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Este módulo abrange as quatro tecnologias que compõe a terceira plataforma, nuvem, Big 
Data, redes sociais e dispositivos móveis. Este módulo abrange computação em nuvem e suas 
características essenciais. Abrange também modelos de serviços em nuvem e modelos de 
implementação de nuvem Além disso, o módulo abrange Big Data Analytics. Também 
abrange redes sociais e computação móvel. Por fim, este módulo abrange as principais 
características da infraestrutura da terceira plataforma e as principais condições obrigatórias 
para transformação na terceira plataforma. 
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Visão geral do módulo

Descrição

Este módulo permite que o participante compreenda a terceira plataforma. Proporciona 
uma visão geral das quatro tecnologias que compõem a terceira plataforma, nuvem, 
Big Data, redes sociais e dispositivos móveis. Explica também em detalhes as 
principais características de infraestrutura da terceira plataforma. Este módulo também 
aborda as condições obrigatórias para a transformação na terceira plataforma.

Público-
alvo

Clientes, parceiros, funcionários internos da EMC e público-alvo do setor 
(inclusive estudantes)

Objetivos

Ao concluir este módulo, você estará apto a:
• Descrever computação em nuvem e suas características básicas
• Descrever modelos de serviços em nuvem e modelos de implementação de nuvem
• Descrever Big Data Analytics
• Descrever sistemas de redes sociais e computação móvel
• Descrever as características de infraestrutura da terceira plataforma
• Descrever as condições obrigatórias para a transformação na terceira plataforma

ISM v3 Módulo 2: Tecnologias da terceira plataforma 2
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Esta lição abrange a definição de computação em nuvem e as características básicas da 
computação em nuvem. A lição aborda também modelos de serviços em nuvem e modelos de 
implementação de nuvem

© Copyright 2015 EMC Corporation. Todos os direitos reservados.

Lição 1: Computação em nuvem
Esta lição aborda os seguintes tópicos:

• Definição de computação em nuvem

• Características básicas da computação em nuvem

• Modelos de serviço em nuvem

• Modelos de implementação da nuvem

ISM v3 Módulo 2: Tecnologias da terceira plataforma 3
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O que é a computação em nuvem?

• Uma nuvem é um conjunto de recursos de hardware e software 
acessíveis por uma rede

– Consiste em pool de recursos de TI implementados em 
datacenters

• O modelo em nuvem permite aos consumidores contratar 
recursos de TI como serviços

ISM v3 Módulo 2: Tecnologias da terceira plataforma

Um modelo de ativação generalizado, cria acesso de rede conveniente e sob demanda 
a um pool compartilhado de recursos de computação configuráveis (por exemplo, 
servidores, armazenamento, redes, aplicativos e serviços) que podem ser fornecidos e 
liberados rapidamente, com o mínimo de esforço de gerenciamento ou de interação 
com o provedor de serviços.

– U.S. National Institute of Standards and Technology, Publicação Especial 800-145

Computação em nuvemComputação em nuvem
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O National Institute of Standards and Technology (NIST) — do Departamento de Comércio dos 
EUA — em sua Publicação Especial 800-145 define computação em nuvem como “um modelo 
para proporcionar acesso em rede conveniente e sob demanda a um pool compartilhado de 
recursos de computação configuráveis (por exemplo, redes, servidores, armazenamento, 
aplicativos e serviços) que pode ser fornecido rapidamente e liberado com esforço mínimo de 
gerenciamento ou interação mínima com o prestador de serviços.”

O termo “nuvem” tem origem na bolha similar a uma nuvem que é usada normalmente em 
diagramas de arquitetura técnica para representar um sistema, como a Internet, uma rede ou 
um cluster de computação. Na computação em nuvem, uma nuvem é um conjunto de recursos 
de TI, inclusive recursos de hardware e software que são implementados em um datacenter 
exclusivo ou em vários datacenters dispersos geograficamente que são conectados em rede. 
Uma infraestrutura em nuvem é construída, operada e gerenciada por um provedor de serviços 
de nuvem. O modelo de computação em nuvem permite aos consumidores contratar recursos 
de TI como serviço de um provedor. Um serviço em nuvem é uma combinação de recursos de 
hardware e software que são oferecidos para consumo por um provedor. A infraestrutura em 
nuvem contém pools de recursos de TI, dos quais são fornecidos recursos para consumidores 
como serviços por uma rede, como Internet ou uma Intranet. Os recursos retornam ao pool 
quando são liberados pelos consumidores.

ISM v3 Módulo 2: Tecnologias da terceira plataforma
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O que é a computação em nuvem? (Continua)
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Infraestrutura em nuvem
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Desktop

Hipervisor
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O modelo de nuvem é similar ao de serviços públicos como eletricidade, água e telefone. 
Quanto os consumidores usam os serviços, eles normalmente não têm consciência de como 
eles são gerados ou distribuídos. Os consumidores pagam periodicamente pelos serviços com 
base no uso. De maneira similar, na computação em nuvem, a nuvem é uma abstração de 
uma infraestrutura de TI. Os consumidores simplesmente contratam os recursos de TI como 
serviços a partir da nuvem sem o risco e os custos associados à propriedade dos recursos. Os 
serviços em nuvem são acessados a partir de diferentes tipos de dispositivos de cliente por 
conexões de rede com e sem fio. Os consumidores pagam apenas pelos serviços que usam, 
com base em uma assinatura ou no consumo de recursos.

Quando as organizações usam serviços em nuvem, as tarefas de gerenciamento de 
infraestrutura TI são reduzidas ao gerenciamento apenas dos recursos necessários para 
acessar os serviços em nuvem. A infraestrutura em nuvem é gerenciada pelo provedor e 
tarefas como atualizações e renovações de software também são realizadas pelo provedor. A 
figura no slide ilustra um ambiente genérico de computação em nuvem. 

A figura no slide ilustra um ambiente genérico de computação em nuvem. A nuvem oferece 
vários tipos de serviços de hardware e software que são acessados pelos consumidores a partir 
de tipos diferentes de dispositivos cliente em conexões de rede com e sem fio. A figura inclui 
alguns componentes virtuais para fins de relevância e precisão. A virtualização será 
apresentada no Módulo 3, "Ambiente de datacenter" e detalhada nas seções relevantes dos 
módulos posteriores. 

ISM v3 Módulo 2: Tecnologias da terceira plataforma
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Características básicas da nuvem 

ISM v3 Módulo 2: Tecnologias da terceira plataforma

Pool de 
recursos
Pool de 
recursos

3

Serviço 
medido
Serviço 
medido

5

Elasticidade 
rápida

Elasticidade 
rápida

4

Acesso amplo 
à rede

Acesso amplo 
à rede

2

Autoatendimen
to sob 

demanda

Autoatendimen
to sob 

demanda

1

Infraestrutura 
em nuvem

6

No SP 800-145, o NIST especifica que uma infraestrutura em nuvem deve ter as cinco 
características principais descritas abaixo: 

• Autoatendimento sob demanda: "Um consumidor pode provisionar unilateralmente 
capacidades de computação, como tempo do servidor ou armazenamento em rede, 
automaticamente conforme a necessidade, sem exigir interações humanas com cada 
provedor de serviços." – NIST

• Acesso amplo à rede: "Capacidades que estão disponíveis na rede e são acessadas 
através de mecanismos padrão que promovem o uso por plataforma client thin ou thick 
client heterogênea (por exemplo, telefones móveis, tablets, laptops e estações de 
trabalho)." – NIST

• Pool de recursos: "Os recursos de computação do provedor são colocados em um pool 
para servir vários consumidores usando um modelo multi-tenant, com recursos físicos e 
virtuais diferentes atribuídos e reatribuídos dinamicamente de acordo com a demanda do 
consumidor. Há um sentido de independência de localização em que o consumidor 
geralmente não tem controle ou conhecimento sobre o local exato dos recursos fornecidos 
mas pode especificar o local em um nível de abstração mais alto (por exemplo, país, estado 
ou datacenter). Exemplos de recursos que incluem armazenamento, processamento, 
memória e largura de banda de rede." – NIST

• Elasticidade rápida: "As capacidades podem ser provisionadas rápida e elasticamente, em 
alguns casos automaticamente, para escalar rápida e proporcionalmente para fora e para 
dentro com a demanda. Para o consumidor, as capacidades disponíveis para 
provisionamento geralmente parecem ser ilimitadas e podem ser apropriadas em qualquer 
quantidade e a qualquer momento." – NIST

• Serviço medido: "Os sistemas de nuvem automaticamente controlam e otimizam o uso de 
recursos aproveitando uma capacidade de medição em algum nível de abstração apropriado 
para o tipo de serviço (por exemplo, armazenamento, processamento, largura de banda e 
contas de usuário ativo). O uso de recursos pode ser monitorado, controlado e reportado, 
oferecendo transparência para o provedor e para o consumidor do serviço utilizado." – NIST

ISM v3 Módulo 2: Tecnologias da terceira plataforma



7Copyright 2015 EMC Corporation. Todos os direitos reservados.

© Copyright 2015 EMC Corporation. Todos os direitos reservados.

Modelos de serviço em nuvem
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Um modelo de serviço em nuvem especifica os serviços e as capacidades que são fornecidas 
aos consumidores. No SP 800-145, a NIST classifica as ofertas de serviço em nuvem nos três 
modelos principais relacionados abaixo: 

• IaaS (Infraestrutura como serviço)

• PaaS (Plataforma como serviço)

• SaaS (Software como serviço)

Os administradores ou arquitetos de nuvem avaliam e identificam as ofertas de serviço em 
potencial para nuvem. A avaliação inclui avaliar os serviços a serem criados e atualizados, o 
conjunto de recursos necessários para cada serviço e os objetivos de nível de serviço (SLOs) 
de cada serviço alinhado às necessidades do consumidor e às condições de mercado. Os SLOs 
são características mensuráveis específicas como disponibilidade, throughtput, frequência e 
tempo de resposta. Eles oferecem uma medição de desempenho do provedor de serviços. 
SLOs são os principais elementos de um contrato de nível de serviço (SLA), que é um 
documento legal que descreve os itens como o nível de serviço que será fornecido, como será 
o suporte, local do serviço e as responsabilidades do consumidor e do provedor.

Obs.: Muitos modelos de serviço em nuvem alternativos baseados em IaaS, PaaS e SaaS são 
definidos em várias publicações e por diferentes grupos do setor. Os modelos de serviço em 
nuvem são específicos para os serviços e as capacidades de nuvem que são fornecidas. 
Exemplos de tais modelos de serviço são Backup as a Service (BaaS), Desktop as a Service 
(DaaS), Test Environment as a service (TEaaS) e Disaster Recovery as a Service (DRaaS). 
Entretanto, esses modelos pertencem a um dos três principais modelos de serviço em nuvem.

ISM v3 Módulo 2: Tecnologias da terceira plataforma
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Infrastructure as a Service
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A capacidade fornecida ao consumidor para 
processamento, armazenamento, redes e 
outros recursos fundamentais de computação 
em que o consumidor pode implementar e 
executar software arbitrário, o que inclui 
sistemas operacionais e aplicativos. O 
consumidor não gerencia nem controla a 
infraestrutura de base da nuvem, mas tem 
controle sobre os sistemas operacionais, 
armazenamento e aplicativos implementados; 
e possivelmente controle limitado de 
componentes do sistema de rede selecionado 
(por exemplo, host firewalls).

– U.S. National Institute of Standards and Technology, 
Publicação Especial 800-145

Infraestrutura como serviçoInfraestrutura como serviço

Infraestrutura 
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IaaS (Infraestrutura como serviço) "A capacidade fornecida ao consumidor para 
provisionar recursos de processamento, armazenamento, redes e outros recursos de 
computação fundamentais em que o consumidor pode implementar e executar software 
arbitrário, o que inclui sistemas operacionais e aplicativos. O consumidor não gerencia nem 
controla a infraestrutura de base da nuvem, mas tem controle sobre os sistemas operacionais, 
armazenamento e aplicativos implementados; e possivelmente controle limitado de 
componentes do sistema de rede selecionado (por exemplo, host firewalls)." – NIST

O preço de IaaS (Infraestrutura como serviço) pode ser com base em assinatura ou no uso do 
recurso. O provedor coloca em pool os recursos de TI subjacentes e são compartilhados 
normalmente por vários consumidores por um modelo multi-tenant. O IaaS (Infraestrutura 
como serviço) pode ser implementado internamente por uma organização, com TI interno 
gerenciando os recursos e serviços. 

ISM v3 Módulo 2: Tecnologias da terceira plataforma
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Plataforma como serviço

ISM v3 Módulo 2: Tecnologias da terceira plataforma

Infraestrutura 
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provedor

Recursos do 
consumidor

Capacidade fornecida ao consumidor para 
implementar na infraestrutura de nuvem 
aplicativos criados ou adquiridos pelo 
consumidor usando linguagens de 
programação, bibliotecas, serviços e 
ferramentas suportadas pelo provedor. O 
consumidor não gerencia nem controla a 
infraestrutura de nuvem subjacente que inclui 
rede, servidores, sistemas operacionais ou 
armazenamento, mas controla os aplicativos 
implementados e possivelmente as 
configurações do ambiente de hospedagem 
dos aplicativos.

– U.S. National Institute of Standards and Technology, 
Publicação Especial 800-145

Plataforma como serviçoPlataforma como serviço
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Plataforma como serviço: "Capacidade fornecida ao consumidor para implementar na 
infraestrutura de nuvem aplicativos criados ou adquiridos pelo consumidor usando linguagens 
de programação, bibliotecas, serviços e ferramentas suportadas pelo provedor. O consumidor 
não gerencia nem controla a infraestrutura de nuvem subjacente que inclui rede, servidores, 
sistemas operacionais ou armazenamento, mas controla os aplicativos implementados e 
possivelmente as configurações do ambiente de hospedagem do aplicativo." – NIST

No modelo PaaS, um serviço de nuvem inclui computação, armazenamento e recursos de rede 
com software da plataforma. O software da plataforma inclui software como sistema 
operacional, banco de dados, frameworks de programação, middleware e ferramentas para 
desenvolvimento, teste, implementação e gerenciamento de aplicativos. 

A maioria das ofertas de PaaS oferece suporte a vários sistemas operacionais e frameworks de 
programação para desenvolvimento e implementação de aplicativos. As taxas de uso de PaaS 
normalmente são calculadas com base em fatores como o número de consumidores, tipos de 
consumidores (desenvolvedor, testador, entre outros), tempo pelo qual cada plataforma está 
em uso e recursos de computação, armazenamento ou rede consumidos pela plataforma.

ISM v3 Módulo 2: Tecnologias da terceira plataforma
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Software como serviço
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Infraestrutura 
em nuvem

Recursos do 
provedor

Capacidade fornecida ao consumidor de utilizar os 
aplicativos do provedor em execução em uma 
infraestrutura de nuvem. Os aplicativos são 
acessíveis por vários dispositivos clientes através 
de uma interface de cliente thin, como navegador 
da Web, (por exemplo, e-mail baseado na Web ou 
uma interface de programa). O consumidor não 
gerencia nem controla a infraestrutura subjacente 
da nuvem que inclui rede, servidores, sistemas 
operacionais, armazenamento ou capacidades de 
aplicativos individuais, com a possível exceção de 
configurações de aplicativos específicos e 
limitados do usuário.

– U.S. National Institute of Standards and Technology, Publicação 
Especial 800-145

Software como serviçoSoftware como serviço
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Software como serviço: "Capacidade fornecida ao consumidor para utilizar os aplicativos do 
provedor que são executados em uma infraestrutura de nuvem. Os aplicativos são acessíveis 
por vários dispositivos cliente através de uma interface de cliente thin, como um navegador da 
Web, (por exemplo, e-mail baseado na Web), ou uma interface de programa. O consumidor 
não gerencia nem controla a infraestrutura subjacente de nuvem que inclui a rede, servidores, 
sistemas operacionais, armazenamento ou capacidades de aplicativos individuais, com a 
possível exceção de configurações de aplicativo específicas de usuário limitadas." – NIST

Em um modelo Saas, um provedor oferece um aplicativo hospedado em nuvem a vários 
consumidores como um serviço. Os consumidores não possuem nem gerenciam nenhum 
aspecto da infraestrutura de nuvem. Em um Saas, uma determinada versão de um aplicativo, 
com uma configuração específica (hardware e software) normalmente oferece serviço a vários 
consumidores com o particionamento de sessões e dados individuais. Os aplicativos de Saas 
são executados na nuvem e normalmente não precisam de instalação nem de dispositivos para 
usuários finais. Isso permite a um consumidor acessar o aplicativo sob demanda de qualquer 
local e usá-lo por um navegador da Web em uma variedade de dispositivos para usuários 
finais. Alguns Saas podem precisar de uma interface cliente para serem instalados no local ou 
em um dispositivo para usuário final. Customer Relationship Management (CRM), e-mail, 
Enterprise Resource Planning (ERP) e pacotes Office são exemplos de aplicativos entregues 
através de SaaS.

ISM v3 Módulo 2: Tecnologias da terceira plataforma
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Modelos de implementação da nuvem
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Um modelo de implementação em nuvem oferece uma base de como a infraestrutura de 
nuvem é construída, gerenciada e acessada. No SP 800-145, a NIST especifica os quatro 
principais modelos de implementação em nuvem relacionados abaixo: 

• Nuvem pública

• Nuvem privada

• Nuvem híbrida

• Nuvem de comunidade

Cada modelo de implementação em nuvem pode ser usado para qualquer um dos serviços em 
nuvem: IaaS, PaaS e SaaS. Os modelos de implementação diferentes apresentam algumas 
vantagens e desvantagens em termos de controle, escala, custo e disponibilidade de recursos.
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Nuvem pública
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Nuvem pública: "A infraestrutura em nuvem tem uso aberto pelo público em geral. Ela pode 
ser de propriedade, gerenciada e operada por um negócio, academia ou organização 
governamental ou alguma combinação delas. Ela existe nas instalações do provedor de 
nuvem." – NIST

Os serviços em nuvem pública podem ser gratuitos, baseados em assinatura ou fornecidos em 
um modelo pay-per-use. Uma nuvem pública oferece os benefícios de poucos gastos 
antecipados em recursos de TI e enorme escalabilidade. Entretanto, alguns problemas para os 
consumidores incluem a disponibilidade da rede, riscos associados a multi-tenancy, visibilidade 
e controle sobre os recursos e dados da nuvem e níveis de serviço padrão restritivos.

ISM v3 Módulo 2: Tecnologias da terceira plataforma
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Nuvem privada

ISM v3 Módulo 2: Tecnologias da terceira plataforma

Empresa P

Recursos da 
Empresa P

1) Nuvem privada no local

Recursos do 
provedor de 

nuvem

Dedicado à 
Empresa P

Empresa P

2) Nuvem privada hospedada 
externamenteHipervisor

Hipervisor Hipervisor

13

Nuvem privada: "A infraestrutura em nuvem é para uso exclusivo por uma organização que 
compreenda vários clientes (por exemplo, unidades de negócios). Ela pode ser de propriedade, 
gerenciada e operada pela organização, por um terceiro ou por uma combinação desses e pode 
existir dentro e fora do local. – NIST

Muitas organizações podem não desejar adotar nuvens públicas devido a questões relacionadas 
a privacidade, ameaças externas e falta de controle sobre os recursos de TI e os dados. 
Quando comparada uma nuvem pública, uma nuvem privada oferece às organizações um grau 
maior de privacidade e controle sobre a infraestrutura, os aplicativos e os dados da nuvem.

Há duas variantes de nuvem privada: no local e hospedada externamente, conforme mostrado 
na figura 1 e na figura 2, respectivamente, no slide. A nuvem privada no local é implementada 
por uma organização em seu datacenter dentro de suas instalações. No modelo de nuvem 
privada hospedada externamente (ou nuvem privada fora do local) uma organização terceiriza 
a implementação da nuvem privada para um provedor de serviço em nuvem externo. A 
infraestrutura da nuvem é hospedada nas instalações do provedor e pode ser compartilhada 
por vários tenants. Entretanto, os recursos de nuvem privada da organização são separados 
com segurança de outros tenants de nuvem por políticas de acesso implementadas pelo 
provedor. 

ISM v3 Módulo 2: Tecnologias da terceira plataforma
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Nuvem de comunidade
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Nuvem de comunidade: "A infraestrutura de nuvem é de uso exclusivo de uma comunidade 
específica de consumidores de organizações que compartilham interesses (por exemplo, 
missão, exigências de segurança, política e considerações de conformidade). Ela pode ser de 
propriedade, gerenciada e operada por uma ou mais das organizações na comunidade, por um 
terceiro ou por uma combinação desses e pode existir dentro e fora do local." – NIST

As organizações que participam da nuvem de comunidade normalmente compartilham o custo 
da implementação da nuvem e oferta de serviços em nuvem. Isso permite que diminuam os 
investimentos individuais. Como os custos são compartilhados por menos consumidores do que 
em uma nuvem pública, esta opção pode ser mais cara. Entretanto, uma nuvem de 
comunidade pode oferecer um nível superior de controle e proteção do que uma nuvem 
pública. Como a nuvem privada, há duas variantes em uma nuvem de comunidade: hospedada 
no local e externamente. 

Em uma nuvem de comunidade no local, uma ou mais organizações oferecem serviços em 
nuvem que são consumidos pela comunidade. A infraestrutura em nuvem é implementada nas 
instalações das organizações que fornecem os serviços em nuvem. As organizações que 
consomem os serviços em nuvem se conectam à nuvem de comunidade em uma rede segura. 
A figura no slide ilustra um exemplo de nuvem de comunidade no local. 
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Nuvem de comunidade
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No modelo nuvem de comunidade hospedada externamente, as organizações da comunidade 
terceirizam a implementação da nuvem de comunidade para um provedor de serviços em 
nuvem externo. A infraestrutura da nuvem é hospedada nas instalações do provedor e não nas 
instalações de qualquer uma das organizações participantes. O provedor gerencia a 
infraestrutura da nuvem e facilita um ambiente de nuvem de comunidade exclusivo para as 
organizações. 

A infraestrutura de TI de cada organização se conecta à nuvem de comunidade hospedada 
externamente por uma rede segura. A infraestrutura da nuvem pode ser compartilhada com 
vários tenants. Entretanto, os recursos de nuvem de comunidade são separados com 
segurança de outros tenants de nuvem por políticas de acesso implementadas pelo provedor.
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16Copyright 2015 EMC Corporation. Todos os direitos reservados.

© Copyright 2015 EMC Corporation. Todos os direitos reservados.

Nuvem híbrida
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Nuvem híbrida: "A infraestrutura em nuvem é um composição de duas ou mais 
infraestruturas em nuvem diferentes (privada, comunidade ou pública) que permanecem 
entidades exclusivas, mas são conectadas por tecnologia padronizada ou patenteada que 
permite que a portabilidade de dados e aplicativos (por exemplo, pico de nuvem para 
balanceamento de carga entre nuvens)." – NIST

A figura no slide ilustra uma nuvem híbrida que é composta por uma nuvem privada no local 
implementada pela empresa P e uma nuvem pública que serve a empresa e os consumidores 
individuais além da empresa P. 
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17Copyright 2015 EMC Corporation. Todos os direitos reservados.

© Copyright 2015 EMC Corporation. Todos os direitos reservados.

Casos de utilização do modelo de nuvem híbrida
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A nuvem híbrida se tornou o modelo de escolha de muitas organizações. Alguns casos de uso 
do modelo de nuvem híbrida estão descritos abaixo.

Pico de nuvem: Pico de nuvem é um cenário de uso comum de nuvem híbrida. No pico de 
nuvem, uma organização usa uma nuvem privada para cargas de trabalho normais, mas, como 
opção, acessa uma nuvem pública para atender exigências temporárias de carga de trabalho 
maior. Por exemplo, um aplicativo pode obter recursos adicionais de uma nuvem publica por 
um período limitado para manusear uma sobrecarga temporária de trabalho. 

Hospedagem de aplicativos da Web: Uma organização pode usar o modelo de nuvem 
híbrida para hospedagem de aplicativos da Web. A organização pode hospedar aplicativos 
essenciais em uma nuvem privada e hospedar os aplicativos menos fundamentais em uma 
nuvem pública. Com a implementação de aplicativos menos fundamentais na nuvem pública, 
uma organização pode aproveitar a escalabilidade e os benefícios de custo da nuvem pública. 
Por exemplo, aplicativos de comércio eletrônico usam ativos da Web voltados ao público fora 
do firewall e podem ser hospedados na nuvem pública.

Aplicativos em pacote: Uma organização também pode migrar aplicativos em pacote padrão, 
como e-mail e software de colaboração fora da nuvem privada para uma nuvem pública. Isso 
libera os recursos de TI internos para projetos e aplicativos de valor maior.

Desenvolvimento e testes de aplicativos: Uma organização também pode usar o modelo de 
nuvem híbrida para desenvolvimento e testes de aplicativos. Um aplicativo pode ser testado 
quanto à escalabilidade e com carga de trabalho pesada usando recursos de nuvem pública, 
antes de realizar um investimento (CAPEX) associado à implementação em um ambiente de 
produção. Uma vez que a organização estabelece um modelo de carga de trabalho estávele a 
longevidade do aplicativo, ela pode optar por deixar o aplicativo no ambiente da nuvem 
privada.

ISM v3 Módulo 2: Tecnologias da terceira plataforma
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Esta lição abrangeu a definição e as características básicas de computação em nuvem. A lição 
também incluiu modelos de serviços em nuvem e modelos de implementação de nuvem

© Copyright 2015 EMC Corporation. Todos os direitos reservados.

Lição 1: Resumo
Durante esta lição, os seguintes tópicos foram abordados:

• Definição de computação em nuvem

• Características básicas da computação em nuvem

• Modelos de serviço em nuvem IaaS, PaaS e SaaS

• Modelos de implementação em nuvem: pública, privada, 
comunidade e híbrida

ISM v3 Módulo 2: Tecnologias da terceira plataforma 18

ISM v3 Módulo 2: Tecnologias da terceira plataforma



19Copyright 2015 EMC Corporation. Todos os direitos reservados.

Esta lição abrange a definição de Big Data e suas principais características. Esta lição aborda os 
componentes de uma solução Big Data Analytics. Além disso, a lição inclui alguns casos de uso 
de Big Data Analytics.

© Copyright 2015 EMC Corporation. Todos os direitos reservados.

Lição 2: Big Data Analytics
Esta lição aborda os seguintes tópicos:

• Definição de Big Data 

• Principais características de Big Data 

• Componentes de uma solução de Big Data Analytics

• Casos de uso de Big Data Analytics
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O que é o Big Data?

• Inclui dados estruturados e não estruturados

• Exige arquitetura de armazenamento altamente escalável e 
novas ferramentas para processamento

• Lógica analítica proporciona melhores tomadas de decisões 
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requerem o uso de arquiteturas técnicas e métodos analíticos novos para 
obter percepções e gerar retorno comercial.

Big DataBig Data
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Big Data representa os ativos de informações cujo volume, velocidade e variedade altos 
exigem o uso de novas arquiteturas técnicas e métodos analíticos para obter percepções e 
produzir retorno comercial.

A definição de Big Data tem três aspectos principais: características de dados, necessidades de 
processamento de dados e retorno comercial.

Características de dados: Big Data inclui conjuntos de dados de tamanhos consideráveis que 
contêm dados digitais estruturados e não estruturados. Além do tamanho, os dados são 
gerados e alterados rapidamente e também têm de diversas origens. Essas e outras 
características são abordadas a seguir.

Necessidades de processamento de dados: Big Data também excede a capacidade de 
armazenamento e processamento de infraestruturas de TI e sistemas de software 
convencionais. Não apenas precisa de uma arquitetura de alta escalabilidade para um 
armazenamento eficiente, mas também requer tecnologias e métodos novos e inovadores para 
processamento. Essas tecnologias normalmente usam plataformas como processamento 
distribuído, processamento altamente paralelo e aprendizagem automática. A disciplina que 
surge da Ciência dos dados representa a síntese de várias disciplinas existentes, como 
estatística, matemática, visualização de dados e ciência da computação para Big Data 
Analytics. 

Retorno comercial: Big Data Analytics tem extrema importância comercial para as 
organizações. Pesquisas, agregação e referência cruzada a grandes conjuntos de dados em 
tempo real ou quase em tempo real obtendo percepções de valor dos dados. Isso permite uma 
melhor tomada de decisões baseadas em dados.

Muitas organizações como departamentos governamentais, varejo, telecomunicações, área de 
saúde, redes sociais, bancos e empresas de seguro empregam técnicas da ciência dos dados 
para obterem os benefícios da Big Data Analytics. 
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Características de Big Data
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Além das características de volume, velocidade e variedade — conhecidos popularmente como 
"os 3 Vs" —, as três outras características de Big Data incluem variabilidade, veracidade e 
valor.

Volume: A palavra "Big" no termo Big Data se refere a volumes enormes de dados. As 
organizações estão testemunhando um crescimento cada vez maior de dados de todos os 
tipos, como dados baseados em transações de alguns anos, dados de sensores e fluxo de 
dados não estruturados de mídias sociais. Esse crescimento de dados está atingindo as escalas 
de Petabyte — e até mesmo de Exabyte. O volume excessivo não só exige armazenamento 
econômico substancial, mas também aumenta os desafios para a análise de dados.

Velocidade: A velocidade se refere à taxa em que os dados são produzidos e alterados, bem 
como à velocidade em que os dados devem ser processados para atender às necessidade dos 
negócios. Hoje, os dados são gerados em uma velocidade excepcional e a análise em tempo 
real ou quase em tempo real dos dados é um desafio para muitas organizações. É essencial 
que os dados sejam processados e analisados e os resultados sejam entregues dentro do 
prazo. Um exemplo de tal exigência é o reconhecimento em tempo real para triagem de 
passageiros em aeroportos.

Variedade: Variedade se refere à diversidade nos formatos e tipos de dados. Os dados são 
gerados por várias origens em vários formatos estruturados e não estruturados. As 
organizações enfrentam o desafio de gerenciar, mesclar e analisar as diferentes variedades de 
dados de modo econômico. A combinação de dados de diversas origens de dados e em vários 
formatos é uma das principais exigências de Big Data Analytics. Um exemplo de tal exigência é 
a combinação de um grande número de registros alterados de um paciente específico com 
várias pesquisas médicas publicadas para encontrar o melhor tratamento.

Variabilidade: Variabilidade se refere ao fato de que o significado dos dados muda 
constantemente. Por exemplo, a análise de pesquisa de linguagem natural e posts de mídia 
social precisa de interpretação de gramática complexa e bastante variável. A inconsistência do 
significado de dados apresenta desafios relacionados ao conjunto de dados e a interpretação 
de seu contexto.

Veracidade: Veracidade se refere à variação de qualidade e confiabilidade dos dados. A 
qualidade dos dados reunidos pode diferir muito e a precisão da análise depende da veracidade 
dos dados de origem. Estabelecer confiança em Big Data é um grande desafio porque conforme 
a variedade e o número de recursos cresce, a probabilidade de ruído e de erros nos dados 
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aumenta. Portanto, pode ser necessário um esforço significativo para a limpeza de 
dados a fim de remover os ruídos e erros e produzir conjuntos de dados precisos 
antes do início da análise. Por exemplo, uma organização de varejo pode ter reunido 
dados de comportamento do consumidor de sistemas para analisar os modelos de 
compra de produto e para prever a intenção de compra. A organização teria que 
limpar e transformar os dados para deixá-los consistentes e confiáveis.

Valor: O valor se refere à economia da tecnologia Big Data Analytics usada e ao 
retorno comercial derivado. Muitas organizações de escala corporativa grande 
mantêm grandes repositórios de dados, como data warehouses, dados não 
estruturados gerenciados e realizaram lógica analítica nos dados em tempo real por 
muitos anos. Com hardware e software cada vez mais baratos e com o surgimento de 
muitos provedores, as tecnologias de Big Data Analytics estão disponíveis agora para 
um mercado muito mais amplo. As organizações também estão ganhando os 
benefícios dos aperfeiçoamentos do processo de negócios, receitas maiores e melhor 
tomada de decisões.
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Repositórios de dados
• Dados de lógica analítica normalmente vêm de data warehouses e 

data lakes

• Um data warehouse é um repositório central de dados integrados 
reunidos de origens diferentes

– Armazena dados atuais e históricos em um formato estruturado
– Projetado para consulta e análise a fim de oferecer suporte à tomada de 

decisões

• Um data lake é um conjunto de dados que é armazenado como uma 
cópia exata ou quase exata do formato de origem

– Os dados são classificados, organizados e analisados apenas quando são 
acessados

– Permite aos analistas implementarem suas próprias técnicas de análise
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Dados para lógica analítica normalmente vem de repositórios como data warehouses e data 
lakes empresariais. 

Um data warehouse é um repositório central de dados integrados reunidos de várias origens 
diferentes. Ele armazena dados atuais e históricos em um formato estruturado. É projetado 
para consultas e análises para dar suporte ao processo de tomada de decisões de uma 
organização. Por exemplo, um data warehouse pode conter dados de vendas atuais e históricos 
que são usados para geração de relatórios de tendências para comparações de vendas. 

Um data lake é um conjunto de ativos de dados estruturados e não estruturados que são 
armazenados como cópias exatas ou quase exatas dos formatos de origem. A arquitetura do 
data lake é um abordagem do tipo "armazenar tudo" em relação ao Big Data. Diferentemente 
de data warehouses convencionais, os dados não são classificados quando são armazenados no 
repositório, pois o valor dos dados pode não estar claro no início. Os dados também não são 
organizados de acordo com um esquema específico e são armazenados usando uma 
arquitetura de armazenamento baseada em objeto. Portanto, o preparo de dados é eliminado e 
um data lake é menos estruturado em comparação a um data warehouse. Os dados são 
classificados, organizados e analisados apenas quando acessados. Quando surge uma 
necessidade de negócios, o data lake é consultado e o subconjunto resultante é, em seguida, 
analisado para oferecer uma solução. A finalidade de um datalake é apresentar uma exibição 
não refinada de dados para analistas bastante capacitados e permitir que implementem suas 
próprias técnicas de refinamento e de análise de dados.
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Componentes de uma solução de Big Data 
Analytics

• Maneira eficiente de processar, armazenar e 
recuperar dados

• Plataforma para sistemas analíticos amigáveis
Consulta

• Computação paralela em muitos servidores
• Modelo de processamento em loteMapReduce

• Arquitetura distribuída
• Dados não relacionais, não estruturadosArmazenamento
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As camadas de tecnologia em uma solução Big Data Analytics incluem armazenamento, 
tecnologias MapReduce e tecnologias de consulta. Esses componentes são chamados 
coletivamente de "pilha SMAQ".

O armazenamento é a camada de base da pilha e é caracterizado por uma arquitetura 
distribuída com conteúdo principalmente não estruturado na forma não relacional.

A camada intermediária consiste em tecnologias MapReduce que permitem a distribuição da 
computação em vários sistemas de computação para processamento paralelo. Também dá 
suporte a um modelo de processamento de recuperação e computação de dados orientado a 
lote oposto à orientação de conjunto de registros da maioria dos banco de dados baseados em 
SQL.

A camada de consulta normalmente implementa um banco de dados NoSQL para 
armazenamento, recuperação e processamento de dados. Também oferece uma plataforma 
amigável para lógica analítica e geração de relatórios.

As soluções SMAQ podem ser implementadas como uma combinação de vários sistemas do 
componente ou ser oferecida como produto com um sistema autônomo que compreende 
armazenamento, MapReduce e consultas - tudo em uma única solução.
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MapReduce
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Fase Map Fase Reduce

Dados de entrada Dados de saída
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MapReduce é a força por trás da maioria das soluções de processamento de Big Data. É um 
framework de programação paralela para processamento de conjuntos grandes de dados em 
um cluster de computação. A principal inovação do MapReduce é a capacidade de fazer uma 
consulta em um conjunto de dados, dividi-la e executá-la em paralelo em vários sistemas de 
computação ou nós. Essa distribuição soluciona a questão de processamento de dados que são 
muito grandes para serem processados por uma única máquina.

O MapReduce funciona em duas fases — “Mapear” e “Reduzir” — conforme o nome sugere. Um 
conjunto de dados de entrada é dividido em fragmentos independentes que são distribuídos 
para vários sistemas de computação. A função Mapear processa os fragmentos de maneira 
completamente paralela e transforma-os em vários conjuntos de dados intermediários 
menores. A função Reduzir condensa os resultados intermediários e os reduz a um conjunto de 
dados resumidos, que é o resultado final desejado. Normalmente, os conjuntos de dados de 
entrada e de saída são armazenados em um file system. O framework do MapReduce é 
bastante dimensionável e dá suporte à inclusão de processamento de nós para processar 
fragmentos. O Hadoop MapReduce da Apache é a implementação baseada em Java de código 
aberto predominante do MapReduce.

A figura no slide descreve uma representação genérica de como o MapReduce funciona e pode 
ser usado para ilustrar vários exemplos. Um exemplo clássico de MapReduce é a tarefa de 
contagem do número de palavras exclusivas em um corpo de dados muito grande incluindo 
milhões de documentos. Na fase Mapear, cada palavra é identificada e recebe a contagem 1. 
Na fase Reduzir, as contas são incluídas juntas em cada palavra. Outro exemplo é a tarefa de 
agrupamento de registros de consumidores dentro de um conjunto de dados em vários grupos 
de idade, como 20-30, 30-40, 40-50, entre outros. Na fase Mapear, os registros são divididos e 
processados em paralelo para gerar grupos de registro intermediários. Na fase Reduzir, os 
conjuntos de dados intermediários são resumidos para obter os grupos distintos de registros 
de clientes (descritos pelos grupos coloridos).
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Armazenamento

• Sistemas de armazenamento consistem em vários nós 
chamados coletivamente de "cluster"

– Com base em file systems distribuídos
– Cada nó tem capacidade de processamento e capacidade de 

armazenamento
– Arquitetura bastante com alta escalabilidade

• Um banco de dados NoSQL pode ser implementado por cima do 
file system distribuído
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O MapReduce produz conjuntos de dados e armazena os resultados da computação no 
armazenamento. Os dados devem estar disponíveis de maneira distribuída, para servir cada nó 
de processamento. O design e os recursos da camada de armazenamento são importantes não 
só por causa da interface com MapReduce, mas também porque afetam a facilidade com que 
os dados podem ser carregados e os resultados da computação extraídos e pesquisados. 

Um sistema de armazenamento no pilha SMAQ é baseado em um file system patenteado ou de 
código aberto distribuído, como o Hadoop Distributed File System (HDFS). O sistema de 
armazenamento também pode dar suporte a file system para acesso do cliente. O sistema de 
armazenamento consiste em vários nós — coletivamente chamados de "cluster" — e o file 
system é distribuído em todos os nós no cluster. Cada nó no cluster tem capacidade de 
processamento e de armazenamento. O sistema tem uma arquitetura de alta escalabilidade e 
nós adicionais podem ser incluídos dinamicamente para atender às necessidades de carga de 
trabalho e de capacidade.

Os file systems distribuídos como HDFS normalmente fornecem apenas uma interface similar 
àquela de file systems regulares. Diferente de um banco de dados, eles só podem armazenar e 
recuperar dados e não indexá-los, o que é essencial para a recuperação de dados rápida. Para 
mitigar isso e obter as vantagens de um sistema de banco de dados, as soluções SMAQ podem 
implementar um banco de dados NoSQL sobre o file system distribuído. Os banco de dados 
NoSQL podem ter recursos do MapReduce integrados que permitem que o processamento seja 
paralelo em relação aos armazenamentos de dados. Em muitos aplicativos, a principal origem 
de dados é um banco de dados relacional. Portanto, as soluções SMAQ também podem dar 
suporte à interface do MapReduce com sistemas de banco de dados relacionais.
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Consulta

• Simplifica a especificação das operações de MapReduce e a 
recuperação e a análise dos resultados 

– Projetado para recuperar e processar quantidades maciças de 
dados não estruturados

– Fornece suporte para lógica analítica e geração de relatórios
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Não é intuitivo nem conveniente especificar trabalhos do MapReduce em termos das funções 
diferentes Mapear e Reduzir em uma linguagem de programação. Para mitigar isso, os 
sistemas SMAQ incorporam uma camada de consulta de nível mais alto para simplificar a 
especificação das operações do MapReduce e a análise dos resultados. A camada de consulta 
implementa as linguagens de nível alto que permitem aos usuários descrever, executar e 
monitorar os trabalhos do MapReduce. As linguagens são destinadas a tratar não só o 
processamento, mas também o carregamento e salvamento de dados de e para o cluster do 
MapReduce. As linguagens normalmente suportam integração com os bancos de dados NoSQL 
implementados no clusters do MapReduce.
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Casos de uso de Big Data Analytics
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Caso de uso Descrição

Área de saúde • Analisa informações consolidadas de diagnóstico 
• Monitora pacientes em tempo real
• Melhora o cuidado e o atendimento ao paciente

Finanças • Analisa histórico de compras e cria perfis de clientes 
• Melhora as promoções de vendas
• Detecção de fraudes

Varejo • Analisa transações históricas, preços e comportamento do cliente
• Otimiza preços, demanda antecipada, melhora o marketing e o 

gerenciamento de inventário

Governo • Gerencia e usa Big Data em serviços sociais, educação, defesa, 
prevenção de crimes e finanças
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As soluções Big Data Analytics criaram um mundo de novas oportunidades para organizações, 
como da área de saúde, finanças, varejo e governos.

Assistência médica: Na área de saúde, as soluções Big Data Analytics oferecem informações 
sobre diagnósticos consolidadas e permitem aos provedores de serviços da área de saúde 
analisar dados do paciente; melhorar os cuidados e os resultados do paciente, minimizar erros, 
aumentar a participação do paciente e melhorar as operações e os serviços. Essas soluções 
também permitem que os provedores de serviços da área de saúde monitorem os pacientes e 
analisem suas experiências em tempo real. 

Finanças: Na área de finanças, as organizações usam Big Data Analytics para atividades como 
correlação de histórico de compras, definição de perfis de consumidores e análise do 
comportamento em redes sociais. Permite também controlar aquisições de consumidores e 
promoções de vendas destinadas com mais eficácia. Big Data Analytics também está sendo 
muito usado na detecção de fraudes de cartões de crédito.

Varejo: No varejo, as organizações usam Big Data Analytics para obter percepções de valor 
para preços competitivos, antecipação de demanda futura, campanhas de marketing efetivas, 
classificação de inventário otimizado e distribuição aperfeiçoada. Isso permite oferecer preços 
e serviços ideais a clientes e também a melhorar as operações e a receita.

Governo: Em organizações governamentais, o Big Data Analytics permite eficiência e 
efetividade melhoradas em uma variedade de domínios como serviços sociais, educação, 
defesa, segurança nacional, prevenção de crimes, transporte, conformidade de impostos e 
gerenciamento de receitas. 
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Esta lição abrangeu a definição de Big Data e suas principais características. Ela também 
aordou os componentes de uma solução Big Data Analytics: armazenamento, MapReduce e 
consulta. Além disso, a lição incluiu alguns casos de uso de Big Data Analytics.
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Lição 2: Resumo
Durante esta lição, os seguintes tópicos foram abordados:

• Definição de Big Data 

• Principais características de Big Data 

• Componente de uma solução Big Data Analytics: 
armazenamento, MapReduce e consulta

• Casos de uso de Big Data Analytics
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Esta lição abrange sistema de rede, análise de redes sociais e casos de uso de redes sociais. 
Esta lição também abrange computação móvel e seus casos de uso.
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Lição 3: Networking social e computação 
móvel
Esta lição aborda os seguintes tópicos:

• Redes social, análise de redes sociais e casos de uso de 
redes sociais

• Computação móvel e seus casos de uso
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O que é sistema de rede social?
• A prática de estabelecer conexões com indivíduos para expandir 

os contatos sociais e/ou comerciais
– Resultados na formação de uma rede social: uma estrutura de 

conexões humanas de muitos para muitos 

• Os serviços de sistemas de rede social on-line oferecem uma 
plataforma global baseada na Web para o desenvolvimento de 
redes sociais

– Permite a indivíduos e organizações se conectarem e 
compartilharem conteúdo digital
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Networking social é a prática de indivíduos que estabelecem conexões com outros indivíduos 
para expansão de contatos sociais e/ou de negócios. Resulta na formação de uma estrutura de 
muitas-para-muitas conexões humanas chamada rede social, que representa as relações e flui 
entre indivíduos e grupos. Uma rede social permite o compartilhamento de informações com 
toda a rede ou com subgrupos dela. 

Dieversos serviços on-line oferecem uma plataforma global baseada na Web para construir 
redes sociais entre indivíduos (e organizações) que compartilham interesses, atividades e 
conexões da vida real. O sistema de redes sociais cresceu imensamente na última década com 
a proliferação da Internet e dos dispositivos móveis. Esses serviços de sistema de rede social 
permitem a criação, descoberta, compartilhamento, promoção, distribuição e consumo de uma 
variedade de conteúdo digital para a comunidade e para atividades sociais em locais 
geográficos. A maioria dos serviços de sistema de rede social permite que os indivíduos e as 
organizações criem seus próprios perfis e se conectem um ao outro. Normalmente eles 
permitem o compartilhamento de opiniões, atividades, blogs, eventos, mensagens, imagens, 
vídeos e outras mídias. Alguns oferecem um conjunto especializado de funcionalidades, como 
permitir conexões com colegas de trabalho dentro de uma organização, profissionais de áreas 
diferentes ou com futuros empregadores em potencial. Alguns dos serviços de sistema de 
rede social mais populares são Facebook, Twitter, LinkedIn, Pinterest, Instagram e Google+.
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Análise de rede social

• Processo de análise dos modelos de relação em redes sociais 
para obter percepções

– Envolve a coleta de dados de várias fontes, identificação de 
relações e extração de novas informações

• Permite determinar a eficácia das relações, identificar pessoas 
influentes, associações e tendências

• Usa técnicas de ciências sociais, matemática, estatística e 
ciência da computação
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O aumento de uso de serviços de sistema de rede social on-line levou a um enorme 
crescimento de dados no universo digital. Os imensos volumes de dados têm um valor enorme 
para as organizações. Com o Big Data Analytics, as organizações podem obter percepções 
valiosas dos dados gerados através das redes sociais. Social network analysis (SNA) é o 
processo de análise de modelos de relações em redes sociais. O SNA envolve a coleta de dados 
de várias origens (como posts de mídia social, pesquisas, e-mails, blogs e outros meios 
eletrônicos), usando lógica analítica nos dados para identificar as relações e mineração deles 
para novas informações. É útil para examinar a estrutura social, fluxo de informações e 
interdependências (ou modelos de trabalho) de indivíduos ou organizações. As ferramentas de 
SNA fazem uma varredura em mídias sociais para determinar a eficácia das relações, 
identificar pessoas influentes, associações e tendências 

SNA permite a identificação e a descoberta de dinâmica complexa, crescimento e modelos de 
evolução em redes sociais usando aprendizagem automática e abordagens de data mining. 
SNA usa uma abordagem multidisciplinar que envolve o uso de uma ampla variedade de 
técnicas de ciências sociais, matemática, estatística, física, ciência de rede e ciência da 
computação. SNA permite a detecção e a análise de comunidades, personalização de 
atividades solitárias (por exemplo, pesquisa) e atividades sociais (por exemplo, detecção de 
amigos em potencial), análise de comportamento do usuário em fóruns abertos (por exemplo, 
sites convencionais, blogs e comunidades) e em plataformas comerciais (por exemplo, 
comércio eletrônico). SNA tem uma ampla variedade de aplicações, incluindo engenharia, 
ciência, economia, segurança nacional, criminologia, detecção de fraude e comércio eletrônico.
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Casos de uso de sistema de rede social
Caso de uso Descrição

Networking de 
marca

• Exibição de produtos e interação com consumidores
• Melhora a visibilidade da marca
• Ganha percepções sobre a base dos consumidores 

através de lógica analítica
Colaboração 
corporativa

• Permite aos funcionários se comunicarem e colaborarem

Marketing • Anúncio de produtos nas páginas dos indivíduos
• Identifica consumidores em potencial através de lógica 

analítica
Atendimento ao 
cliente

• Monitora os comentários do consumidor e soluciona 
problemas
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Além de proporcionar uma plataforma para conexão de pessoas e organizações, o sistema de 
rede social on-line também tem muitas aplicações em várias áreas como educação, ciência, 
solução de problemas, vendas e marketing. Alguns casos de uso de sistema de rede social são 
descritos abaixo:

Networking de marca: É o uso de sistema de rede social para fornecer aos consumidores 
uma plataforma de conteúdo relevante associado a uma marca específica. As organizações 
usam o networking de marca criando páginas e comunidades em redes sociais que exibem 
produtos, fornecem informações sobre ofertas promocionais e eventos e permitem a interação 
com o consumidor. O networking de marca oferece uma interação e participação de nível mais 
alto com o consumidor, oferece visibilidade global a marcas e permite atingir uma base de 
consumidores mais ampla. Ao usar ativamente as redes sociais, as organizações também 
procuram melhorar sua visibilidade em mecanismo de pesquisa. Através de ferramentas de 
lógica analítica, as organizações também podem obter percepções sobre sua base de 
consumidores, o que ajuda a criar campanhas de vendas mais efetivas. 

Colaboração corporativa: A colaboração é feita em organizações através do uso de sistema 
corporativo de redes sociais para permitir que os funcionários se comuniquem e compartilhem 
informações. Essas redes permitem que os funcionários colaborem melhor, compartilhem 
ideias e troquem informações. Essencialmente, as redes sociais corporativas oferecem todas as 
funcionalidades e benefícios dos serviços de sistema de rede social com recursos específicos 
adicionais e maior controle. 

Marketing: O uso de redes sociais está se tornando uma abordagem padrão para marketing. 
O marketing de mídia social tem o potencial para ajudar a aumentar as vendas e as receitas. 
As organizações anunciam seus produtos e serviços nas páginas de indivíduos com link nos 
anúncios para a página de mídia social da organização ou para seu site de vendas. As 
organizações também podem minerar o conteúdo social para identificação de potenciais 
consumidores. Isso as ajuda a localizar novos públicos-alvo com de forma mais eficaz para fins 
de marketing.

Atendimento ao cliente: As organizações também estão usando cada vez mais redes sociais 
para comunicação com os consumidores para fins de suporte melhor e mais rápido. 
Monitorando os comentários dos consumidores em mídias sociais, as organizações identificam 
proativamente e solucionam os problemas dos consumidores.
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O que é computação móvel?

• O uso de dispositivos móveis para 
acessar remotamente aplicativos 
e informações "em trânsito" por 
uma rede sem fio

– Dispositivos móveis incluem 
laptops, tablets, smartphones e 
PDAs
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Servidor de 
aplicativos

Dispositivos 
cliente

Dispositivos 
cliente

Datacenter/nuv
em corporativo
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Um dispositivo móvel é um sistema computacional que tem uma tela com entrada por toque 
e/ou teclado físico. Os dispositivos móveis normalmente têm funcionalidades como chamada 
por voz, Bluetooh e/ou NFC para compartilhamento de arquivos, Wi-Fi e/ou serviços de dados 
(por exemplo, HSPA+ and LTE) para conectividade com a Internet, GPS e capacidades de 
áudio-vídeo. Exemplos de dispositivos móveis são laptops, tablets, smartphones e PDAs 
(personal digital assistants). Computação móvel é o uso de dispositivos móveis para acessar 
remotamente aplicativos e/ou informações "em trânsito" em uma rede sem fio. 

A convergência das tecnologias sem fio, eletrônica avançada e a Internet levou à emergência 
de computação pervasiva (também chamada de computação ubíqua) e a IoT. A computação 
pervasiva é a tendência crescente de incorporar processadores a dispositivos como sensores e 
gadgets vestíveis e permitir que se comuniquem com a Internet. Os dispositivos de 
computação pervasiva estão conectados e disponíveis continuamente e estão contribuindo para 
o crescimento do ecossistema de computação móvel.

A imagem do slide mostra um servidor do aplicativo em um datacenter/nuvem de uma 
empresa sendo acessado por vários clientes móveis através de conexões sem fio na Internet 
ou em rede privada, como uma LAN (WLAN) sem fio.
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Casos de uso de computação móvel
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Caso de uso Descrição

Mobilidade corporativa • Proporciona aos funcionários acesso generalizado a 
informações e aplicativos

• Aumenta a colaboração e a produtividade
• Facilita BYOD

Produtos e serviços 
baseados em mobilidade

• Proporciona aos consumidores acesso generalizado a 
soluções baseadas em mobilidade 

• Exemplos: Redes social, serviços bancários, e-commerce e 
serviços baseados em localização

Computação em nuvem 
móvel

• Permite acesso a serviços em nuvem em dispositivos móveis
• Exemplos: Armazenamento em nuvem, gerenciamento de 

viagens e despesas, e CRM
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A computação móvel tem muitas aplicações em vários setores e domínios. Alguns casos de uso 
de computação móvel são descritos abaixo.

Mobilidade corporativa: A adoção rápida de dispositivos móveis inteligentes está mudando a 
maneira em que os indivíduos e organizações interagem e colaboram. As organizações estão 
cada vez mais fornecendo à sua força de trabalho acesso generalizado a informações e 
aplicativos de negócios em dispositivos móveis. Isso permite que os funcionários fiquem 
informados e realizem operações de negócios independentemente do local. Isso aumenta a 
colaboração e melhora a produtividade da força de trabalho. As organizações também estão 
explorando cada vez mais a opção BYOD (Traga seu próprio dispositivo), em que os 
funcionários podem usar dispositivos que não são da empresa, como laptops e tablets como 
máquinas de negócios. BYOD permite que os funcionários tenham acesso a aplicativos e 
informações em seus dispositivos pessoais enquanto estão em movimento. Também cria uma 
oportunidade de reduzir os custos de aquisição e os custos operacionais. 

Produtos e serviços baseados em mobilidade: As organizações e os provedores de serviço 
oferecem aos clientes uma ampla variedade de aplicativos baseados em mobilidade. Isso 
facilita a disponibilidade ubíqua de produtos de software e de serviços para os consumidores, 
melhora o atendimento ao cliente, aumenta a penetração no mercado e leva a um possível 
aumento de lucratividade. Diversas soluções baseadas em mobilidade, como serviços 
de sistema de rede social, Internet banking, comércio eletrônico móvel, serviços baseados no 
local, armazenamento em nuvem, documentação móvel e marketing móvel estão disponíveis 
globalmente.

Computação em nuvem móvel: A computação em nuvem móvel é a convergência da 
computação em nuvem, Internet e tecnologias sem fio. Com o crescimento rápido do uso dos 
dispositivos móveis, os Cloud Service Providers estão proporcionando cada vez mais acesso a 
serviços em nuvem. Por exemplo, os provedoresde nuvem Saas de hoje oferecem vários 
aplicativos móveis para armazenamento em nuvem, gerenciamento de T and E e 
gerenciamento de relações com o consumidor. A computação em nuvem móvel também é 
prevalente nas organizações, com o departamento de TI corporativo tornando os serviços em 
nuvem corporativos disponíveis a uma força de trabalho móvel.
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Esta lição abrangeu sistema de rede social, análise de redes sociais e casos de uso de redes 
sociais. Esta lição também abrangeu computação móvel e seus casos de uso.
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Lição 3: Resumo
Durante esta lição, os seguintes tópicos foram abordados:

• Redes social, análise de redes sociais e casos de uso de 
redes sociais

• Computação móvel e seus casos de uso
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Esta lição abrange os principais drivers para transformação para a terceira plataforma, 
características da infraestrutura da terceira plataforma e condições obrigatórias de negócios e 
de TI para transformação da terceira plataforma.
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Lição 4: Transformação para a terceira 
plataforma
Esta lição aborda os seguintes tópicos:

• Principais indutores da transformação para a terceira 
plataforma

• Características de infraestrutura da terceira plataforma

• Condições obrigatórias para a infraestrutura da terceira 
plataforma
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Indutores da transformação para a terceira 
plataforma

ISM v3 Módulo 2: Tecnologias da terceira plataforma

Indutor Descrição

Novo modelo de negócios • Cria modelos de negócios novos ou melhora os existentes
• Melhora a tomada de decisões através de percepções valiosas de dados 

Agilidade • Melhora a agilidade operacional e facilita a inovação
• Reduz o time-to-market 

Operações inteligentes • Melhora a eficiência operacional através de ferramentas inteligentes e 
estratégias

Novos produtos e serviços • Cria produtos e serviços novos ou adicionais 
• Cria novos fluxos de receita

Mobilidade • Proporciona acesso generalizado a informações e aplicativos
• Melhora a colaboração, produtividade e rentabilidade

Redes sociais • Aumenta a visibilidade, o alcance de mercado e oferece um serviço 
melhor
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Em organizações globais, há vários indutores da transformação para a terceira plataforma. 
Alguns deles são descritos abaixo.

Modelos de negócios novos/aperfeiçoados: As organizações se esforçam constantemente 
para criar novos modelos de negócios, novas ofertas e novas estruturas de custo para 
impulsionar o crescimento de receita e expandir seu valor. As tecnologias da terceira 
plataforma permitem que as organizações melhorem os modelos corporativos e desenvolvam 
novos modelos para criar mais valor para usuários/consumidores, medir o desempenho do 
mercado e responder dinamicamente às necessidades de usuários/clientes que mudam. Por 
exemplo, a lógica analítica revela percepções valiosas de dados que podem melhorar 
significativamente a tomada de decisões e permitir respostas melhores a oportunidades e 
ameaças.

Agilidade e inovação: No mundo competitivo de hoje, as organizações procuram ter 
operações ágeis e reduzir o time-to-market de produtos e serviços. As tecnologias da terceira 
plataforma permitem que as organizações funcionem de maneira mais ágil e facilitem a 
inovação. Por exemplo, em vez de seguir o processo tradicional de aquisição de recursos, uma 
equipe de desenvolvimento de aplicativos de uma organização pode proporcional recursos de 
computação de um portal de autoatendimento em nuvem, conforme e quando necessário. Essa 
agilidade permite o desenvolvimento rápido, reduz o time-to-market e facilita a inovação e a 
experimentação, o que é essencial para o desenvolvimento de novos produtos e serviços.

Operações inteligentes: As organizações dependem globalmente da combinação inteligente 
de pessoas e tecnologia para operações eficientes. Processos ineficientes, dados de baixa 
qualidade e comunicação e colaboração ineficazes entre as equipes de ativos podem atrapalhar 
muito a eficiência operacional. As novas possibilidades para aumentar a eficiência e a eficácia 
operacionais surgem constantemente através do uso de tecnologias da terceira plataforma. Por 
exemplo, a lógica analítica permite que as organizações desenvolvam estratégias eficientes e 
econômicas para a manutenção e substituição de equipamentos. Os equipamentos podem ser 
monitorados e as ferramentas de lógica analítica podem processar os dados em tempo real 
para pontuar e prever falhas de dispositivos. Isso reduz o tempo de inatividade devido a falhas 
de equipamento.

Novos produtos e serviços: A criação de novos produtos e serviços é um processo 
fundamental nas organizações para manter o crescimento e a rentabilidade dos negócios. A 
terceira plataforma permite que as organizações criem produtos e serviços novos ou adicionais 
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sobre os produtos tradicionais. Isso permite que monetizem as novas ofertas e criem 
novos fluxos de receita. Por exemplo, os fabricantes estão usando dados obtidos de 
sensores incorporados a produtos para oferecer serviços inovadores pós-venda a 
consumidores, como manutenção proativa para evitar falhas nos produtos. A lógica 
analítica também permite que as organizações tenham uma segmentação mais 
precisa de seus consumidores e ofereçam produtos ou serviços sob medida.

Mobilidade: A força de trabalho e os consumidores de hoje têm acesso generalizado 
a informações e aplicativos de negócios em dispositivos móveis. Isso aumenta a 
colaboração e a produtividade da força de trabalho e aumenta potencialmente a 
penetração no mercado e a rentabilidade.

Redes sociais: As organizações que atendem consumidores estão adotando 
rapidamente sistema de rede social on-line. Por exemplo, muitas organizações de 
varejo aproveitam os serviços de redes sociais on-line para anunciar seus produtos e 
serviços e aumentar a visibilidade global. As redes sociais tornam as organizações 
mais acessíveis a novos consumidores e mais familiares para consumidores 
existentes. O uso de redes sociais está se tornando uma abordagem padrão para 
envolver consumidores, marketing e um melhor nível de atendimento ao consumidor. 
As organizações também mineram mídias sociais para obter percepções sobre 
consumidores existentes e em potencial. Isso ajuda a oferecerem serviços melhores 
aos consumidores existentes e a localizar novos públicos-alvo para expandir sua base 
de consumidores. As organizações que se engajam em canais de redes sociais 
também tendem a ter mais fidelidade de seus consumidores.
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Características de infraestrutura da terceira 
plataforma

ISM v3 Módulo 2: Tecnologias da terceira plataforma

Característica Descrição

Disponibilidade • Serviços relevantes continuam a estar disponíveis depois de um evento disruptivo
• Projeto de infraestrutura e aplicativos resilientes

Segurança • Desafios relacionados a acesso não autorizado, propriedade de dados, malware, 
governança e conformidade

• Garante segurança em várias tecnologias da terceira plataforma

Escalabilidade • Escalabilidade maciça para acomodar mudanças em cargas de trabalho e volume de dados

Desempenho • Garante desempenho ideal para cargas de trabalho mistas
• Garante throughput elevado com baixa latência

Facilidade de acesso • Acesso a aplicativos e informações a partir de qualquer local em dispositivos móveis

Interoperabilidade • Vários sistemas ou componentes compartilham e usam informações e serviços através de 
APIs, web services ou middleware

Capacidade de 
gerenciamento

• Painel exclusivo de gerenciamento, automação e orquestração de várias partes
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Módulo 1, "Introdução ao armazenamento de informação" descreveu as principais 
características de um datacenter. Embora uma infraestrutura da terceira plataforma tenha 
características essenciais similares, há exigências adicionais na infraestrutura para dar suporte 
a capacidades como mobilidade, interação social, lógica analítica e entrega de recursos de TI 
como serviços de maneira econômica. Algumas características de uma infraestrutura de 
terceira plataforma são descritas abaixo.

Disponibilidade: Projeto resiliente de componentes de infraestrutura e de aplicativos 
permitem atingir disponibilidade alta de aplicativos e informações. A resiliência é caracterizada 
pela capacidade de a infraestrutura continuar a oferecer serviços críticos com eficiência depois 
de um evento disruptivo. Técnicas como componentes redundantes, clustering, zonas de 
disponibilidade de serviço e projeto de aplicativos acoplados livremente são implementados 
para proteção e capacidade de recuperação de paralisações planejadas, falhas do sistema e 
desastres naturais. Essas e outras técnicas são abordadas posteriormente no curso. 

Segurança: Com as tecnologias da terceira plataforma, há vários desafios de segurança como 
acesso a dados não autorizado, perda de dados, hacking, malware, propriedade de dados e 
perda de governança e conformidade. Vários mecanismos de segurança, como autenticação, 
controle de acesso, firewall e criptografia são implementados para garantir a segurança em 
várias tecnologias de plataforma. Essas e outras técnicas são abordadas posteriormente no 
curso. As ferramentas de segurança também podem dar suporte à detecção de ameaças, 
resposta a incidentes de segurança, geração de relatórios de conformidade e investigação de 
incidentes através da análise do conjunto em tempo real e histórica de eventos de segurança a 
partir de uma ampla variedade de fontes de dados eventuais e contextuais.

Escalabilidade: Uma infraestrutura de terceira plataforma normalmente é caracterizada por 
escalabilidade maciça. A infraestrutura é capaz de acomodar alterações não disruptivas em 
cargas de trabalho de aplicativos e volume de dados. Por exemplo, no Big Data Analytics, uma 
arquitetura scale-out (abordada posteriormente no curso) normalmente é usada, o que 
envolve inclusão de nós em um cluster para atender o crescimento em termos de 
processamento e requisitos para armazenamento. A carga de trabalho e os dados são, em 
seguida, balanceados automaticamente entre os recursos disponíveis.

Desempenho: Uma infraestrutura de terceira plataforma encontra cargas de trabalho mistas, 
que podem ter combinações variáveis de leituras e/ou gravações sequenciais/aleatórias para 
operações diferentes como processamento de transações, lógica analítica e backup e 
recuperação. Alguns aplicativos, como as soluções Big Data Analytics, usam processamento em 



‹#›Copyright 2015 EMC Corporation. Todos os direitos reservados.

lote e exigem capacidade de processamento em tempo real ou quase em tempo real. 
A infraestrutura deve manter o desempenho ideal dos aplicativos e garantir o 
throughput alto e a latência baixa. Além de instalar componentes de alto 
desempenho, várias técnicas, como balanceamento de carga, armazenamento em 
cache e classificação por níveis de armazenamento, são usadas para garantir o 
desempenho exigido para os níveis de serviço. Essas e outras técnicas são abordadas 
posteriormente no curso.

Facilidade de acesso: Um dos principais indutores para a adoção da terceira 
plataforma é a capacidade de acessar aplicativos e informações de qualquer local em 
dispositivos móveis. As organizações exigem plataformas de infraestrutura, software 
e desenvolvimento de aplicativos para permitir o acesso móvel a informações e 
aplicativos atuais e novos. 

Interoperabilidade: Em um ambiente de terceira plataforma, várias tecnologias e 
componentes heterogêneos de hardware e software se integram para fornecer 
serviços aos usuários finais. Interoperabilidade é a capacidade de dois ou mais 
sistemas ou componentes compartilharem e usarem informações e serviços. Os 
serviços de integração para interoperabilidade incluem projeto detalhado e serviços 
de implementação que vinculam funcionalidades da infraestrutura de TI, dados e 
aplicativo (software personalizado e/ou padronizado) umas com as outras. As 
atividades específicas podem incluir planejamento e gerenciamento de projetos, 
projeto detalhado ou implementação de APIs, web services ou middleware.

Capacidade de gerenciamento: Em um ambiente com terceira plataforma, a 
simplicidade e a flexibilidade do gerenciamento da infraestrutura é vital. As 
ferramentas de gerenciamento oferecem um painel exclusivo para realizar todos os 
processos de gerenciamento em toda a infraestrutura. As ferramentas que permitem 
orquestração e automação de tarefas são implementadas para se ter mais eficiência e 
provisionamento mais rápido de recursos. A automação e a orquestração do serviço 
também dão suporte ao autoatendimento (o que permite agilidade) e serviço medido. 
Os componentes pré-integrados/commodity também são amplamente usados para 
facilitar a instalação e o gerenciamento. Os processos de gerenciamento são 
abordados posteriormente no curso.
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Condições obrigatórias para a transformação 
na terceira plataforma
Regras: Descrição

Transformação do 
modelo operacional

• Adoção do modelo ITaaS 
• Os recursos de TI são provisionados por LoBs através de um 

portal de autoatendimento

Transformação 
organizacional

• Emergência de novas funções e responsabilidades para 
estabelecer e gerenciar serviços

• Exemplos: gerente de serviço, arquiteto de nuvem, planejador 
de capacidade e gerente de operações de serviço

Transformação de 
tecnologia

• Transformação de aplicativos: entrega em nuvem e capacidades 
de analíticas e móveis

• Transformação de infraestrutura

Transformação de 
habilidades

• Necessidade de desenvolvimento de novas habilidades técnicas e 
pessoais
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Hoje, CIOs e executivos de negócios nas organizações estão no meio de uma oportunidade 
sem precedentes que surge com o surgimento da terceira plataforma. A terceira plataforma 
está promovendo inovação e crescimento empresariaism bem como novas origens importantes 
de vantagem competitiva estão sendo formadas pelo aproveitamento criativo de tecnologias da 
terceira plataforma. Para a adoção da terceira plataforma, as organizações precisam 
transformar a maneira em que se engajam com sua força de trabalho e seus consumidores, a 
velocidade em que entregam seus produtos e serviços e a eficiência e resiliência das 
operações. As organizações precisam dar suporte à proliferação de novos dispositivos que 
estão chegando ao local de trabalho, atender às demandas de uma força de trabalho altamente 
móvel, gerenciar rapidamente volumes de dados em expansão e garantir o valor e a segurança 
das informações de várias fontes de dados, tando dentro quanto da empresa. Tudo isso está 
transformando o ambiente de TI tradicional e mudando a maneira em que as funções de TI são 
executadas.

Algumas dos requisitos operacionis para a transformação da terceira plataforma são descritos 
abaixo.

Transformação do modelo operacional: Tradicionalmente, as solicitações de TI são 
canalizadas através de um processo prolongado de aprovação e entrega, que é prejudicial para 
fins de agilidade e inovação. A adoção do modelo de operação de TI como Serviço (ITaaS) 
transforma a TI tradicional em um paradigma de serviço. A TI se torna um utilitário para os 
negócios e os serviços são colocados em pacotes e orquestrados para o consumo conveniente. 
Os serviços de TI são mantidos em um catálogo de serviços que permitem que as Linhas de 
negócios proporcionem recursos ou implementem novos aplicativos como em 
autoatendimento. Isso permite que as organizações alcancem agilidade nos negócios. ITaaS 
oferece um modelo de custo flexível, reduz os custos fixos e permite várias opções para origem 
de recursos. A disponibilidade de muitas ferramentas e tecnologias permite a entrega de 
qualquer recurso de TI como serviço – “Anything/Everything as a Service” (XaaS).ITaaS 
representa um meio importante para oferecer a capacidade de resposta e a economia que a 
organização procura. Isso envolve automação significativa de tarefas de TI de rotina, 
apresentação de serviços através de um portal de atendimento e processos operacionais 
dinamizados. 

Transformação da organização: A transformação da organização se concentra em como a 
organização de TI e as funções dentro dela mudam quando há ocorre a transformação para a 
terceira plataforma. Novas funções e responsabilidades surgem para estabelecer e gerenciar 
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serviços em lugar de tecnologia. As novas funções envolvem a realização de tarefas 
relacionadas à definição e criação de serviços, administração e gerenciamento de 
serviços, governança de serviço e formulação de política e gerenciamento do 
atendimento ao consumidor. Por exemplo, o TI pode deixar de ser um centro de 
custo para ser um parceiro de negócios estratégico na organização e os gerentes de 
TI podem ser chamados para serem conselheiros ou gerentes financeiros de negócios 
de serviços de TI. Alguns outros exemplos de novas funções em um ambiente de 
terceira plataforma incluem gerente de serviços, gerente contábil, arquiteto de 
nuvem, planejador de capacidade e gerente de operações de serviço.

Transformação da tecnologia: A transformação da tecnologia tem duas 
dimensões: transformação de aplicativos e transformação d infraestrutura. 
Transformação de aplicativos envolve alinhamento da entrega de aplicativos através 
da nuvem e agregar aos aplicativos capacidades analíticas e de entrega móvel. As 
opções de origem de software de nuvem permitem a consolidação de aplicativos 
similares. As organizações também podem tomar uma decisão exclusiva de 
terceirização para cada tipo de aplicativo de nuvens privadas ou públicas e deixar 
alguns aplicativos em infraestrutura de legado. A originação direta dos aplicativos 
para o modelo de nuvem ideal reduz o número de pontos de integração para TI e 
produz uma padronização maior e eficiência operacional. A transformação de 
infraestrutura envolve a construção de uma infraestrutura de terceira plataforma 
padronizada, econômica e capaz de suportar os aplicativos existentes e 
transformados e de oferecer uma base para a automação. Isso é permitido com o uso 
de virtualização e de tecnologias definidas por software (abordadas posteriormente 
no curso). Essas tecnologias permitem que a TI consolide recursos, melhore a 
utilização dos recursos, elimine silos de TI e reduzam tempos de ciclo longos para 
responder às solicitações de negócios.

Transformação de habilidades: As funções em mudança da equipe de TI 
acarretam a necessidade de habilidades em novas tecnologias e também de 
habilidades mais voltadas para negócios de comunicações, marketing e 
gerenciamento de serviços. Muitas organizações foram se desenvolveram em torno 
de tecnologias de segunda plataforma e a implementação de soluções inovadoras da 
terceira plataforma requer habilidades e experiências mais recentes. O prevê que as 
habilidades nas áreas de nuvem, Big Data, redes social e dispositivos móveis se 
tornarão as novas principais competências de TI nas próximas duas décadas. Além 
das habilidades técnicas, ter habilidades fortes como comunicação, 
colaboração, sistema de rede, criatividade, construção de relacionamento e solução 
de problemas é considerado de igual importância. As organizações também podem 
usar a abordagem híbrida de incluir habilidades específicas em suas equipes internas 
para se concentrar nas competências essenciais e originar atividades não principais 
de parceiros, fornecedores e provedores de serviços terceirizados. 
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Esta lição abordou os principais indutores da transformação para a terceira plataforma, 
características da infraestrutura da terceira plataforma e condições obrigatórias para a 
transformação da terceira plataforma.

© Copyright 2015 EMC Corporation. Todos os direitos reservados.

Lição 4: Resumo
Durante esta lição, os seguintes tópicos foram abordados:

• Principais indutores da transformação para a terceira 
plataforma

• Características de infraestrutura da terceira plataforma

• Condições obrigatórias para a infraestrutura da terceira 
plataforma
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A seção Conceitos em prática aborda VMware vCloud Air, Pivotal Cloud Foundry, EMC 
Syncplicity, Pivotal GemFire e Pivotal Greenplum Database.

Obs.:

Para obter as informações mais recentes sobre produtos VMware, visite www.vmware.com.

Para obter as informações mais recentes sobre produtos Pivotal, visite www.pivotal.io.

Para obter as informações mais recentes sobre EMC Syncplicity, visite www.syncplicity.com.

© Copyright 2015 EMC Corporation. Todos os direitos reservados.

Conceitos práticos 
• VMware vCloud Air

• Pivotal Cloud Foundry

• EMC Syncplicity

• Pivotal Gemfire

• Pivotal Greenplum Database

ISM v3 Módulo 2: Tecnologias da terceira plataforma 41

ISM v3 Módulo 2: Tecnologias da terceira plataforma



42Copyright 2015 EMC Corporation. Todos os direitos reservados.

© Copyright 2015 EMC Corporation. Todos os direitos reservados.

VMware vCloud Air, Pivotal Cloud Foundry e 
EMC Syncplicity

ISM v3 Módulo 2: Tecnologias da terceira plataforma

vCloud Air Cloud Foundry Syncplicity

• Nuvem pública IaaS

• Permite a adoção de 
modelo de nuvem 
híbrido para:
- Estender/migrar cargas de 

trabalho existentes 

- Desenvolvimento de 
aplicativo novo

- Recuperação de desastres

• Oferta de PaaS com base 
em projeto de código 
aberto do setor

• Permite o 
desenvolvimento de 
aplicativos dinamizado e 
ágil

• Suporta várias 
plataformas de 
programação e serviço 
de dados

• Solução Saas para 
compartilhamento de 
arquivos e proteção de 
dados
- Oferece acesso móvel e 

pela Web

- Habilita BYOD

• Sincroniza arquivos em 
dispositivos em tempo 
real
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A VMware vCloud Air é uma nuvem pública segura de propriedade e operada pela VMware 
que oferece Infraestrutura como serviço para casos de uso empresariais, como extensão de 
cargas de trabalho de datacenter existentes para a nuvem pública, migração de aplicativos de 
nuvens locais para a nuvem pública, desenvolvimento de aplicativos novos e recuperação de 
desastres. Ela se baseia no vSphere e é compatível com as nuvens locais VMware existentes. E 
permite que as organizações adotem o modelo de nuvem híbrida ampliando de maneira 
integrada as nuvens locais para a nuvem pública. O vCloud Air permite que aplicativos 
existentes sejam executados na nuvem pública sem a necessidade de serem reescritos ou 
redesenhados. As organizações podem usar o mesmo sistema de rede, segurança e 
ferramentas de gerenciamento, habilidades e políticas que são usados em seus ambientes 
locais. Uma visão consolidada de recursos alocados é proporcionada para permitir que os 
administradores gerenciem a utilização de recursos. O vCloud Air tem três ofertas de serviço 
principais (com mais esperadas para o futuro): Dedicated Cloud (tenant exclusivo, serviço de 
nuvem isolado fisicamente), Virtual Private Cloud (serviço de nuvem isolado logicamente, 
vários tenants) e Disaster Recovery (serviço de recuperação de desastres baseadana nuvem). 
O vCloud Air oferece assinaturas com base em períodos e opções de pagamento imediato.

O Pivotal Cloud Foundry (CF) é uma Plataforma como serviço corporativa, com base no 
projeto de PaaS de código aberto Cloud Foundry. O projeto de código aberto Cloud Foundry é 
mantido pela Cloud Foundry Foundation, cujos membros incluem muitas das principais 
empresas globais. O Pivotal CF, habilitado por Cloud Foundry, permite o desenvolvimento de 
aplicativos, implementação e operações agilizados em nuvens privadas e públicas. Ele dá 
suporte a várias linguagens de programação e frameworks, inclusive Java, Ruby, Node.js, PHP 
e Python. Também dá suporte ao desenvolvimento rápido de aplicativos e permite que os 
desenvolvedores entreguem continuamente atualizações e dimensionem horizontalmente a 
Web e os aplicativos da terceira plataforma sem tempo de inatividade. Os desenvolvedores 
podem desenvolver e implementar aplicativos rapidamente sem se preocuparem com a 
configuração e o gerenciamento da infraestrutura de nuvem subjacente. O Pivotal CF também 
dá suporte a vários serviços de dados importantes como Jenkins, MongoDB, MySQL, Redis e 
Hadoop. O uso de padrões abertos permite a migração de aplicativos entre nuvens públicas e 
privadas compatíveis. O Pivotal CF oferece um console de gerenciamento unificado para toda a 
plataforma que permite o monitoramento de aplicativos e de infraestrutura em profundidade.

O EMC Syncplicity é uma solução Saas de classe corporativa para compartilhamento de 
arquivos on-line, colaboração e proteção de dados. Ele permite que um usuário corporativo 
compartilhe arquivos e pastas com segurança e colabore com outros usuários. E dá suporte ao 
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acesso móvel e pela Web a arquivos de qualquer dispositivo e os arquivos também 
ficam disponíveis offline. Sincroniza as trocas de arquivos em todos os dispositivos 
em tempo real, portanto, os documentos estão sempre protegidos e disponíveis para 
qualquer dispositivo. Se um dispositivo falhar, o acesso aos arquivos ainda estaria 
disponível por outros arquivos. Permite uma força de trabalhT BYOD (Traga seu 
próprio dispositivo) enquanto oferece controles de acesso, SSO (Single Sign-On), 
criptografia de dados e outros recursos de classe corporativa. O Syncplicity 
atualmente tem quatro ofertas: Personal Edition (para pessoas físicas), Business 
Edition (para pequenas e médias empresas), Department Edition (para 
departamentos corporativos) e Enterprise Edition. A Enterprise Edition tem suporte a 
opções de implementação pública, no local e híbrida.
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Pivotal GemFire e Pivotal Greenplum Database
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GemFire Greenplum Database

• Banco de dados distribuído em memória 
para aplicativos NoSQL de escala alta
- Oferece acesso a aplicativos de dados de 

latência baixa em escala maciça 

- Suporta lógica analítica em tempo real

• Distribuição de dados automática no 
cluster

• Suporte para várias linguagens de 
programação

• Solução SMAQ completa para Business 
Intelligence e lógica analítica

• Escalabilidade linear maciça e 
processamento paralelo 
- Paralelização de carga de trabalho automática 

e distribuição de dados no cluster

• Suporte para SQL, Hadoop, MapReduce e 
lógica analítica programável
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O Pivotal GemFire é um banco de dados distribuído em memória para aplicativos NoSQL 
personalizados de alta escala. O GemFire armazena todos os dados operacionais na RAM em 
nós distribuídos para fornecer acesso rápido a dados enquanto minimiza a penalidade de 
desempenho de leitura dos drives de armazenamento. Isso oferece acesso de dados de 
latência baixa a aplicativos em escala maciça com muitas transações simultâneas envolvendo 
terabytes de dados operacionais. Projetado para manter a consistência de operações 
simultâneas em seus nós de dados distribuídos, o GemFire suporta transações ACID 
(Atomicity, Consistency, Isolation, Durability) para aplicativos de escala maciça, como 
comércio de ações, pagamentos financeiros e vendas de passagens com milhões de transações 
por dia. O GemFire oferece escalabilidade linear que permite o aumento preditivo da 
capacidade e do armazenamento de dados incluindo nós adicionais em um cluster. A 
distribuição de dados e o uso dos recursos do sistema são ajustados automaticamente 
conforme os nós são incluídos ou removidos, facilitando o dimensionamento vertical ou 
horizontal para atender rapidamente aos aumentos esperados ou não de demanda. O GemFire 
oferece fail-over embutido e clusters resilientes com autocorreção para permitir que os 
desenvolvedores atendam às exigências de serviço mais restritas para acessibilidade de dados. 
Oferece suporte nativo às linguagens de programação Java, CC++ e C# e aplicativos em 
outras linguagens de programação são suportados por uma API REST.

O Pivotal Greenplum Database é uma solução SMAQ completa, projetada para Business 
Intelligence e Big Data Analytics. Tem uma arquitetura MPP (processamento altamente 
paralelo) com escalabilidade linear que armazena e analisa terabytes a petabytes de dados. 
Nessa arquitetura, cada nó de servidor age como um sistema de gerenciamento de banco de 
dados integrado que é proprietário e gerencia uma parte distinta dos dados em geral. Oferece 
paralelização automática sem a necessidade de particionamento manual para ajuste. O sistema 
distribui automaticamente dados e paraleliza as cargas de trabalho de consulta em todo o 
hardware disponível. O in-database analytics é ativado pelo suporte de alto desempenho e a 
troca de dados flexível entre Hadoop e Greenplum Database. Tem suporte incorporado a SQL, 
MapReduce e lógica analítica programável. Também oferece ferramentas para gerenciamento 
de banco de dados, backup e recuperação de desastre.
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Este módulo abordou computação em nuvem e suas características essenciais. O módulo 
também abordou modelos de serviços em nuvem e modelos de implementação de nuvem. 
Além disso, o módulo discutiu Big Data Analytics. O módulo também abordou redes sociais e 
computação móvel. Por fim, este módulo discutiu as principais características da infraestrutura 
da terceira plataforma e as principais condições obrigatórias para transformação na terceira 
plataforma.

Isso conclui o treinamento.
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Módulo 2: Resumo

Pontos-chave abordados neste módulo:

• Computação em nuvem e suas características essenciais

• Modelos de serviços em nuvem e modelos de implementação de 
nuvem

• Big Data Analytics

• Networking social e computação móvel

• Características de infraestrutura da terceira plataforma

• Condições obrigatórias para a infraestrutura da terceira 
plataforma
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