COM A RED HAT E A 
MICROSOFT

A Microsoft continua a adotar soluções open source, incluindo o Red Hat® Enterprise Linux®. O 
Microsoft SQL Server 2017 no Linux é um sistema de gerenciamento de banco de dados para cargas 
de trabalho críticas. Isso inclui aplicações pequenas com uso de uma máquina e aplicações maiores, 
de escala corporativa e voltadas para Internet com milhares de usuários simultâneos. Ele oferece 
suporte a uma variedade de recursos de desempenho e linguagens de desenvolvimento em instalações 
on-premise, híbridas, de container e cloud. O Red Hat Enterprise Linux, um sistema operacional open 
source corporativo, fornece uma base consistente para infraestruturas bare-metal, virtualizadas, 
de container e em clouds pública e privada. Os recursos de segurança e gerenciamento integrados 
fornecem uma plataforma estável e de alto desempenho para cargas de trabalho críticas.

O Microsoft SQL Server 2017 traz os melhores recursos do mecanismo de banco de dados relacional 
ao ecossistema do Red Hat Enterprise Linux, incluindo desempenho em memória para cargas de 
trabalho operacionais e de data warehousing, maior segurança de dados, autenticação do Active 
Directory, alta disponibilidade, recuperação de desastres e o SQL Server Agent. A plataforma da 
Red Hat aumenta a segurança, a estabilidade, a confiabilidade e a capacidade de gerenciamento 
do SQL Server em ambientes de implantação. Todos os testes de qualidade, desenvolvimento 
e engenharia conjunta foram executados primeiro no Red Hat Enterprise Linux, por ele ser a 
plataforma de referência para o SQL Server 2017 no Linux.

INTEGRAÇÃO DO BANCO DE DADOS NATIVO AO RED HAT ENTERPRISE LINUX

O Microsoft SQL Server 2017 no Linux não é uma adaptação nem uma reformulação. Ele é o mesmo 
sistema de gerenciamento de banco de dados relacional (RDBMS) eficiente e escalável que a Microsoft 
fornece há anos, disponível com o mesmo desempenho, funcionalidade e escalabilidade no Red Hat 
Enterprise Linux. A camada de abstração da plataforma do SQL Server (SQLPAL) abstrai as chamadas 
e a semântica da biblioteca e do sistema operacional para otimizar o SQL Server 2017 para cada 
plataforma (Figura 1). Todos os códigos específicos ao sistema operacional ficam em um único local, 
o que mantém todos os outros códigos do SQL Server independentes da plataforma. Para realizar 
essa abstração, a SQLPAL combina partes do projeto Microsoft Research Drawbridge ao SQL Server 
Operating System, a camada de plataforma existente do SQL Server. A SQLPAL abstrai o sistema 
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 1 “Data storage supply and demand worldwide, from 2009 to 2020.” Statista. Setembro de 2017.  
statista.com/statistics/751749/worldwide-data-storage-capacity-and-demand.
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operacional subjacente das aplicações enquanto a extensão de host, compilada de forma nativa para 
o Linux,  fornece gerenciamento robusto de memória, agendamento de thread e serviços de entrada/
saída (E/S). Como resultado, o SQL Server Database Engine, o principal serviço de armazenamento, 
processamento e proteção de dados, recebe suporte completo com recursos e desempenho otimizados 
no Red Hat Enterprise Linux. A Microsoft também mantém os repositórios do pacote para instalar o 
SQL Server no Red Hat Enterprise Linux e oferece suporte para instalação por meio do gerenciador de 
pacote nativo YUM.

PROCESSO DO LINUX

GERENCIAMENTO DA CAMADA DE ABSTRAÇÃO DA PLATAFORMA DO 
SQL SERVER (SQLPAL)

PROCESSOS DE SOFTWARE ISOLADO

Mais de 1.200 chamadas 
do Windows

50 chamadas da interface 
binária da aplicação (ABI)

Chamadas do sistema operacional 
Red Hat Enterprise Linux

Extensão do host

SQLPAL

Microsoft SQL Server

Figura 1. Camada de abstração da plataforma do Microsoft SQL Server (SQLPAL) na arquitetura do Red Hat 
Enterprise Linux

ESCALE PARA ATENDER AOS REQUISITOS TÉCNICOS 

Todas as edições do Microsoft SQL Server 2017, incluindo Enterprise, Standard, Developer, Web e 
Express, podem ser executadas no Red Hat Enterprise Linux. Isso permite que você escolha a edição 
mais adequada às suas necessidades técnicas e corporativas. Use imagens integradas do Microsoft 
Azure Marketplace para implantar o Red Hat Enterprise Linux e o SQL Server em máquinas virtuais 
(VMs) do Azure certificadas para Red Hat Enterprise Linux e atenda aos requisitos técnicos mínimos 
do SQL Server.4

O SQL Server oferece suporte para uma variedade de tecnologias e protocolos de armazenamento 
com conexão direta e pela rede para que você possa escolher o armazenamento que melhor atenda 
às necessidades dos seus negócios. Entre essas tecnologias estão Fibre Channel Storage Attached 
Network (FC SAN), Fibre Channel over Ethernet (FCoE), Internet Small Computer Systems Interface 
(iSCSI), Sistema de Arquivos de Rede (NFS) e Samba. O data warehouse em escala de petabyte com 
índices columnstore clusterizados em memória armazena volumes massivos de dados que podem ser 
modificados e carregados simultaneamente para cargas de trabalho de sistemas de data warehouse e 
de suporte a decisões (DSS).

 2 Dados de clientes da Red Hat e da Fortune 500. 2017. fortune.com/fortune500.

 3 "O estado do Linux na cloud pública para o mercado corporativo.” Red Hat. Fevereiro de 2018.  
redhat.com/pt-br/resources/state-of-linux-in-public-cloud-for-enterprises.

 4 Consulte "Installation guidance for SQL Server on Linux": https://docs.microsoft.com/pt-br/sql/linux/
sql-server-linux-setup.
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Para aplicações grandes e críticas, o SQL Server Enterprise Edition no Red Hat Enterprise Linux 
combina recursos de nível corporativo com escalabilidade massiva em um número ilimitado de núcleos. 
Cada instância do SQL Server pode usar o máximo de memória possível de alocar pelo Red Hat 
Enterprise Linux, com tamanho máximo de banco de dados de 524 PB.

AUMENTE A SEGURANÇA DOS SEUS DADOS

A segurança é parte essencial do SQL Server no Red Hat Enterprise Linux. A Red Hat fornece 
tecnologias avançadas de segurança com suporte contínuo oferecido pela equipe de segurança de 
soluções a fim de combater ameaças e proteger seus dados. O SQL Server inclui um conjunto robusto 
de recursos, como auditoria, segurança em nível de linha, mascaramento de dados dinâmicos, Always 
Encrypted e Transparent Data Encryption, que dividem e protegem dados organizacionais em repouso 
e em movimento.

Além disso, o Red Hat Enterprise Linux é integrado ao Active Directory, o que permite que ele funcione 
como hub para gerenciamento de identidade do usuário. Duas opções de integração estão disponíveis: 
direta e confiabilidade entre realms do Active Directory (Figura 2). Com a integração direta, os 
sistemas Red Hat Enterprise Linux são incorporados diretamente a um domínio do Active Directory. 
Em uma confiabilidade entre realms do Active Directory, a confiabilidade entre florestas do Kerberos 
com Active Directory permite que usuários externos do Active Directory acessem recursos no domínio 
do Red Hat Identity Management.

INTEGRAÇÃO DIRETA
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Figura 2. Opções de integração do Red Hat Enterprise Linux e do Microsoft Active Directory

USE AS FERRAMENTAS QUE VOCÊ CONHECE

O Red Hat Enterprise Linux e o SQL Server oferecem suporte para ferramentas open source em várias 
plataformas, assim como para todas as estruturas de desenvolvimento e drivers existentes. Dessa 
forma, é possível gerenciar seu banco de dados do SQL Server com as ferramentas, as metodologias 
e os processos atuais. As ferramentas atuais baseadas no Microsoft Windows, incluindo o SQL Server 
Management Studio (SSMS) e o SQL Server Data Tools (SSDT), continuam funcionando com o Red 
Hat Enterprise Linux. O SQL Server oferece suporte para novas ferramentas, como o SQL Operations 
Studio, Visual Studio (VS) Code Extension for SQL Server e mssql-cli em todas as plataformas. Além 
disso, a Red Hat e a Microsoft trabalham juntas e com outros fornecedores para oferecer suporte a 
várias ferramentas de outras empresas líderes do setor.
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 5 "A Red Hat recebe a certificação de segurança Common Criteria para o Red Hat Enterprise Linux 7." Outubro de 2016.  
redhat.com/pt-br/about/press-releases/red-hat-achieves-common-criteria-security-certification-red-hat-
enterprise-linux-7.

 6 Atualização de 2017 do National Institute of Standards and Technology Comprehensive Vulnerability Database. 
https://nvd.nist.gov/.
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ADICIONE ALTA DISPONIBILIDADE AO SEU BANCO DE DADOS

O Microsoft SQL Server no Red Hat Enterprise Linux oferece alta disponibilidade (HA) no nível da 
instância e do banco de dados por meio da integração ao Pacemaker, um gerenciador de recursos 
em cluster de alta disponibilidade otimizado para o Red Hat Enterprise Linux. Com recursos de 
orquestração para monitoramento, detecção de falhas e failover automático, o Pacemaker detecta 
e recupera aplicações e VMs em caso de falhas no nível do nó ou do recurso. A Red Hat fornece 
informações detalhadas sobre a configuração do Pacemaker para otimizar as operações. Já o SQL 
Server usa agentes de recursos exclusivos que são específicos do Pacemaker para implementar 
alta disponibilidade no nível da instância e do banco de dados. A Microsoft também mantém 
um repositório de pacotes separado para agentes open source específicos do Pacemaker para 
SQL Server.

Além disso, o SQL Server oferece suporte para alta disponibilidade e redundância no nível da instância 
com Instâncias de Cluster de Failover (FCI) Always On. Dessa forma, as instâncias dele permanecem 
disponíveis durante interrupções planejadas e não planejadas. Uma FCI é composta por dois ou mais 
nós de cluster com acesso à rede de área de armazenamento (SAN) ou ao armazenamento de conexão 
direta compartilhado por cluster. Apenas um nó fica ativo por vez. Os nós secundários são passivos, 
mas estão prontos para ficarem ativos durante o failover. O Pacemaker gerencia todos os recursos 
em cluster da FCI executados no Red Hat Enterprise Linux.

O SQL Server obtém alta disponibilidade no nível do banco de dados e recuperação de desastres 
com grupos de disponibilidade Always On. Esses grupos oferecem suporte a um ambiente replicado 
para um conjunto separado de bancos de dados do usuário, conhecidos como bancos de dados de 
disponibilidade, que são executados em um hardware de configuração similar. É possível ter vários 
tipos de grupos de disponibilidade não exclusivos com o SQL Server e o Red Hat Enterprise Linux:

• Grupos de disponibilidade configurados para alta disponibilidade e recuperação de desastres são 
conjuntos de bancos de dados que passam por failover juntos. Eles fornecem alta disponibilidade, 
recuperação de desastres e balanceamento em uma escala de leitura, usando o Pacemaker como 
gerenciador de clusters.

• Grupos de disponibilidade configurados para cargas de trabalho somente leitura e com 
escalabilidade horizontal são conjuntos de bancos de dados replicados para outras instâncias do 
SQL Server para cargas de trabalho aplicáveis. Eles não precisam de um gerenciador de clusters.

• Grupos de disponibilidade distribuídos englobam dois grupos diferentes para fins de failover e 
recuperação de desastres. Os grupos de disponibilidade subjacentes podem ser configurados na 
mesma plataforma e gerenciados pelo Pacemaker ou colocados em plataformas diferentes para fins 
de migração e recuperação de desastres.

• Grupos de disponibilidade entre plataformas incluem uma ou mais réplicas no Microsoft Windows 
e no Red Hat Enterprise Linux, fornecendo suporte e minimizando a interrupção de aplicações para 
migrações de bancos de dados entre Windows e Linux.

Cada grupo de disponibilidade pode ter uma réplica principal e até oito réplicas secundárias. Outras 
funcionalidades incluem failover em vários bancos de dados, vários secundários síncronos e 
assíncronos, failover automático ou manual e secundários ativos para cargas de trabalho de leitura e 
de backup.

MELHORE O DESEMPENHO DO SEU BANCO DE DADOS

Juntos, o Red Hat Enterprise Linux e o Microsoft SQL Server 2017 Enterprise Edition fornecem 
desempenho líder de mercado para suas cargas de trabalho de bancos de dados.7 O Transaction 
Processing Performance Council Benchmark H (TPC-H) avalia o preço do sistema de suporte a 
decisões em relação ao desempenho. No primeiro resultado do TPC-H com o Microsoft SQL Server 

 7 “Performance best practices and configuration guidelines for SQL Server 2017 on Linux.” Microsoft. 14 de 
setembro de 2017. https://docs.microsoft.com/pt-br/sql/linux/sql-server-linux-performance-best-practices.

https://docs.microsoft.com/pt-br/sql/linux/sql-server-linux-performance-best-practices
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2017 Enterprise Edition, a combinação do SQL Server 2017 com o Red Hat Enterprise Linux 7.3 superou 
em 6% o melhor resultado anterior em ambientes não clusterizados do TPC-H a 1.000 GB, obtido com 
o SQL Server 2016. Essa combinação também exibiu 5% de redução no preço em relação aos custos 
de manutenção do desempenho em três anos.8

RECURSOS DE DESEMPENHO DO RED HAT ENTERPRISE LINUX

Como base para implantações do SQL Server, o Red Hat Enterprise Linux acelera cargas de trabalho 
de bancos de dados com recursos de desempenho integrados que exigem pouca ou nenhuma 
configuração.

E/S direta

Como recurso do sistema de arquivos do Red Hat Enterprise Linux, a E/S direta ajuda aplicações, 
como o SQL Server, a gerenciar de forma eficiente a alta taxa de transferência de E/S dos arquivos. 
As aplicações desviam dos caches do sistema operacional e leem e gravam diretamente os arquivos 
em dispositivos de armazenamento. O SQL Server configura automaticamente a E/S direta a fim de 
aumentar o desempenho da carga de trabalho de banco de dados sem requisitos de interação com o 
usuário.

Reconhecimento do acesso não uniforme à memória (NUMA)

Em sistemas modernos com vários processadores, os tempos de acesso à memória dependem dos 
locais relativos da memória e das CPUs. O acesso à memória local de uma CPU específica é mais 
rápido do que à memória conectada de uma CPU remota. Como resultado, normalmente, esses 
servidores oferecem suporte ao NUMA, uma abordagem que divide a memória do sistema em zonas 
e aloca cada zona a um processador específico. O SQL Server detecta a presença dos sistemas NUMA 
e aproveita o recurso de afinidade do processo no Red Hat Enterprise Linux. Quando configurada, 
a afinidade dos processos é executada em CPUs específicas. Isso garante que cada processo use a 
memória local. Esse método acelera o acesso à memória e aumenta o desempenho geral de carga de 
trabalho de banco de dados.

Páginas grandes transparentes (THP)

As páginas grandes reduzem a sobrecarga do gerenciamento de grandes volumes de memória com 
o aumento do tamanho das páginas de memória para 2 MB e 1 GB. O recurso THP é uma camada 
de abstração que automatiza a maioria dos processos de criação, gerenciamento e uso de páginas 
grandes. Com testes e otimização em uma variedade de sistemas, configurações, aplicações e 
cargas de trabalho, suas definições padrão aumentam o desempenho da maioria das configurações 
do sistema. O Red Hat Enterprise Linux oferece suporte para THP a fim de aumentar a utilização de 
memória e o desempenho para o Microsoft SQL Server.

RECURSOS DE DESEMPENHO DO MICROSOFT SQL SERVER

O Microsoft SQL Server acelera as cargas de trabalho de bancos de dados com uso de recursos 
avançados de desempenho. Funcionalidades, como escalabilidade de objetos da memória dinâmica, 
recuperação de restauração paralela e leitura antecipada, são integradas ao SQL Server e não exigem 
intervenção do usuário. Outros recursos, como o processamento de transação on-line (OLTP) na 
memória, processamento analítico e transacional híbrido (HTAP), além de processamento de consulta 
adaptativo e ajuste automático, exigem configuração do usuário. O SQL Server fornece seus próprios 
recursos de gerenciamento de memória para pool de buffer e caches de planos de consulta.

Os índices 
columnstore do 

Microsoft SQL Server 
podem impulsionar o 

desempenho de cargas 
de trabalho analíticas 
e de data warehouse 
em até 100 vezes e a 

compactação de dados 
em até 10 vezes.9

 8 Resultados a partir de 19 de abril de 2017. TPC, TPC Benchmark e TPC-H são marcas comerciais da Transaction 
Processing Performance Council (TPC). Para obter mais informações, acesse tpc.org/3327.

 9 “Columnstore indexes - Query performance.” Microsoft. Dezembro de 2017. https://docs.microsoft.com/pt-br/
sql/relational-databases/indexes/columnstore-indexes-query-performance.

http://www.tpc.org/3327
https://docs.microsoft.com/pt-br/sql/relational-databases/indexes/columnstore-indexes-query-performance
https://docs.microsoft.com/pt-br/sql/relational-databases/indexes/columnstore-indexes-query-performance
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Índices columnstore

Com os índices columnstore, um recurso de desempenho essencial do SQL Server, as cargas 
de trabalho de análise e data warehouse podem ter um desempenho até 100 vezes melhor.9 A 
compactação de dados é baseada em colunas em vez de linhas e pode ser até 10 vezes melhor. 
A eliminação de grupos de colunas e linhas permite que o banco de dados ignore o que não for 
necessário. A execução no modo em lote processa as linhas em grupos, o que acelera as operações.

Processamentos de transação on-line (OLTP) na memória

O OLTP na memória aumenta o desempenho de processamento da transação. Ele remove a contenção 
de travas entre as transações em execução simultânea. O armazenamento, acesso e os algoritmos 
de processamento de dados otimizados usam aprimoramentos na memória e computação de alta 
simultaneidade para aprimorar o acesso a dados e a eficiência de execução da transação. Os recursos 
de OLTP na memória do SQL Server incluem variáveis de tabelas e tabelas otimizadas para memória, 
além de procedimentos armazenados que são compilados de forma nativa e funções definidas pelo 
usuário (UDFs) da Scalar.

Processamento analítico e transacional híbrido (HTAP)

Com a combinação do OLTP na memória com os recursos de análise em tempo real, o HTAP processa 
cargas de trabalho analíticas e transacionais de alto desempenho em uma única plataforma. Com o 
HTAP, o SQL Server gerencia duas cópias dos dados: uma para cargas de trabalho OLTP na memória 
e uma para cargas de trabalho de análise em tempo real. Com o uso de índices columnstore não 
clusterizados, o SQL Server reflete de forma automática e instantânea as alterações de dados feitas 
pelas cargas de trabalho OLTP nos dados de carga de trabalho analítica. Isso reduz a latência e 
fornece recursos de análise operacional em tempo real.

Processamento de consulta adaptativo e ajuste automático

O SQL Server usa o processamento de consulta adaptativo e ajuste automático para aumentar 
ainda mais o desempenho do banco de dados e lidar com as degradações de desempenho. Com o 
processamento de consulta adaptativo, o SQL Server se adapta às cargas de trabalho do cliente 
com a otimização do seu plano de consulta baseado no desempenho da consulta anterior. O ajuste 
automático mantém o desempenho da consulta a dados com a detecção e a correção automática de 
problemas de desempenho pelo uso da telemetria sofisticada do Query Store.

SAIBA MAIS

As empresas modernas dependem das próprias aplicações. Juntos, o Red Hat Enterprise Linux e o 
Microsoft SQL Server 2017 garantem disponibilidade e confiabilidade dos dados em cargas de trabalho 
críticas. A escalabilidade dinâmica garante que as aplicações possam acessar os dados e os recursos 
necessários. Já os recursos avançados de segurança ajudam a proteger seus dados, tanto em repouso 
quanto em movimento. A alta disponibilidade no nível da instância e do banco de dados aumenta sua 
estabilidade, e uma variedade de recursos e funcionalidades de desempenho aceleram as operações. 
Com o suporte para ferramentas open source e entre plataformas, é possível gerenciar o banco de 
dados do SQL Server usando as ferramentas, os métodos e os processos atuais.

Entre em contato com seu representante de vendas da Red Hat ou da Microsoft para saber como 
criar uma base de banco de dados confiável, de alto desempenho e com foco em segurança para suas 
aplicações.

Saiba mais no site redhat.com/microsoft.
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