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Visão geral da migração do SAS Grid

Migrando o SAS Grid para aAWS 
nuvem

Battulga Purevragchaa, Amazon Web Services (AWS)

Eric Y. Yu, Instituto SAS

Julho de 2020 (histórico do documento (p. 25))

Este guia fornece etapas prescritivas para agilizar a migração do software SAS Grid para a Amazon Web 
Services (AWS).

Os clientes do SAS migram seus aplicativos de data centers locaisAWS para obter acesso a data lakes 
e armazéns de dados baseados em nuvem. Suas metas são aumentar a agilidade, a segurança e a 
confiabilidade de seus aplicativos, reduzir custos e melhorar os recursos de análise de dados. Mover uma 
implantação de software SAS para um novo local é um processo de várias etapas que envolve tarefas que 
devem ser identificadas, planejadas, implementadas e testadas.

Este guia é destinado a organizações que desejam rehospedar ou reformular suas instalações atuais 
do SAS Grid de ambientes locais ou hospedados de forma privada paraAWS. Essa migração permite 
que as organizações desenvolvam os recursos de análise, minimizem os riscos de rehospedagem ou 
replataforma e padronizem a governança e o gerenciamento do ambiente de computação estatística 
emAWS. O público-alvo são profissionais de TI com SAS eAWS experiência.

Visão geral da migração do SAS Grid
Carga de workload de origem • SAS Grid Manager para 

plataforma
• Gerente de rede SAS

Ambiente de origem • Unix, Linux
• Local local/co-localização/fora 

doAWS meio ambiente

Carga de trabalho do destino • Gerente de rede SAS
• Implantação: software SAS 

Intelligence Platform em um 
host de várias máquinas

Carga de trabalho

Ambiente de destino • AWS
• Modelo operacional: Cliente/

MSP (ISV)

Estratégia de migração (7 
Rs (p. 26))

Rehospedar/refazer a plataforma

Isso é uma atualização na versão 
de carga de trabalho?

Não

Migração

A carga de trabalho de origem é 
diferente da carga de trabalho do 
ISV?

Não
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Visão geral da migração do SAS Grid

Duração da migração Varia de acordo com o cliente

Custo da execução da carga de 
trabalho do ISV emAWS

Custo e licenciamento (p. 5)Custos

Custo de execução da carga de 
trabalho associada ao ISV que 
está sendo migrada paraAWS

Não

Limitações do sistema (requisitos 
mínimos/máximos)

Requisitos do sistema SAS

Contratos de nível de serviço 
(SLAs)

Serviços e políticas de Support 
técnico do SAS

Objetivo de tempo de 
recuperação (RTO)

Política de recuperação de 
desastres do SAS 9.4

Objetivo do ponto de 
recuperação (RPO)

Política de recuperação de 
desastres do SAS 9.4

Modelo operacional e de 
licenciamento para aAWS conta 
de destino

• Traga sua própria licença 
(BYOL)

• Serviços gerenciados

Ferramentas de migração • Utilitário de migração SAS
• AWS Database Migration 

Service (AWS DMS)

AWSserviços usados • Amazon Elastic Compute 
Cloud (Amazon EC2)

• FSx for Lustre
• Amazon Simple Storage 

Service (Amazon S3)
• Amazon Virtual Private Cloud 

(Amazon VPC)
• gateway NAT
• Gateway da Internet

• Amazon EC2 Auto Scaling
• AWS Identity and Access 

Management (IAM)

Suposições e pré-requisitos

Benchmarks Entre em contato com o SAS 
Enterprise Excellence Center 
para obter informações de 
benchmark relevantes para seu 
site.

Suposições de segurança e 
compatibilidade

Plataforma de inteligência SAS 
9.4: Guia de administração de 
segurança

Conformidade

Outras certificações de 
conformidade

Gerente de governança e 
conformidade do SAS
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Requisitos de migração

Pressupostos e pré-requisitos
Para migrar o SAS Grid paraAWS, é necessário atender aos pressupostos e requisitos discutidos nesta 
seção. A migração do software SAS pode exigir habilidades especializadas em administração SAS, 
administração de sistemas eAWSAdministração. Se você precisar de ajuda para determinar o escopo 
da migração para seu ambiente SAS Grid, recomendamos que você entre em contato com os serviços 
profissionais do SAS para as seguintes avaliações:

• Avaliação atual da carga de trabalho do SAS Grid
• Avaliação de segurança
• Avaliação da migração do SAS Grid
• Serviço de consultoria de migração SAS Grid

Requisitos de migração
• A topologia física dos sistemas de origem e de destino deve ser equivalente, incluindo máquinas host e 

suas funções, com a expectativa de que o volume/throughput de RAM, CPU e disco sejam comparados 
de forma semelhante. Além disso, os sistemas operacionais de origem e de destino devem estar na 
mesma família. Para pré-requisitos de instalação SAS, consulteRequisitos do sistema SASno site SAS.

• Os sistemas de origem e destino devem ser SAS 9.2 ou posterior.
• Dados, arquivos e outros conteúdos que não são migrados automaticamente devem ser migrados 

manualmente.
• Essa migração de carga de trabalho não inclui provedores de dados originais. Rehospedagem de dados 

originais emAWS, especialmente em uma tecnologia de provedor de dados diferente, requer esforço 
adicional.

• Para a migração SAS Traga sua própria licença (BYOL), é necessário estabelecer e manter oAWSMeio 
ambiente.

Requisitos de conhecimento
É necessário um sólido entendimento do sistema SAS e dos componentes da infraestrutura SAS para 
otimizar seu ambiente SAS Grid emAWS. Considerações como serviço de armazenamento, tipos de 
instância de servidor, desempenho de rede, alta disponibilidade e recuperação de desastres afetam o 
design da arquitetura do seu ambiente SAS emAWS.

Considerações adicionais sobre o SAS
• O dimensionamento e a arquitetura da infraestrutura SAS devem ser criados com base em:

• Tipos de instância
• Tipos de armazenamento efêmero, persistente e compartilhado
• Um sistema de arquivos compartilhado para SAS Grid Manager
• Posicionamento do SAS Permanent Data File Space (SASDATA) e espaços de arquivo temporários: 

Espaço de arquivo de dados de trabalho SAS (SASWORK) e espaço de arquivo de dados do utilitário 
SAS (UTILLOC)
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Considerações adicionais sobre o SAS

• As métricas de licenciamento de software SAS são as mesmas para implantações no local e na nuvem 
de software SAS.

• A administração, a segurança e o monitoramento na nuvem são de responsabilidade dos usuários, 
a menos que o ambiente tenha sido contratado pela SAS como parte de um ambiente gerenciado 
remotamente.

• O software SAS pode ser dimensionado, mas você deve ter cuidado para cumprir os contratos de 
licenciamento.

• Na maioria dos casos, o dimensionamento de uma infraestrutura SAS resulta em uma interrupção do 
serviço durante o processo.

• Alta disponibilidade, recuperação de desastres e backup e restauração são tão importantes nas 
implantações de nuvem de software SAS quanto em implantações locais de software SAS.

• As leis locais e os regulamentos de privacidade podem afetar os dados que você armazena na nuvem. 
Por exemplo, certas regiões geográficas podem restringir o armazenamento e o processamento de 
dados em um local de nuvem fora do país ou do estado.

• O custo de uma infraestrutura em nuvem é uma consideração essencial.

4
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Licenças SAS

Custo e licenciamento
Em um nível alto, o custo de migrar uma carga de trabalho do SAS paraAWSassume estabelecer um 
novo ambiente noAWS. O custo inclui a contabilização do tempo e do esforço da equipe, bem como o 
provisionamento de recursos de computação e software de licenciamento para o novo ambiente.

Licenças SAS
Selecionar o tipo de instância de tamanho apropriado para a licença SAS é uma consideração importante. 
Em geral, o licenciamento SAS é baseado no número de CPUs físicas na (s) máquina (s) host (s). Em 
comparação,AWSnormalmente especifica o número de CPUs virtuais (vCPUs ou hyperthreading) para 
seus tipos de instância. Como regra, para o destino de destino, selecione uma instância do Amazon Elastic 
Compute Cloud (Amazon EC2) que tenhaO dobro do número de vCPUsem comparação com as CPUs 
físicas no ambiente de origem. ConsulteOtimizar opções de CPUNa documentação do Amazon EC2 para 
obter mais informações sobre como otimizar os custos de licenciamento baseados em vCPUs.

Outra consideração é o custo de executar dois ambientes (origem e destino) ao mesmo tempo, enquanto 
obtém o valor de apenas um ambiente. O SAS oferece duas políticas para ajudar a reduzir o custo 
dos esforços de migração como este, dependendo das circunstâncias exatas envolvidas: política de 
atualização de software SAS e política para testar novos hardwares.

Política Descrição Duração

Atualizando o software SAS O SAS permite que todos os 
clientes que estão atualizando 
para uma nova versão de 
produção executem duas cópias 
paralelas do software licenciado 
(a versão antiga e a nova versão) 
por 180 dias (6 meses) sem 
custo adicional.

Para ofertas medidas, os clientes 
podem executar duas cópias 
paralelas do software licenciado, 
mas ambas serão medidas para 
fins de faturamento.

180 dias

Testando novo hardware Os seguintes cenários são 
cobertos pela documentação de 
avaliação SAS e são oferecidos 
gratuitamente por um período de 
teste limitado. O período de teste 
padrão para cada cenário é de 
30 dias.

• Testando novo hardware 
antes de atualizar máquinas 
de produção e sistemas 
de produção para a nova 
configuração de hardware; 

30 dias
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Estimativas de custo paraAWSserviços

Política Descrição Duração
realizando processamento 
paralelo.

• Testando novos sistemas 
operacionais antes de 
converter de um sistema 
operacional para outro em 
um ambiente de produção; 
realizando processamento 
paralelo.

Note

Máquinas de testesão definidos como hardware pelo qual o cliente é responsável por que é 
usado para executar o software SAS em um ambiente de avaliação para verificar a qualidade e a 
precisão da saída de dados.

Entre em contato com seu representante de conta SAS para obter mais informações específicas sobre seu 
site e licença.

Estimativas de custo paraAWSserviços
AWSCalculadora de preços doé uma ferramenta online que ajuda você a estimar o custo mensal 
doAWSserviços para seu caso de uso, com base no uso esperado. A Calculadora de preços é atualizada 
continuamente com os preços mais recentes para todosAWSserviços em todas as regiões. A calculadora 
inclui suporte para a maioria dosAWSServiços da . Você pode incluir custos adicionais, como cobranças 
de ingressão/saída de dados, cobranças de armazenamento de dados e taxas de recuperação. Você 
também pode selecionar o Amazon EC2 com vários modelos de definição de preço, como Instâncias sob 
demanda, dedicadas e reservadas. Recomendamos que você use a Calculadora de preços para estimar 
seu mensalAWSfaturar com mais eficiência.

Note

Avalie a proporção de vCPU para largura de banda de E/S e vCPU para armazenamento efêmero 
porAWSTipo de instância. Escolha a instância que fornece a melhor proporção desses dois 
fatores para suas necessidades de computação de processamento SAS Grid.

Dimensionar a carga de trabalho:

• Pequeno— Grade SAS sem alta disponibilidade em uma única Zona de disponibilidade

2x SAS Grid (instância i3en.6xlarge), 1x Servidor de Metadados, 1x Servidor Web
• Médio— Grade SAS com alta disponibilidade em uma única Zona de disponibilidade

4x SAS Grid (instância i3en.12xlarge), 3x Servidor de Metadados, 2x Servidor Web
• Grande— Grade SAS com alta disponibilidade em uma única Zona de disponibilidade

8x SAS Grid (instância i3en.12xlarge), 3x Servidor de Metadados, 2x Servidor Web
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Infraestrutura SAS

Arquitetura
Construir a arquitetura SAS Grid apropriada é uma etapa essencial para garantir que a migração 
e o desempenho atendam às expectativas de seus usuários. Para seu esforço de migração para 
atender às suposições deste guia, o ambiente de destino do SAS Grid Manager emAWSdeve ser uma 
correspondência equivalente em termos de versões de sistema operacional e software, bem como as 
principais especificações da máquina.

Infraestrutura SAS
O diagrama a seguir mostra os componentes da infraestrutura do SAS Grid Manager. A ilustração é 
simplificada para destacar os principais componentes que fornecem funcionalidade ao usuário final ou que 
devem ser considerados ao planejar alocações de recursos para processamento, memória, rede e E/S.
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Infraestrutura SAS

• Servidor de metadados SASé o hub central do SAS Grid em que os componentes de software cliente, 
servidor e intermediário dependem. Ele fornece informações sobre processos de software, gerencia a 
autenticação do usuário e a autorização para recursos e mantém o conteúdo do usuário.

• Servidor Web SAShospeda colateral estática e também atua como um proxy reverso, fornecendo um 
único ponto de contato para os aplicativos da Web em suas Máquinas Virtuais Java (JVMs).

• Servidores de aplicativos Web SAShospeda os vários aplicativos da Web para acesso e operação do 
usuário final, incluindo SAS Studio, SAS Environment Manager e outros.

• O SAS oferece processos de servidor de computação especializados para seus respectivos clientes:
• Gerador de objetos SASinicia novos processos do SAS Integrated Object Model (IOM).
• Servidor SAS Workspacefornece a cada usuário um ambiente de análise dedicado para clientes como 

SAS Enterprise Guide e SAS Studio.
• Servidor de processo armazenado SASatua como um mecanismo de análise persistente para tarefas 

predefinidas (processos armazenados).
• Servidor SAS Grid ControlDistribui trabalhos para um ou mais nós de computação na grade. Um 

servidor de controle de grade também pode fazer o trabalho alocado para a grade.
• Grid nós SASexecute uma parte do trabalho alocado para a grade.

O diagrama de arquitetura a seguir mostra como os níveis ou os componentes da infraestrutura interagem.

Note

Os cinco níveis representam categorias de software que executam tipos semelhantes 
de tarefas de computação e exigem tipos semelhantes de recursos. Os níveisNão 
necessariamenterepresentam computadores separados ou grupos de computadores. Para obter 
mais informações sobre cada camada, use os links para a documentação do SAS na lista a 
seguir.

• Nível de dados— armazena seus dados corporativos. Você pode usar todos os ativos de dados 
existentes, incluindo dados armazenados em sistemas de gerenciamento de banco de dados 
de terceiros, tabelas SAS, tabelas de sistema de planejamento de recursos empresariais (ERP) 
eAWSserviços de armazenamento específicos, como FSx for Lustre ou Amazon S3.

• Nível de servidor— executa o processamento SAS nos dados da sua empresa. Vários tipos de 
servidores SAS estão disponíveis para lidar com diferentes tipos de carga de trabalho e intensidades de 
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Considerações sobre o SAS noAWS

processamento. O software distribui cargas de processamento entre os recursos do servidor para que 
várias solicitações de informações de clientes possam ser atendidas sem demora.

• Nível de metadados— Os componentes de software cliente, servidor e intermediário dependem do 
SAS Metadata Server, que é o hub central do SAS Grid. Ele fornece informações sobre processos de 
software, gerencia a autenticação e autorização do usuário para acessar recursos e mantém o conteúdo 
do usuário.

• Nível da web— Permite que os usuários acessem dados de inteligência e funcionalidade usando um 
navegador da web. Essa camada fornece interfaces baseadas na Web para criação de relatórios e 
distribuição de informações, além de passar solicitações de análise e processamento para os servidores 
SAS.

• Nível de cliente— Fornece aos usuários acesso à área de trabalho a dados e funcionalidades de 
inteligência por meio de interfaces fáceis de usar. Para a maioria dos consumidores de informações, as 
tarefas de relatórios e análises podem ser executadas apenas com um navegador da Web. Para tarefas 
de projeto e análise mais avançadas, o software cliente SAS é instalado nos desktops dos usuários. 
Algum suporte para dispositivos móveis também é fornecido.

Considerações sobre o SAS noAWS
Fundo SAS
• Espaço de arquivo de dados permanente SAS (SASDATA)

• Armazena dados persistentes para exploração SAS e arquivos de saída SAS resultantes
• Lido extensivamente, mas menos extensivamente escrito de volta

• Espaço de arquivo de dados de trabalho SAS (SASWORK)
• Espaço de trabalho de rascunho para trabalhos SAS
• Usado para executar a atividade de armazenamento de trabalho de procedimentos SAS de thread 

único
• Espaço de arquivo de dados do utilitário SAS (UTILLOC)

• O mesmo tipo de espaço que o SASWORK para procedimentos SAS multi-thread
• Por padrão, colocado como um subdiretório em SASWORK

• O armazenamento não persiste por meio de uma reinicialização ou reinicialização de dispositivos de 
estado sólido interno (SSD) distribuídos juntos em uma configuração RAID 0. Recomendamos que você 
use instâncias com dispositivos efêmeros não-voláteis de memória expressa (NVMe) com alta largura 
de banda, baixa latência e E/S sequencial. Essas instâncias são ideais para dados SAS temporários 
(SASWORK e UTILLOC).

Sistema de arquivos compartilhados SAS (necessário 
para o SAS Grid)
• AWSconfigura sistemas de arquivos Lustre com orw,seclabel, elazystatfsOpções de montagem. Essas 

não são as opções de montagem recomendadas para o SAS Grid, então você terá que desmontar esses 
sistemas de arquivos FSx for Lustre e remontá-los com oflockparâmetro .

• Você não pode expandir o tamanho do sistema de arquivos Lustre. Para redimensionar, crie um sistema 
de arquivos Lustre maior e copie dados do sistema antigo para o novo.

• Para sistemas de arquivos persistentes FSx for Lustre, os dados são replicados em uma única zona de 
disponibilidade para maior durabilidade. Ele não é replicado emAWSZonas de disponibilidade.
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Tipos de instância da camada de servidor SAS Grid

• Recomendamos que você use a opção de armazenamento do Amazon S3 para uso com o SAS Grid 
e o FSx for Lustre. Para obter mais informações, consulteUsando repositórios de dados com FSx for 
LustrenoAWSdocumentação.

• Consulte oAWSTabela de regiõespara disponibilidade de serviços emAWSRegiões e zonas de 
disponibilidade. Analise tambémReplicação de mesma região do Amazon S3 (SRR) ou replicação entre 
regiões (CRR)para implicações das necessidades de replicação de dados para alta disponibilidade.

Tipos de instância da camada de servidor SAS Grid
Os servidores SAS Grid precisam de CPUs rápidas para processar dados. Recomendamos:

• Um mínimo de 8 GB de RAM física por núcleo físico e taxa de transferência de E/S robusta 
(especialmente para SASWORK e SAS UTILLOC).

• Instâncias I3— as instâncias do Amazon EC2 I3 são otimizadas para armazenamento para cargas de 
trabalho de alta transação e baixa latência. Essas instâncias incluem instâncias baseadas no SSD NVMe 
otimizadas para armazenamento para alto desempenho de E/S aleatório, alta taxa de transferência 
de leitura sequencial e IOPS altas. Devido à alta largura de banda interna de E/S de unidades SSD 
NVMe distribuídas para SASWORK e SAS UTILLOC, você deve configurar seu ambiente para usar 
explicitamente as unidades locais SSD baseadas em NVME em vez dos volumes do Amazon EBS.

• Instâncias I3en— Esta família fornece instâncias SSD NVMe otimizadas para armazenamento no 
Amazon EC2 com rede aprimorada via ENA para atingir até 100 Gbps de largura de banda de rede.

• Instâncias M5n— A família M5 fornece um equilíbrio de computação, memória e rede. As instâncias M5n 
são ideais para aplicativos que exigem melhor taxa de transferência de rede e desempenho da taxa de 
pacotes.

• As cargas de trabalho SAS podem ser caracterizadas como solicitações de E/S sequenciais 
predominantemente grandes com grandes volumes de dados. Recomendamos que você predetermine 
seus padrões de uso do SAS. Isso orientará a arquitetura e a configuração ideais dos sistemas de 
arquivos subjacentes individuais e seu respectivo provisionamento físico de E/S.
• Trabalhos estatísticos de consulta, relatórios e leves geralmente funcionam bem com uma taxa de E/S 

de 100 MiB por segundo por núcleo físico da CPU.
• Análise avançada e trabalhos estatísticos pesados podem exigir até 150 MiB por segundo por núcleo 

físico da CPU.
• No geral, recomendamos uma taxa mínima de throughput de E/S de 100-125 MiB por segundo por 

núcleo físico da CPU.

Tipos de instância da camada intermediária e do 
servidor de metadados SAS Grid
Esses servidores não exigem recursos intensivos em computação ou taxa de transferência de E/S robusta. 
Eles exigem acesso a mais memória do que os níveis de computação SAS. Recomendamos:

• Um mínimo de 24 GB de RAM física ou 8 GB de RAM física por núcleo físico, o que for maior.
• Instâncias R5 ou R5d— Essas instâncias são adequadas para aplicativos com uso intensivo de 

memória, como caches na memória, bancos de dados de médio porte na memória e análise de big data 
em tempo real.
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Alta disponibilidade e recuperação 
de desastres para o SAS Grid

Alta disponibilidade e recuperação de desastres para 
o SAS Grid
O planejamento de recuperação de desastres é importante para qualquer sistema de negócios crítico, 
incluindo sistemas de produção que estejam executando as soluções SAS Intelligence Platform e SAS.

A recuperação de desastres não é a mesma que a alta disponibilidade. Embora ambos os conceitos 
estejam relacionados à continuidade dos negócios, a alta disponibilidade é fornecer continuidade 
ininterrupta das operações. Em contraste, a recuperação de desastres envolve algum tempo de 
inatividade, normalmente medido em horas ou dias.

Arquitetura de destino
Embora você possa escolher os tipos de instância apropriados para suas necessidades específicas de 
carga de trabalho, para o SAS Grid Manager no SAS 9.4, o SAS recomendaInstâncias do Amazon EC2 
I3en. Recomendamos usar também o uso doAmazon VPC, que fornece maior controle de isolamento, 
personalização e segurança.

O diagrama a seguir mostra o SAS Grid noAWScom dados, metadados, camada intermediária e níveis de 
servidor. Essa arquitetura de alta disponibilidade é implantada em duas zonas de disponibilidade para uma 
estratégia de failover de recuperação de desastres ativo-ativa.

Essa arquitetura do inclui os seguintes componentes:
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Arquitetura de destino

• Virtual private cloud (VPC)— Uma rede virtual dedicada à suaAWSconta. Isso é isolado de maneira 
lógica das outras redes virtuais naAWSNuvem. Você também pode criar uma conexão de rede privada 
virtual (VPN) de hardware entre seu data center corporativo e sua VPC, e usar oAWSNuvem como uma 
extensão do seu data center corporativo. A VPC é configurada com duas zonas de disponibilidade, sub-
redes públicas e sub-redes privadas para fornecer a infraestrutura de rede para o SAS Grid emAWS.

• gateway da Internet— Esse gateway está conectado à VPC. Por padrão, ele vem com um security group 
que permitesem entradatráfego eTodas as saídastráfego para a internet.

• gateway NAT— Os gateways de conversão de endereços de rede (NAT) permitem que instâncias em 
sub-redes privadas se conectem à Internet.

• Linux bastion host— Fornece acesso seguro a instâncias do Linux localizadas nas sub-redes públicas e 
privadas da VPC.

• Gateway de desktop remoto— Fornece administração remota. Esse gateway usa protocolo de área 
de trabalho remota (RDP) por HTTPS para estabelecer uma conexão segura e criptografada entre os 
usuários remotos na Internet e nas instâncias do EC2 baseadas no Windows.

• Auto Scaling do Amazon EC2— Garante que o número de hosts bastion e instâncias de gateway de 
área de trabalho remota sempre corresponda à capacidade especificada durante a execução.

• FSx for Lustre— integra-se ao Amazon S3 e facilita o processamento de conjuntos de dados na nuvem 
usando o sistema de arquivos de alto desempenho Lustre.

• Amazon S3— Permite armazenar e recuperar qualquer volume de dados, a qualquer momento, de 
qualquer lugar na web.
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Automação e ferramentas
A correspondência de topologias de origem e destino simplifica muitas variáveis que podem afetar os 
esforços de migração. Além disso, topologias correspondentes é um requisito para usar o SAS Migration 
Utility. Essa ferramenta pressupõe que cada máquina host, diretório e componente de rede no ambiente de 
origem mapeará um para um para seu equivalente no ambiente de destino.

Você usa o SAS Migration Utility para analisar e empacotar seu ambiente de origem. Como mostra o 
diagrama a seguir, o arquivo de pacote resultante é copiado para o sistema de destino no qual você 
provisionouAWS. Em seguida, ele é processado pelo Assistente de Implantação SAS como parte da 
implantação inicial do software SAS Enterprise BI Server emAWS.

O SAS Migration Utility é útil para migrar conteúdo de metadados SAS e determinados arquivos 
associados armazenados no diretório de configuração. A maior parte dos arquivos físicos (conjuntos de 
dados SAS, programas, arquivos externos e assim por diante) não faz parte do processo do SAS Migration 
Utility e precisa ser copiado para o ambiente de destino separadamente. Para copiar esses arquivos 
físicos, recomendamos que você explore o uso deAWSDataSync.

Depois que a maioria do conteúdo SAS tiver sido migrada para o novo sistema de destino emAWS, você 
executa testes de validação. Antes de cortar para seu ambiente de produção emAWS, você pode realizar 
uma promoção final de qualquer conteúdo que tenha sido adicionado ou alterado desde a última migração.
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Para obter detalhes adicionais sobre o SAS Migration Utility, consulte aGuia de migração da plataforma de 
inteligência SAS 9.4no site SAS.
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Etapas de migração
A tabela a seguir descreve as etapas de migração do SAS Grid paraAWS, organizado por épicos e 
histórias. Essas classificações são usadas em metodologias ágeis para ajudá-lo a escopo e gerenciar seu 
trabalho. Cada épico é descrito em detalhes nas seções subseqüentes.
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Funções e responsabilidades
O processo de migração do SAS Grid envolve as seguintes funções e conhecimentos.

Função Responsabilidades

SAS SME ou consultor • Forneça experiência em instalação, arquitetura 
técnica, segurança e migração do SAS.

AWSarquiteto • Aconselhar e provisionarAWSserviços e 
recursos de infraestrutura.

• EstabelecAWS Identity and Access 
ManagementFunções (IAM) para usuários e 
grupos.

• Fornecer administração de segurança para todos 
os provisionadosAWSServiços da .

16
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Preparar a avaliação atual da carga de trabalho SAS Grid

Preparar — descoberta e avaliação
Preparar a avaliação atual da carga de trabalho 
SAS Grid

• Meta: Capture os requisitos de infraestrutura para o SAS Grid emAWS.
• Tarefas:

• Reúna informações de desempenho do RHEL executando oscript gather_info.shem todos os sistemas 
na infraestrutura SAS.

• Testar a taxa de transferência para seus sistemas de arquivos SAS executando oscript rhel_iotest.sh.
• Usar acomando nmonpara monitorar o desempenho do SAS em um sistema Linux.

• Execução donmonpor vários dias para uma carga de trabalho média a acima da média.
• Colete dados a cada 5 minutos por 24 horas.

• Retorna todos os registros e arquivos ao SAS para análise.
• Analise os padrões de utilização atuais e apresente estimativa de infraestrutura emAWS.

• Habilidades/funções: Consultor SAS, suporte técnico SAS, SAS Performance Lab

Prepare a avaliação de segurança SAS
• Meta: Reúna requisitos para criar documentação de projeto de segurança SAS.
• Tarefas:

• Reunir requisitos:
• Defina requisitos de segurança funcional para o ambiente SAS.
• Determine se a conformidade com um padrão externo é necessária.
• Defina personas de usuário, como administradores, analistas e visualizadores de relatórios.
• Defina a hierarquia organizacional e determine como o conteúdo será organizado e protegido.

• Design de segurança SAS de documentos, incluindo:
• Modelo de autorização de metadados, que define grupos, funções, pastas, metadados do servidor e 

modelos de controle de acesso.
• Design de segurança do sistema de arquivos, que identifica diretórios SAS de alto nível, a 

localização, a propriedade e as permissões desses diretórios e arquivos especiais nesses diretórios.
• Documento de especificações de projeto de segurança SAS.

• Habilidades/funções: Consultor SAS

Preparar avaliação de migração do SAS Grid
• Meta: Revise os requisitos de migração SAS de alto nível e use o SAS Migration Utility para analisar seu 

conteúdo SAS e validar que ele pode ser migrado com sucesso.
• Tarefas:

• Review (Revisar)Requisitos de migração SAS de alto nível.
• Inventário da implantação SAS de origem:
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Configure um novoAWSambiente 
(para novoAWSsomente usuários)

• Complete uma lista de verificação do utilitário.
• Verifique backups no SAS.
• Preparar seus repositórios de metadados.
• Analise os requisitos do SAS Migration.
• Baixe o utilitário de migração SAS.
• Desenvolva um arquivo de propriedades do SAS Migration Utility.
• Analise as propriedades do Utilitário de Migração SAS.
• Criar um relatório de análise de migração.
• Veja e analise seuRelatório de análise de migraçãoeRegistro de migração.

• Habilidades/funções: Consultor SAS

Configure um novoAWSambiente (para 
novoAWSsomente usuários)

• Meta: Se você é um cliente SAS que é novo noAWSVocê pode usarAWS Control Towerpara configurar 
um ambiente base. Para migrar o SAS Grid paraAWS, você deve adicionar uma VPC ao seu ambiente 
existente no mínimo.

• Tarefas:
• Usar oAWS Control TowerPara configurar um ambiente multiconta e bem arquitetado baseado 

na segurança, conformidade e outrosAWSMelhores práticas. Você pode trabalhar em uma única 
conta. No entanto, à medida que seu ambiente cresce, será mais fácil gerenciá-lo por meio de uma 
infraestrutura de várias contas.

• Quando o novoAWSambiente está configurado, configure a autenticação:
• Para servidores Windows, useAWS Directory ServiceouActive Directory ConnectorPara se 

conectar ao Microsoft Active Directory existente no local. Para maior segurança, use a Multi-Factor 
Authentication (MFA). Para obter mais informações sobre como usar o AD Connector com a MFA, 
consulteHabilitar o MFA para AD ConnectornoAWS Directory Servicedocumentação.

• Para instâncias do Linux, você pode usarAWS Directory ServiceCom determinadas instâncias 
do EC2 Linux. Para obter mais detalhes, consulte .Associe manualmente uma instância do 
LinuxnoAWS Directory Servicedocumentação.

• Se o acesso local for necessário, consulteAcesso a uma rede no localnoAWS Client 
VPNdocumentação.

• Habilidades/funções:AWSarquiteto
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Implantar — software SAS emAWS
• Objetivo: Instalar e configurar o software SAS emAWS. Para obter mais informações, consulteInstalando 

o SAS 9.4 e migrando seu conteúdo SASna documentação SAS.
• Tarefas:

• Preparar o ambiente de origem.
• Crie um pedido e um plano SAS.
• Crie o ambiente físico de destino.
• Instale os ambientes SAS Grid de acordo com seu projeto arquitetônico.

• Habilidades e funções: Consultor SAS
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Migre identidades do Active Directory

Migrar — conteúdo SAS paraAWS
Migre identidades do Active Directory

• Objetivo: Defina IDs de usuário (UIDs) e IDs de grupo (GIDs) e configure o mapeamento.
• Tarefas:

• Defina novos atributos UID/GID para usuários e grupos.
• Mapeie usuários para UIDs e security groups para GIDs.

• Habilidades/funções: Consultor SAS

Migre arquivos, diretórios e permissões do Linux
• Objetivo: Transfira arquivos e diretórios do Linux, mantendo a estrutura de diretórios emAWS.
• Tarefas:

• Transfira suas estruturas de diretório e arquivos existentes para o sistema de arquivos emAWS. (Por 
exemplo, você pode usarFSx for Lustre.)

• Certifique-se de que a estrutura de diretórios e os caminhos de arquivo sejam consistentes nos 
ambientes de origem e destino para minimizar as alterações de código.

• Habilidades/funções: Consultor SAS

Migrar metadados SAS
• Objetivo: Implemente o design de segurança de metadados e sincronize o conteúdo de metadados SAS.
• Tarefas:

• Implemente o design de segurança de metadados SAS emAWS.
• Sincronize usuários e grupos do Active Directory corporativo existente, quando apropriado, com base 

no design de segurança.
• Migre todas as outras pastas e objetos de metadados SAS via exportação/importação de seu 

ambiente existente.
• Habilidades/funções: Consultor SAS

Execute testes de validação e aceitação pós-
migração

• Objetivo: Execute testes funcionais e de sistema, assine a migração e crie relatórios pós-migração. Para 
obter mais detalhes, consulte .Tarefas pós-migraçãona documentação SAS.

• Tarefas:
• Execute testes funcionais do aplicativo SAS emAWS.
• Execute testes do sistema de aplicativos SAS emAWS.
• Prepare a documentação pós-instalação.
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Execute testes de validação e aceitação pós-migração

• Habilidades/funções: Consultor SAS
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Migração de dados associados ao 
SAS

Recomendamos que você mova os dados associados aos aplicativos SAS paraAWS. Essa migração traz 
vários benefícios:

• Obter acesso a data lakes e data warehouses baseados em nuvem
• Maior agilidade, desempenho, segurança e confiabilidade
• Custos mais baixos

AWSoferece uma ampla variedade de serviços e ferramentas para ajudá-lo a migrar seus conjuntos de 
dados, incluindo arquivos SAS, bancos de dados, imagens de máquina, volumes de blocos e até mesmo 
backups em fita. A tabela a seguir fornece uma lista de serviços que você pode usar.

Serviço da AWS Descrição Função/habilidades necessárias

AWS DataSync Copia ou replica dados do 
sistema de arquivos para o 
Amazon S3 ou o Amazon Elastic 
File System (Amazon EFS).

AWSarquiteto

CloudEndure Migration Migra imagens de máquina em 
execução com seus dados para 
o Amazon EC2.

AWSarquiteto

Amazon S3 Transfer Acceleration Permite transferências rápidas 
e seguras de dados para o 
Amazon S3 em longas distâncias 
geográficas.

AWSarquiteto

AWS DMS Migra bancos de dados 
paraAWSde forma rápida 
e segura, com tempo de 
inatividade mínimo.

AWSarquiteto

AWSFamília Snow Transporta fisicamente petabytes 
de dados em lotes paraAWS.

AWSarquiteto
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Integração de novos clientes
Quando a migração estiver concluída, você desejará integrar usuários novos e existentes ao SAS Grid 
onAWS. Isso também pode envolver treinamento para usuários finais ou administradores do SAS. 
Recomendamos as seguintes tarefas:

• Integração e treinamento da administração do SAS Grid (se apropriado)
• Integração e treinamento de usuários finais do SAS (se apropriado)
• Integração do portal de aprendizagem do cliente SAS (se apropriado)

Para explorar as opções e os recursos de integração, consulte o portal SAS e-Learning.
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Recursos adicionais
Papéis SAS

• Considerações importantes sobre desempenho ao migrar o SAS para uma nuvem pública
• Práticas recomendadas para atualização do SAS 9.1.3 para o SAS 9.4
• Obtendo o que há de melhor e mais recente no SAS 9.4: melhores práticas para atualizações e 

migrações

Documentação SAS

• Grid Computing no SAS 9.4, quinta edição
• Plataforma de inteligência SAS 9.4: visão geral, segunda edição
• Plataforma de inteligência SAS 9.4: Guia de migração, segunda edição
• SAS 9.4 Foundation para Linux para x64
• Estúdio SAS 3.71
• Guia empresarial do SAS 8.2

AWSdocumentação e recursos

• AWSTabela de regiões
• Migração de dados em nuvem
• AWS DMS
• Amazon EC2
• FSx for Lustre
• IAM
• Amazon S3
• Amazon VPC
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Termos de migração

AWSGlossário de orientação 
prescritiva

A seguir estão os termos comumente usados em estratégias, guias e padrões fornecidos pela 
OrientaçãoAWS Prescritiva. Para sugerir entradas, use o link Forneça feedback no final do glossário.

Termos de migração
7 Rs

Sete estratégias comuns de migração para mover aplicativos para a nuvem. Essas estratégias se 
baseiam nos 5 Rs que a Gartner identificou em 2011 e consistem no seguinte:
• Refator/rearquitetar — mova um aplicativo e modifique sua arquitetura aproveitando ao máximo 

os recursos nativos da nuvem para melhorar a agilidade, o desempenho e a escalabilidade. Isso 
normalmente envolve a portabilidade do sistema operacional e do banco de dados. Exemplo: migrar 
seu banco de dados Oracle local para a Amazon Aurora compatível com PostgreSQL.

• Replataforma (amplie e reformule) — mova um aplicativo para a nuvem e introduza algum nível de 
otimização para aproveitar os recursos da nuvem. Exemplo: migrar seu banco de dados Oracle local 
para o Amazon Relational Database Service (Amazon RDS) para Oracle naAWS nuvem.

• Recompra (entrega e compra) — Mude para um produto diferente, normalmente mudando de 
uma licença tradicional para um modelo SaaS. Exemplo: migre seu sistema de gerenciamento de 
relacionamento com o cliente (CRM) para o Salesforce.com.

• Rehospedar (levantar e transferir) — mova um aplicativo para a nuvem sem fazer alterações para 
aproveitar os recursos da nuvem. Exemplo: Migre seu banco de dados Oracle local para o Oracle 
em uma instância do EC2 naAWS nuvem.

• Realocação (elevação e mudança no nível do hipervisor) — mova a infraestrutura para a nuvem 
sem comprar novo hardware, reescrever aplicativos ou modificar suas operações existentes. Esse 
cenário de migração é específico do VMware Cloud onAWS, que oferece suporte à compatibilidade 
de máquinas virtuais (VM) e à portabilidade da carga de trabalho entre seu ambiente localAWS e. 
Você pode usar as tecnologias da VMware Cloud Foundation de seus data centers locais ao migrar 
sua infraestrutura para o VMware Cloud onAWS. Exemplo: realocar o hipervisor que hospeda seu 
banco de dados Oracle para o VMware Cloud emAWS.

• Retenha (revise) — mantenha os aplicativos em seu ambiente de origem. Isso pode incluir 
aplicativos que exigem uma grande refatoração, e você deseja adiar esse trabalho para um 
momento posterior, e aplicativos legados que você deseja manter, porque não há justificativa 
comercial para migrá-los.

• Desativar — descomissione ou remova aplicativos que não são mais necessários em seu ambiente 
de origem.

portfólio de aplicativos

Uma coleção de informações detalhadas sobre cada aplicativo usado por uma organização, incluindo 
o custo de criação e manutenção do aplicativo e seu valor comercial. Essas informações são 
essenciais para o processo de descoberta e análise do portfólio e ajudam a identificar e priorizar os 
aplicativos a serem migrados, modernizados e otimizados.

operações de inteligência artificial (AIOps)

O processo de usar técnicas de aprendizado de máquina para resolver problemas operacionais, 
reduzir incidentes operacionais e intervenções humanas e aumentar a qualidade do serviço. Para 
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obter mais informações sobre como o AIOps é usado na estratégia deAWS migração, consulte o guia 
de integração de operações.

AWSEstrutura de adoção de nuvem (AWSCAF)

Uma estrutura de diretrizes e melhores práticasAWS para ajudar as organizações a desenvolver 
um plano eficiente e eficaz para migrar com sucesso para a nuvem. AWS O CAF organiza a 
orientação em seis áreas de foco chamadas perspectivas: negócios, pessoas, governança, 
plataforma, segurança e operações. As perspectivas de negócios, pessoas e governança se 
concentram em habilidades e processos de negócios; as perspectivas de plataforma, segurança 
e operações se concentram em habilidades e processos técnicos. Por exemplo, a perspectiva das 
pessoas tem como alvo as partes interessadas que lidam com recursos humanos (RH), funções de 
pessoal e gerenciamento de pessoas. Nessa perspectiva, oAWS CAF fornece orientação para o 
desenvolvimento de pessoas, treinamento e comunicação para ajudar a preparar a organização para 
a adoção bem-sucedida da nuvem. Para obter mais informações, consulte o site doAWS CAF e o
whitepaper doAWS CAF.

AWSEstrutura de qualificação da carga de trabalho (AWSWQF)

Uma ferramenta que avalia as cargas de trabalho de migração do banco de dados, recomenda 
estratégias de migração e fornece estimativas de trabalho. AWS O WQF está incluído comAWS 
Schema Conversion Tool (AWS SCT). Ele analisa esquemas e objetos de código do banco de dados, 
código do aplicativo, dependências e características de desempenho e fornece relatórios de avaliação.

planejamento de continuidade de negócios (BCP)

Um plano que aborda o impacto potencial de um evento disruptivo, como uma migração em grande 
escala, nas operações e permite que uma empresa retome as operações rapidamente.

Cloud Center of Excellence (CCoE)

Uma equipe multidisciplinar que impulsiona os esforços de adoção da nuvem em toda a organização, 
incluindo o desenvolvimento das melhores práticas de nuvem, a mobilização de recursos, o 
estabelecimento de cronogramas de migração e a liderança da organização em transformações 
em grande escala. Para obter mais informações, consulte as postagens do CCoE noAWS Cloud 
Enterprise Strategy Blog.

estágios de adoção na nuvem

As quatro fases pelas quais as organizações normalmente passam quando migram para aAWS 
nuvem:
• Projeto — Executando alguns projetos relacionados à nuvem para fins de prova de conceito e 

aprendizado
• Fundação — Fazer investimentos fundamentais para escalar sua adoção da nuvem (por exemplo, 

criar uma landing zone, definir um CCoE, estabelecer um modelo de operações)
• Migração — Migração de aplicativos individuais
• Reinvenção — otimizando produtos e serviços e inovando na nuvem

Esses estágios foram definidos por Stephen Orban na postagem do blog The Journey Toward Cloud-
First & the Stages of Adoption no blogAWS Cloud Enterprise Strategy. Para obter informações sobre 
como eles se relacionam com a estratégia deAWS migração, consulte o guia de preparação para a 
migração.

banco de dados de gerenciamento de configuração (CMDB)

Um banco de dados que contém informações sobre produtos, configurações e interdependências de 
hardware e software de uma empresa. Normalmente, você usa dados de um CMDB no estágio de 
descoberta e análise do portfólio da migração.

épico

Em metodologias ágeis, categorias funcionais que ajudam a organizar e priorizar seu trabalho. Os 
Epics fornecem uma descrição de alto nível dos requisitos e das tarefas de implementação. Por 
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exemplo, os épicos de segurançaAWS da CAF incluem gerenciamento de identidade e acesso, 
controles de detetives, segurança de infraestrutura, proteção de dados e resposta a incidentes. 
Para obter mais informações sobre épicos na estratégia deAWS migração, consulte o guia de 
implementação do programa.

migração de banco de dados heterogêneo

Migrar seu banco de dados de origem para um banco de dados de destino que usa um mecanismo 
de banco de dados diferente (por exemplo, Oracle para Amazon Aurora). A migração heterogênea 
normalmente faz parte de um esforço de rearquitetura, e converter o esquema pode ser uma tarefa 
complexa. AWSforneceAWS SCT recursos que ajudam nas conversões de esquemas.

migração homogênea do banco de dados

Migrar seu banco de dados de origem para um banco de dados de destino que compartilhe o 
mesmo mecanismo de banco de dados (por exemplo, Microsoft SQL Server para Amazon RDS for 
SQL Server). A migração homogênea normalmente faz parte de um esforço de rehospedagem ou 
replataforma. Você pode usar utilitários de banco de dados nativos para migrar o esquema.

período de hipercuidado

Imediatamente após a transferência, o período em que uma equipe de migração gerencia e monitora 
os aplicativos migrados na nuvem para resolver quaisquer problemas. Normalmente, esse período 
dura de 1 a 4 dias. No final do período de hiperatendimento, a equipe de migração normalmente 
transfere a responsabilidade pelos aplicativos para a equipe de operações em nuvem.

aplicativo inativo

Um aplicativo que tem um uso médio de CPU e memória entre 5 e 20% em um período de 90 dias. 
Em um projeto de migração, é comum retirar esses aplicativos ou mantê-los no local.

Biblioteca de informações de TI (ITIL)

Um conjunto de melhores práticas para fornecer serviços de TI e alinhar esses serviços aos requisitos 
de negócios. O ITIL fornece a base para o ITSM.

Gerenciamento de serviços de TI (ITSM)

Atividades associadas à concepção, implementação, gerenciamento e suporte de serviços de TI 
para uma organização. Para obter informações sobre a integração de operações em nuvem com 
ferramentas de ITSM, consulte o guia de integração de operações.

landing zone

Uma landing zone é umAWS ambiente bem arquitetado com várias contas, escalável e seguro. Esse 
é o ponto de partida a partir do qual suas organizações podem lançar e implantar rapidamente cargas 
de trabalho e aplicativos com confiança em seu ambiente de segurança e infraestrutura. Para obter 
mais informações sobre zonas de aterrissagem, consulte Como configurar umAWS ambiente seguro e 
escalável de várias contas.

grande migração

Uma migração de 300 ou mais servidores.
Migration Acceleration Program (MAP)

UmAWS programa que fornece consultoria, suporte, treinamento e serviços para ajudar as 
organizações a criar uma base operacional sólida para migrar para a nuvem e ajudar a compensar 
o custo inicial das migrações. O MAP inclui uma metodologia de migração para executar migrações 
legadas de forma metódica e um conjunto de ferramentas para automatizar e acelerar cenários 
comuns de migração.

Avaliação do portfólio de migração (MPA)

Uma ferramenta on-line que fornece informações para validar o caso de negócios da migração para 
aAWS nuvem. O MPA fornece uma avaliação detalhada do portfólio (dimensionamento correto do 
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servidor, preços, comparações de TCO, análise de custos de migração), bem como planejamento 
de migração (análise e coleta de dados de aplicativos, agrupamento de aplicativos, priorização da 
migração e planejamento de ondas). A ferramenta MPA (requer login) está disponível gratuitamente 
para todos osAWS consultores e consultores parceiros do APN.

Avaliação de prontidão para migração (MRA)

O processo de obter insights sobre o status de prontidão de uma organização para a nuvem, 
identificar pontos fortes e fracos e criar um plano de ação para preencher as lacunas identificadas, 
usando oAWS CAF. Para obter mais informações, consulte o guia de preparação para a migração. O 
MRA é a primeira fase da estratégia deAWS migração.

migração em grande escala

O processo de mover a maior parte do portfólio de aplicativos para a nuvem em ondas, com mais 
aplicativos movidos em um ritmo mais rápido em cada onda. Essa fase usa as melhores práticas e 
as lições aprendidas nas fases anteriores para implementar uma fábrica de migração de equipes, 
ferramentas e processos para agilizar a migração de cargas de trabalho por meio da automação e da 
entrega ágil. Essa é a terceira fase da estratégia deAWS migração.

fábrica de migração

Equipes multifuncionais que simplificam a migração de cargas de trabalho por meio de abordagens 
ágeis e automatizadas. As equipes da fábrica de migração geralmente incluem operadores, analistas 
e proprietários de negócios, engenheiros de migração, desenvolvedores e DevOps profissionais que 
trabalham em sprints. Entre 20 e 50 por cento de um portfólio de aplicativos corporativos consiste 
em padrões repetidos que podem ser otimizados por uma abordagem de fábrica. Para obter mais 
informações, consulte a discussão sobre fábricas de migração e o guia Cloud Migration Factory neste 
conjunto de conteúdo.

metadados de migração

As informações sobre o aplicativo e o servidor necessárias para concluir a migração. Cada padrão 
de migração requer um conjunto diferente de metadados de migração. Exemplos de metadados de 
migração incluem a sub-rede de destino, o grupo de segurança e aAWS conta.

padrão de migração

Uma tarefa de migração repetível que detalha a estratégia de migração, o destino da migração e o 
aplicativo ou serviço de migração usado. Exemplo: rehospedar a migração para o Amazon EC2 com 
oAWS Application Migration Service.

Estratégia de migração

A abordagem usada para migrar uma carga de trabalho para aAWS nuvem. Para obter mais 
informações, consulte a7 Rs (p. 26) entrada neste glossário e consulte Mobilize sua organização 
para acelerar migrações em grande escala.

acordo de nível operacional (OLA)

Um acordo que esclarece o que grupos funcionais de TI prometem entregar uns aos outros, para 
apoiar um contrato de nível de serviço (SLA).

integração de operações (OI)

O processo de modernização das operações na nuvem, que envolve planejamento de prontidão, 
automação e integração. Para obter mais informações, consulte o guia de integração de operações.

gerenciamento de mudanças organizacionais (OCM)

Uma estrutura para gerenciar grandes transformações de negócios disruptivas a partir de uma 
perspectiva de pessoas, cultura e liderança. O OCM ajuda as organizações a se prepararem 
e fazerem a transição para novos sistemas e estratégias, acelerando a adoção de mudanças, 
abordando questões transitórias e impulsionando mudanças culturais e organizacionais. Na estratégia 
deAWS migração, essa estrutura é chamada de aceleração de pessoas, devido à velocidade de 
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mudança exigida nos projetos de adoção da nuvem. Para obter mais informações, consulte o guia do 
OCM.

manual

Um conjunto de etapas predefinidas que capturam o trabalho associado às migrações, como a 
entrega das principais funções de operações na nuvem. Um manual pode assumir a forma de scripts, 
runbooks automatizados ou um resumo dos processos ou etapas necessários para operar seu 
ambiente modernizado.

avaliação de portfólio

Um processo de descoberta, análise e priorização do portfólio de aplicativos para planejar a migração. 
Para obter mais informações, consulte Avaliar a prontidão para a migração.

matriz responsável, responsável, consultada, informada (RACI)

Uma matriz que define e atribui funções e responsabilidades em um projeto. Por exemplo, você 
pode criar um RACI para definir a propriedade do controle de segurança ou identificar funções e 
responsabilidades para tarefas específicas em um projeto de migração.

livro de execução

Um conjunto de procedimentos manuais ou automatizados necessários para realizar uma tarefa 
específica. Normalmente, eles são criados para agilizar operações ou procedimentos repetitivos com 
altas taxas de erro.

contrato de nível de serviço (SLA)

Um acordo que esclarece o que uma equipe de TI promete oferecer aos clientes, como disponibilidade 
e desempenho do serviço.

lista de tarefas

Uma ferramenta usada para monitorar o progresso por meio de um runbook. Uma lista de tarefas 
contém uma visão geral do runbook e uma lista de tarefas gerais a serem concluídas. Para cada tarefa 
geral, ela inclui o tempo estimado necessário, o proprietário e o progresso.

fluxo de trabalho

Grupos funcionais em um projeto de migração que são responsáveis por um conjunto específico de 
tarefas. Cada fluxo de trabalho é independente, mas suporta os outros fluxos de trabalho do projeto. 
Por exemplo, o fluxo de trabalho do portfólio é responsável por priorizar aplicativos, planejar ondas 
e coletar metadados de migração. O fluxo de trabalho do portfólio entrega esses ativos ao fluxo de 
trabalho de migração, que então migra os servidores e os aplicativos.

Aplicativo de zumbis

Um aplicativo que tem um uso médio de CPU e memória abaixo de 5%. Em um projeto de migração, é 
comum retirar esses aplicativos.
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