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Introdução 
As oportunidades de aprimorar a eficiência e o desempenho da TI através da 
centralização de recursos têm aumentado drasticamente nos últimos anos com o 
amadurecimento de tecnologias, como a SOA, virtualização, computação em grade e 
automação do gerenciamento. Um resultado natural disso é o que cada vez mais tem 
sido chamado de “computação em nuvem”, em que um consumidor de recursos 
computacionais configura e faz uso da computação “na nuvem” (ou seja, em uma rede) 
de maneira autônoma, sem envolvimento direto na forma como aquela computação é 
fornecida. Inicialmente referindo-se a serviços fornecidos por terceiros através da Web, a 
computação em nuvem está agora também evoluindo em uma variante “privada” através 
da qual as empresas configuram infraestruturas compartilhadas centralizadas que 
funcionam como nuvem, com ajuste automático de capacidade, que os "clientes" 
departamentais internos utilizam de maneira autônoma. A concretização dos benefícios 
de eficiência, desempenho e agilidade estão reforçando esta tendência. 

O Oracle Fusion Middleware fornece uma base abrangente para nuvens privadas 
corporativas. Com mecanismos de Clustering , confiáveis e de alto desempenho, bem 
como gerenciamento e segurança unificada e pervasiva, o Fusion Middleware fornece o 
suprimento dinâmico de recursos mais eficiente do setor. A modularidade, capacidade 
de compartilhamento e composição, proporcionadas pelas tecnologias de SOA, BPM e 
interação com o usuário do Fusion Middleware, complementam o suprimento dinâmico 
de recursos para oferecer suporte a uma poderosa plataforma autônoma de 
componentes reutilizáveis. Esses componentes de plataforma são facilmente 
gerenciados por uma função central de TI e facilmente compostos em aplicativos por 
departamentos dentro de uma empresa. 

Ainda existem tecnologias que precisam ser desenvolvidas e práticas que precisam ser 
refinadas, mas as empresas já podem avançar significativamente na obtenção dos 
benefícios da computação em nuvem disponíveis hoje em dia. Comece com o Oracle 
Fusion Middleware.
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Visão geral: Computação em nuvem e a empresa 

Alguém pode pensar na história da TI como um pêndulo que balança entre o extremamente 
centralizado e o extremamente distribuído. Os primeiros mainframes eram um exemplo de 
computação centralizada. Os PCs e estações de trabalho dos anos 70 e 80 eram um grande 
contraste, com a computação ocorrendo nos nós mais distantes da arquitetura. A conectividade e  
a banda larga cada vez mais impulsionadas pelas tecnologias de Internet estão nos trazendo de 
volta à maior centralização. 

Tanto a centralização como a distribuição têm méritos importantes para a TI corporativa. A 
centralização do controle capacita a consistência, economias de escala e a implantação eficiente 
de inovações que podem ser aplicadas por toda a empresa. A distribuição do controle capacita a 
agilidade de departamentos, possibilitando a flexibilidade para reagir rapidamente às necessidades 
e obrigações específicas de suas funções dentro da organização. Otimizar o equilíbrio entre a 
centralização e a distribuição é um desafio constante para a arquitetura de TI, organização das 
pessoas que oferecem suporte a esta arquitetura e organização das pessoas que usam essa 
arquitetura. 

A computação cliente-servidor foi o primeiro grande passo rumo à maior centralização do 
mundo de PCs e estações de trabalho distribuídos. Assim como a ubiquidade e a qualidade da 
rede com base na Internet tornaram a computação cliente-servidor mais viável e difundida, boa 
parte dela passou para o servidor em um modelo mais centralizado.  

O mundo dividido em unidades isoladas: configuração trabalhosa e expansão 
manual 

Inicialmente, a mudança para a computação com base em servidor foi suportada por uma 
abordagem arquitetônica altamente dividida em unidades isoladas: cada aplicação tinha uma 
“pilha” dedicada. No começo, essa pilha era normalmente um único servidor, mas conforme a 
pilha foi subdividida em múltiplas camadas e essas camadas se tornaram padronizadas, as 
aplicações se tornaram distribuídas por mais de um servidor. Uma única aplicação ainda tinha 
normalmente a propriedade exclusiva dos servidores nessas arquiteturas multicamadas, de forma 
que ela ainda era uma arquitetura com unidades isoladas, frequentemente com pouquíssima 
utilização de hardware. 

“A maturidade das tecnologias de virtualização da infraestrutura de aplicações que capacitam o provisionamento dinâmico e 

automático das aplicações com base no servidor de aplicações corporativo em clusters de servidores padronizados, como em 

grade, irão suportar a escalabilidade flexível, de baixo custo, como nuvem, capacitando assim arquiteturas no estilo nuvem 

dentro da empresa.” 

Gartner: Key Issues for Platform Middleware, 2009 
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Figura 1.  Siloed server-side architecture 

Divisão em unidades isoladas 

A subutilização e complexidade do acúmulo crescente de gerenciamento estimularam diversas 
tendências durante os últimos anos. A decomposição de aplicações em componentes (além das 
camadas de nível macro como a camada de Web/UI, camada de aplicações/lógica comercial e a 
camada de banco de dados) foi capacitada pela arquitetura orientada a serviços (SOA). A 
dissociação das aplicações de hardware específico e dedicado tem sido possível graças à 
virtualização e técnicas de computação em grade. A automação da alocação de hardware entre as 
aplicações tem sido possível graças a métricas, gerenciamento e controle cada vez mais 
sofisticados. 

 
Figura 2. Dissociação da demanda de recursos específicos capacitada pela computação em grade. 

Computação em nuvem 

A dissociação do software do “ server-side” do hardware (e a flexibilidade, dinâmica e automação 
com que esse software é executado) levou naturalmente a um modelo chamado hoje em dia de 
“computação em nuvem”. Colocada de maneira mais simples, a metáfora da nuvem visa 
transmitir a idéia de que um usuário (seja uma pessoa ou outro sistema) de um ativo (aplicação, 
armazenamento etc.) “na nuvem” não se preocupa ou não precisa se preocupar onde e como 
esse ativo está sendo mantido. A nuvem obscurece o local do ativo; a única coisa com que o 
usuário está preocupado é que o ativo esperado existe e funciona. As duas características 
essenciais de um ambiente em nuvem são que: 
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• o ativo está configurado, implantado ou engajado de forma instantânea ou quase instantânea 
em uma rede (normalmente a Internet/Web) sem estar amarrado a recursos computacionais 
físicos específicos, e 

• a capacidade da aplicação (número suportado de usuários simultâneos e transações por unidade 
de tempo, quantidade de armazenamento etc.) é ajustada automaticamente conforme a 
flutuação da demanda de forma que o dimensionamento e provisionamento manuais são 
eliminados tanto no início quanto ao longo do tempo 

A noção de nuvem inicialmente desenvolveu-se no contexto de aplicações acessadas pela 
Internet e Web. Inicialmente chamadas de “aplicações hospedadas” fornecidas por “provedores 
de serviços de aplicação (ASPs) ”, este fenômeno mais tarde se tornou conhecido como SaaS 
(software como um serviço).  

Tipos de computação em nuvem 

Conforme a metáfora e a terminologia da nuvem se desenvolviam nos últimos anos, a noção de 
SaaS ignorava a pergunta de o que mais poderia ser oferecido "como um serviço”.  Vários 
desdobramentos diferentes surgiram, mas aqueles que ganharam mais força dividem os tipos de 
nuvens em três categorias: o SaaS original (que se refere principalmente a aplicações completas), 
plataforma como um serviço, ou “PaaS” e infraestrutura como um serviço, ou “IaaS”. A IaaS se 
refere a recursos extremamente básicos de computação: máquinas com sistemas operacionais e 
armazenamento. O exemplo atual mais conhecido de IaaS é a Amazon Elastic Compute Cloud 
(“EC2”). A PaaS está entre a IaaS e o SaaS e se refere a um ambiente onde alguém desenvolve e 
executa uma plataforma de aplicações na nuvem usando quaisquer componentes pré-construídos 
e as interfaces são fornecidas por esta plataforma PaaS específica. 

 
Figura 3. Diferentes tipos de computação em nuvem. 
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A escolha de uma empresa por SaaS, PaaS ou IaaS para uma determinada solução depende de 
uma série de fatores, incluindo a disponibilidade da aplicação SaaS para atender às necessidades 
próximas, o nível de experiência da empresa no desenvolvimento de aplicações personalizadas e a 
quantidade de flexibilidade exigida. Basicamente, a distância entre IaaS e SaaS representa um 
acerto entre esforço e flexibilidade. 

Nuvem pública vs Nuvem privada 

Apesar da divisão em SaaS, PaaS e IaaS, a computação em nuvem se dividiu por outra dimensão. 
Embora inicialmente a nuvem se referisse a software acessado através da Internet/Web pública, 
as empresas rapidamente perceberam que poderiam ser configurados internamente ambientes 
com as características essenciais de nuvem enumeradas acima: implantação autônoma com base 
em rede e capacidade flexível. Essas nuvens “dentro da empresa” ou “internas” acabaram sendo 
chamadas de “nuvens privadas”. 

 
Figura 4. Uma oferta de nuvem pública é fornecida por um terceiro através da Internet; uma nuvem privada é configurada e gerenciada 

pelo próprio departamento de TI de uma empresa e é executada dentro do firewall corporativo. 

Tanto as nuvens públicas como as nuvens privadas compartilham os benefícios essenciais de: 

• Eficiência 

• Alta disponibilidade 

• Capacidade flexível 

Esses benefícios derivam da virtualização e/ou arquitetura em grade usada como base para as 
nuvens, obtendo a eficiência da alta utilização de servidores físicos compartilhados, 
disponibilidade do clustering através de diversos servidores físicos e a capacidade flexível 
proveniente da habilidade de redimensionar dinamicamente os clusters e/ou migrar nós de 
clusters em tempo real para diferentes servidores físicos. Além desses benefícios, as nuvens 
públicas oferecem: 

• Baixos custos iniciais 



Artigo Técnico da Oracle — Nuvem Privada de "Plataforma como serviço"  com Oracle Fusion Middleware 

 

6 

• Nenhuma configuração de hardware por parte da empresa 

• Gerenciamento de sistemas mínimo ou inexistente por parte da empresa 

Os possíveis aspectos negativos da utilização de uma oferta de nuvem pública incluem: 

• Custos totais maiores ao longo do tempo 

• Difícil integração restringida por limitações das interfaces que a oferta fornece 

• Ausência de controle direto sobre a segurança ou qualidade do serviço 

A nuvem privada, por outro lado, implica em parte do investimento inicial em hardware, bem 
como na administração contínua por parte da empresa. Entretanto, os aspectos negativos de uma 
nuvem pública são então atenuados uma vez que a nuvem privada oferece: 

• Menor custo total ao longo do tempo 

• Acesso total e flexibilidade para integrar 

• Controle direto sobre a segurança e qualidade do serviço 

Nuvem privada de PaaS – Natural para as empresas 

Uma vez que a flexibilidade de integração e controle sobre a qualidade do serviço e a segurança 
são questões de alta prioridade para as grandes empresas, e como essas empresas provavelmente 
têm recursos financeiros para otimizar os custos ao longo do tempo em vez dos custos iniciais, 
muitas empresas irão naturalmente caminhar para a variante privada em sua adoção pela 
computação em nuvem. Um aspecto adicional reforça essa tendência: adotar práticas de nuvem 
privada é uma mudança pequena para diversas empresas. Em muitos casos, os departamentos de 
TI já avançaram significativamente no sentido de consolidar a infraestrutura e configurar serviços 
compartilhados, e habilitar a capacidade dinâmica automatizada e autônoma da nuvem será quase 
sempre uma etapa incremental relativamente pequena. Isso contrasta com a adoção de uma 
oferta de nuvem pública, que irá alterar drasticamente a forma como os usuários departamentais 
obtêm suporte para a aplicação.  

Suporte organizacional para Nuvem privada de PaaS 

Na configuração de uma nuvem privada, a estrutura organizacional natural é composta por uma 
função central de TI que configura e gerencia a própria nuvem e diversos departamentos 
funcionais ou de produto espalhados pela empresa que são “clientes” da nuvem.  

Para uma nuvem privada, o tipo mais adequado é a PaaS. Se a função de TI central configurasse 
uma oferta no nível da IaaS, os usuários departamentais precisariam de muita experiência própria 
de TI para utilizarem a nuvem, aniquilando portanto a economia obtida através da centralização 
da função da TI em primeiro lugar. Na outra ponta do espectro, uma oferta interna de SaaS não 
faria muito sentido em diversos casos pois os departamentos não teriam a flexibilidade para criar 
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a funcionalidade específica necessária. Existem poucas aplicações que satisfariam uma maioria de 
necessidades funcionais espalhadas por diversos departamentos. O nível de plataforma da PaaS é 
o equilíbrio perfeito entre flexibilidade e facilidade de uso para os clientes departamentais em 
nuvem. 

Dependendo das características do setor ou domínio, bem como as estratégias comerciais 
específicas da empresa, empresas diferentes terão equilíbrios diferentes entre o que existe em 
uma plataforma de nuvem compartilhada e o que os departamentos individuais precisarão criar. 
Por exemplo, em uma empresa de produtos de consumo organizada de tal forma que diferentes 
departamentos representam diferentes produtos, a plataforma com base em nuvem pode ter a 
funcionalidade de tal forma que um portal de interação com o cliente, um catálogo, o 
processamento de pedidos e um atendimento ao cliente, e cada departamento de produto teriam 
somente personalizações mínimas além das características básicas fornecidas pela plataforma. Em 
outro exemplo, uma plataforma de nuvem privada de uma empresa de telecomunicações poderia 
fornecer funcionalidade básica de registro de clientes, com cada departamento criando aplicações 
extremamente especializadas. No primeiro exemplo, a maioria da experiência de TI estaria 
presente na função da TI central com pouquíssima experiência necessária por parte dos 
departamentos; no segundo exemplo, cada departamento provavelmente possui seus 
programadores em Java. Cada empresa terá um conjunto exclusivo de recursos fornecidos na 
plataforma em nuvem central; o objetivo será centralizar o máximo possível e, ao mesmo tempo, 
permitir que os departamentos tenham a flexibilidade que precisam para suas funções para tornar 
o negócio como um todo mais competitivo. 

Requisitos e arquitetura de referência para a Nuvem privada de PaaS 

A figura abaixo mostra a arquitetura básica de uma oferta de nuvem de "plataforma como 
serviço" que uma função de TI central configuraria dentro de uma empresa. 
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Figura 5. Arquitetura básica de nuvem de "plataforma como serviço"   - PaaS. 

A infraestrutura física inclui servidores, sistemas herdados como mainframes, integrações e 
recursos de banco de dados. A camada mais baixa de software acima disso está no nível do 
sistema operacional e pode ou não incluir tecnologias de virtualização como o Oracle Virtual 
Machine Hypervisor. Acima disso reside o middleware, como o Oracle Fusion Middleware, 
incluindo os servidores de aplicações e tecnologias como a SOA (arquitetura orientada a 
serviços), BPM (business process management), tecnologias de interface do usuário (UI) e 
gerenciamento de identidade. O gerenciamento de sistemas, como o Oracle Enterprise Manager, 
se expande por toda a pilha. Em cima desta fundação estão os elementos personalizados 
construídos pela função central de TI, incluindo componentes compartilhados como serviços 
SOA e processos BPM, bem como a interface autônoma com a qual os clientes internos da 
empresa interagiriam. 

O ciclo de vida básico da Nuvem privada de PaaS 

Dar início a uma nuvem privada de PaaS envolveria quatro etapas no nível macro. Primeiro, a 
função central de TI desenvolve a plataforma, começando com middleware pronto para uso e 
criando os componentes compartilhados específicos da empresa e a interface autônoma. 
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Figura 6. Ciclo de vida básico da nuvem privada de PaaS. 

Uma vez que a plataforma básica está em pleno funcionamento, os proprietários de aplicação 
dentro dos departamentos da empresa podem configurar suas respectivas aplicações. 
Novamente, dependendo da natureza do domínio e da empresa, isso pode envolver a 
composição de aplicações relativamente simples utilizando os componentes da plataforma, ou 
pode envolver uma quantidade significativa de desenvolvimento de aplicações personalizadas. 

Após a aplicação ter sido implantada na plataforma, o terceiro passo é simplesmente usar a 
aplicação. Do ponto de vista do usuário, a aplicação não é diferente de qualquer outra aplicação 
de rede ou com base na Web que eles usariam dentro da empresa; não há nada de especial em 
relação ao fato de ela estar sendo executada em uma plataforma em nuvem em relação ao que 
interessa a eles. 

Finalmente, existe obviamente a administração da plataforma, bem como das aplicações, que é 
executada pela função central de TI. Dependendo da natureza das aplicações, os proprietários da 
aplicação podem também executar uma parcela da administração, como adicionar e remover 
usuários ou outras funções de alto nível específicas da aplicação.  

A TI central se preocupa com os problemas de baixo nível como saber se a aplicação possui os 
recursos adequados, se está atendendo seus contratos de serviço (SLAs) etc. Um dos objetivos de 
configurar uma estrutura compartilhada em geral e, particularmente, em uma nuvem privada, é 
explorar o máximo possível de economias de escala e oportunidades de eficiência. Entre esses 
itens está a oportunidade de automatizar a alocação dinâmica e otimização de recursos, 
proporcionando a capacidade flexível que caracteriza a nuvem. Isso também proporciona a 
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contínua alta capacidade de resposta exigida por usuários independentemente da carga e 
minimiza a intervenção manual. 

Nuvem privada de PaaS com Oracle Fusion Middleware  

No planejamento de uma nuvem privada no nível de plataforma, existem diversas considerações 
importantes para se ter em mente. Primeiro é que muitas das tecnologias necessárias já existem. 
O Oracle Fusion Middleware hoje em dia fornece uma base excelente para nuvem privada com 
recursos críticos como uma poderosa tecnologia de portal para uma interface autônoma e 
suporte à capacidade flexível. A segunda consideração é tirar proveito dos investimentos 
existentes: é possível obter a arquitetura e os benefícios da nuvem com esforços incrementais e 
reestruturação mínimos. Por fim, a nuvem não é uma proposta "tudo ou nada". É possível 
evoluir de sua arquitetura atual para uma que seja mais parecida com a nuvem através de uma 
abordagem por etapas, priorizando e organizando alterações incrementais de uma forma a refletir 
as prioridades específicas do seu negócio e minimizar a interrupção. 

Nas seções a seguir, nós destacamos como cada uma das principais tecnologias do Oracle Fusion 
Middleware ajuda especificamente a habilitar a nuvem privada, usando a arquitetura de referência 
que descrevemos acima como uma estrutura para discussão. 

Grade de aplicações 

Das duas características da computação em nuvem identificadas anteriormente, a capacidade 
flexível e a implantação autônoma, a capacidade flexível é talvez a prioridade mais imediata para 
muitos gerentes de TI corporativos. Fazer com que a infraestrutura se adapte automaticamente às 
necessidades em evolução de diversos departamentos e suas aplicações significa que o 
departamento de TI pode fazer mais com menos: ele pode fornecer melhor desempenho em 
relação aos SLAs de aplicações por toda a empresa sem ter que provisionar cada aplicação 
individualmente para sua própria carga de pior cenário. 

Esta é a meta fundamental da arquitetura de grade de aplicações. Uma grade de aplicações é uma 
grade dinamicamente ajustável de “recursos” (recursos vistos e entendidos pelas aplicações). Para 
aplicações corporativas em Java, a entidade que incorpora esses recursos é o servidor de 
aplicações. Portanto, é no nível do servidor de aplicações da pilha que a grade de aplicações 
manifesta abstrações de recursos e executa a alocação dinâmica desses recursos. 
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Figura 7. A arquitetura da grade de aplicações desassocia recursos no nível do servidor de aplicações, habilitando o compartilhamento e 

o ajuste dinâmico. 

O Oracle WebLogic Server é a tecnologia de grade de aplicações principal do Oracle Fusion 
Middleware. Além de sua liderança de mercado entre servidores de aplicações Java EE, o 
WebLogic Server é particularmente muito  adequado à grade de aplicações. Sua capacidade de 
clustering , com suporte a balanceamento de carga automatizado e failover, bem como adição e 
remoção dinâmica de nós, funciona como o principal mecanismo para o ajuste de capacidade. O 
suporte  ao clustering  do WebLogic Server para automação com base em console e com base em 
script do ajuste de capacidade fornece flexibilidade para uma ampla gama de necessidades, ao 
mesmo tempo em que maximiza a facilidade de uso. O gerenciamento do arranjo em cluster do 
WebLogic Server se conecta facilmente à estrutura do Oracle Enterprise Manager, habilitando 
um gerenciamento unificado de toda a infraestrutura de nuvem privada a partir de um único 
console. 

O WebLogic Server é complementado e aprimorado pelo Oracle Coherence como uma base para 
a grade de aplicações. Em muitos ambientes, o recurso que exige o ajuste mais frequente e mais 
refinado para desempenho e eficiência ideais é a memória. O Coherence permite que uma 
aplicação seja executada em uma ou diversas máquinas para usar a memória de muitas máquinas 
como se fosse “local”. Uma “grade de dados na memória” com base no Coherence permite que 
uma aplicação armazene quantidades enormes de dados (potencialmente, o banco de dados 
inteiro) na memória, acessando esses dados com velocidade de memória em vez de velocidade de 
acesso em disco. Isso proporciona o benefício óbvio da melhoria de desempenho devido à 
velocidade de acesso da memória, mas proporciona outros benefícios de desempenho com base 
na capacidade de paralelizar a computação por toda a grade de dados, bem como benefícios de 
confiabilidade devido à forma como os objetos podem ser replicados na grade, eliminando 
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pontos únicos de falha. O Coherence “refaz partições” automaticamente ou redistribui objetos 
de dados por toda a grade de dados conforme os nós são adicionados ou removidos da grade, 
novamente oferecendo suporte ao requisito de capacidade flexível da grade de aplicações e da 
nuvem. O Gerenciamento desse mecanismo também se conecta ao Oracle Enterprise Manager. 

O WebLogic Server, o Coherence e o Enterprise Manager são empacotados com elementos de 
grade de aplicações adicionais como a máquina virtual Java (JVM) JRockit em uma oferta 
chamada WebLogic Suite. Com os mecanismos de clustering  dinâmicos e automatizáveis do 
WebLogic Server e do Coherence gerenciados pelo Enterprise Manager, a consolidação das 
aplicações em uma grade de aplicações compartilhada e centralizada com base no WebLogic 
Suite é frequentemente a primeira etapa de um departamento de TI rumo à nuvem privada. 

SOA e BPM 

Através de um mecanismo básico de capacidade flexível, implantado como uma grade de 
aplicações, a próxima consideração na configuração de uma nuvem privada que não seja somente 
infraestrutura, mas uma verdadeira plataforma será provavelmente a criação de componentes 
compartilhados. A Arquitetura orientada a serviços (SOA), com sua abordagem de 
modularização de aplicações em componentes reutilizáveis acessíveis através de interfaces 
padronizadas usando XML, SOAP e as diversas especificações WS-*, é o ponto de partida O 
Oracle SOA Suite fornece uma base abrangente e, ainda assim, fácil de usar para a criação de 
componentes reutilizáveis no núcleo de sua nuvem privada de PaaS. Recursos poderosos de 
arrastar e soltar do componente SOA no JDeveloper e o designer SCA permitem a criação rápida 
de componentes e composições subsequentes desses componentes em aplicações. O Oracle 
Service Bus fornece uma forma simples de disponibilizar os componentes para os criadores de 
aplicações do departamento usando a nuvem de PaaS. O rastreamento de instâncias end-to-end e 
o Oracle Business Activity Monitoring fornecem uma gama de visualizações de métricas que 
oferecem suporte à central de TI responsável por manter o PaaS em pleno funcionamento e aos 
proprietários departamentais de aplicações preocupados com indicadores de desempenho no 
nível de negócios. 
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Figura 8. O Oracle Service Bus e o Registro/Repositório permitem que os componentes da plataforma PaaS sejam detectados facilmente 

e compostos em aplicações departamentais. 

Além de componentes SOA, muitas empresas desejarão incluir os componentes de processo de 
negócios gerenciados dentro de uma estrutura de BPM unificada como parte de seu PaaS. O 
Oracle BPEL Process Manager fornece o recurso para criar componentes de processo BPEL a 
partir de ativos novos e antigos, ao mesmo tempo em que oferece suporte à flexibilidade para 
permitir que diversos departamentos incorporem componentes BPEL com base em PaaS aos 
seus respectivos fluxos de trabalho. 

Interação do usuário 

Assim como componentes SOA e BPM, os componentes da interface do usuário (UI) são 
excelentes candidatos para inclusão no PaaS de uma empresa. Uma biblioteca de componentes 
de UI gerenciada centralizadamente pode dar aos proprietários de aplicações de departamento 
uma ótima vantagem inicial na composição de suas soluções e também fornece à TI central um 
nível desejável de controle sobre a consistência através das UIs da empresa. Ao mesmo tempo, 
uma estrutura de UI robusta, com base em padrões, pode dar aos departamentos a flexibilidade 
de que precisam para acomodar sua funcionalidade específica, personalização e necessidades de 
personalização para aplicações e soluções de portal. 

As tecnologias de UI têm um papel adicional em um ambiente PaaS como base da interface 
autônoma para a nuvem. Em muitos casos, será um portal abrangente que precisa funcionar 
próximo a um sistema de gerenciamento de identidade para autenticar usuários, filtrar seu acesso 
com base em funções e apresentar os componentes compartilhados da plataforma para o 
desenvolvimento e composição de aplicações. 

O Oracle Web Center Suite fornece diversos recursos de portal e interações com o usuário que 
são ideais para a criação de componentes de UI reutilizáveis como parte de um PaaS. Temas 
(Themes) e capas (skins) fornecem facilidades poderosas para adequar a aparência de aplicações 
em camadas para uma interface Web completa ou partes de uma interface Web associadas a um 
departamento. Isso habilita a consistência de aparência ao mesmo tempo em que consolida a 
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implantação. O Advanced Personalization Framework fornece a capacidade de adequar ainda 
mais a utilização da UI e as informações fornecidas à UI com base nas atividades dos usuários. 
Recursos poderosos de integração de mashup permitem que os usuários corporativos 
personalizem ainda mais as informações que desejam visualizar sem comprometer a segurança 
das informações corporativas. Serviços de metadados corporativos comuns fornecem uma forma 
revolucionária de armazenar e gerenciar todas as alterações de aparência, personalizações e 
mashups através de metadados uniformes que permitem personalizações no local em tempo de 
execução e isolam a UI de alterações feitas a esta aplicação base. 

 
Figura 9. O Oracle Web Center Suite oferece suporte ao ambiente de nuvem privada de PaaS com uma estrutura e serviços para 

aplicações e portais compostos, bem como um compositor que amplia o Oracle JDeveloper. Ele também compartilha serviços de 

metadados com o restante do Oracle Fusion Middleware. 

Gerenciamento de identidade 

Uma preocupação de alta prioridade para muitas empresas em relação à criação de uma nuvem 
privada é a segurança. Especialmente para empresas em domínios com um alto nível de 
regulamentação e/ou dados confidenciais de clientes, a característica autônoma da nuvem pode 
ser extremamente desafiadora. Descobrir o equilíbrio entre mecanismos sofisticados de 
gerenciamento de identidade e acesso e recursos de conveniência como assinatura única é 
imprescindível para os ambientes de nuvem. 
Implementar a PaaS com um alto grau de autonomia em um ambiente onde a segurança é crítica 
exige uma abordagem onde a segurança permeia toda a arquitetura em vez de ser anexada como 
uma solução tardia. Um aspecto positivo importante do Oracle Fusion Middleware é que, além 
de cada um dos produtos terem a melhor segurança em suas respectivas categorias, seus 
mecanismos de segurança são bem integrados, possibilitando a facilidade de implantação, 
facilidade de alteração e alta confiabilidade. 
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O Oracle Identity and Access Management Suite fornece uma facilidade ideal para gerenciar o 
acesso e a segurança em um ambiente PaaS. Dentro do pacote, o Oracle Access Manager suporta 
diretórios corporativos e assinatura única. O Oracle Entitlements Server fornece políticas de 
controle de acesso centralizado para um ambiente PaaS altamente descentralizado. O Oracle 
Identity Manager é uma excelente solução de administração e provisionamento de usuários que 
automatiza o processo de adição, atualização e exclusão de contas de usuários de aplicações e 
diretórios. Ele melhora a conformidade com as normas ao fornecer relatórios detalhados que 
atestam quem tem acesso a quais dados. O Oracle Identity Federation fornece um servidor de 
rede multi-protocolo flexível e autônomo que pode ser rapidamente implantado aos seus 
sistemas existentes de gerenciamento de identidade e acesso. Com seu suporte aos principais 
protocolos com base em padrões, ele garante a interoperabilidade para compartilhar identidades 
de forma segura entre fornecedores, clientes e parceiros comerciais sem o aumento dos custos de 
gerenciamento, manutenção e administração das entidades e credenciais adicionais. 

 
Figura 10.  Gerenciamento de segurança e identidade abrangente e bem-integrado com o Oracle Identity and Access Management Suite. 

Gerenciamento de sistemas 

A área final que destacamos aqui é o gerenciamento de sistemas. Assim como a segurança, o 
gerenciamento de sistemas é uma característica que depende, em parte, da funcionalidade 
manifestada em um determinado utilitário de software (neste caso, o Oracle Enterprise Manager) 
e, em parte, dos recursos introduzidos através das outras tecnologias na plataforma.  

O gerenciamento de sistemas é outro aspecto forte do Oracle Fusion Middleware. Devido à 
forma consistente com que o WebLogic Suite, SOA Suite, WebCenter Suite e Identity and 
Access Management Suite usam os metadados e se conectam ao Enterprise Manager, uma PaaS 
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com base nessas tecnologias pode ser gerenciada de forma clara e eficaz a partir do console de 
controle de grade do Enterprise Manager.  

O Enterprise Manager fornece um conjunto altamente perceptivo de visualizações que capacitam 
os administradores de sistemas a monitorar o desempenho, diagnosticar problemas e fazer 
ajustes. Além disso, o Enterprise Manager funciona como um mecanismo poderoso de controle 
de automação, detectando quando entradas cruzam determinados limites definidos pelo usuário e 
tomando as ações apropriadas, como adicionar recursos a aplicações que têm a capacidade de 
resposta comprometida devido a picos de carga. 

 

Figura 11. O Oracle Enterprise Manager fornece um gerenciamento abrangente por toda a pilha de tecnologias, incluindo o middleware. 

Esta automação é essencial tanto para os aspectos da capacidade flexível como do 
provisionamento autônomo da nuvem privada. Outro caminho escolhido por diversas empresas 
para chegar até a nuvem privada é o “chargeback” departamental, um regime econômico onde os 
departamentos são cobrados pela central de TI com base em sua utilização. O Enterprise 
Manager coleta e registra os tipos de informação (itens como hora e número de usuários 
conectados a uma determinada aplicação, quantidades de dados transferidos etc.) que um 
departamento de TI utilizaria como base para o chargeback. Através de um processamento direto 
dos arquivos de log e geração de notificações, um sistema de cobrança interno efetivo pode ser 
facilmente criado. 
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Conclusão 

Como iniciar 

A nuvem privada de Plataforma como serviço não é um fenômeno do tipo "tudo ou nada", 
"preto e branco", "tirar e substituir". Existem diversos níveis ou graus de “intensidade da 
nuvem”, como a ativação autônoma, capacidade flexível etc., pelos quais você passará ao longo 
do tempo, e o ponto até o qual você chegará irá depender do que é adequado para sua empresa e 
domínio exclusivos. 

 

Figura 12. Existem diversos pontos de entrada para iniciar uma trajetória para a nuvem privada de PaaS. 

Existem também diversas formas diferentes de começar. Provavelmente, o ponto de início mais 
comum é obter algum nível de centralização, consolidação e padronização de pelo menos parte 
de sua infraestrutura. Isso implica tanto em aspectos técnicos como organizacionais, conforme 
apresentado anteriormente.  

Após ter feito isso, ou caso já tenha obtido algum nível de centralização, os outros pontos de 
entrada não são necessariamente interdependentes, e onde você irá começar dependerá de suas 
prioridades.  É recomendável que você comece pelo lado da capacidade flexível e aumente a 
automação naquele ponto, como ao conectar o Enterprise Manager aos mecanismos de 
redimensionamento de cluster do WebLogic Server ou do Coherence. É recomendável que você 
comece criando componentes reutilizáveis como os serviços ou portlets SOA. Você pode estar 
em um domínio cuja maior prioridade é a segurança ou você pode ter componentes e automação 
suficientes de forma que o seu próximo passo seja realmente colocar algumas características 
autônomas à frente da plataforma, de forma a reduzir a carga na TI central, ganhando agilidade 
para os departamentos e eficiência para a empresa em geral. 



Artigo Técnico da Oracle — Nuvem Privada de "Plataforma como serviço"  com Oracle Fusion Middleware 

 

18 

Alguns exemplos 

Muitos clientes do Oracle Fusion Middleware foram longe na configuração de ambientes de 
nuvem privada. Uma grande fabricante de hardware consolidou a infraestrutura do servidor de 
aplicações para várias centenas de aplicações em 2.000 instâncias do WebLogic Server, resultando 
em uma redução da equipe administrativa de 50 para 5 e uma redução de 4x nos custos de 
implantação. 

Uma das principais empresas Europeias de Telecomunicações igualmente consolidou a 
infrastrutura no nível de servidores de aplicação, chamando explicitamente o “middleware como 
um serviço” como seu mantra. Eles estão criando componentes que podem ser compartilhados 
usando o Oracle Service Bus e estão automatizando o provisionamento de um ambiente padrão 
para capacitar um maior nível de autonomia para seus clientes departamentais. 

Um dos principais bancos globais de investimento, com uma alta prioridade de segurança, criou 
uma plataforma Java centralizada com base no WebLogic Server e outro Oracle Fusion 
Middleware, com um foco na segurança de rede. Eles obtiveram uma proporção de consolidação 
de 7:1, reduziram os custos operacionais de 10 a 20% e cortaram o tempo médio para realizar 
alterações de meses para dias. 

O futuro 

Como evidenciado pelas práticas e exemplos descritos neste artigo, existe muita coisa que pode 
ser realizada hoje para concretizar as promessas da nuvem de capacidade flexível e de autonomia. 
Há muito trabalho a ser feito ainda, , tanto para os fornecedores como para as empresas. A 
Oracle continua a investir muito em recursos através do Fusion Middleware (em áreas que 
variam desde a maior automação do ajuste de capacidade até a ativação de serviços prontos para 
uso para facilitar a composição da aplicação) que irão acelerar e simplificar a adoção da 
computação em nuvem. Estamos  ansiosos para trabalhar com você conforme esse excitante 
fenômeno de computação em nuvem evolui.
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