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SQL Server 2017: mais do que apenas um banco de 
dados
O SQL Server 2017 ajuda as empresas desde o início, estendendo seu alcance 
ainda mais do que antes. Porém, na Microsoft, nos lembramos de nossas raízes, 
inclusive os recursos que expandiram o SQL Server até ele chegar ao que é hoje.

Enquanto você se prepara para o fim do suporte ao SQL Server 2008, conheça os 
recursos e benefícios já disponíveis no SQL Server 2017.
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SQL Server

Performance
Independentemente da complexidade, espera-se que os mecanismos de banco de dados atuais retornem os 
resultados da consulta de maneira extremamente rápida. Com a mudança da otimização do índice para  
o processamento de transações in-memory, o SQL Server de hoje não é apenas mais rápido: seus recursos 
de consulta e ajuste adaptáveis também o tornam mais inteligente.

SQL Server 2008
Tabelas e índices compactados melhoram  
a performance da consulta em cenários de gargalo 
de E/S.

Estatísticas e índices filtrados oferecem melhor 
performance de consulta e armazenamento 
otimizado.

SQL Server 2017 
Os índices columnstore aceleram a análise de performance  
ao redefinir o armazenamento de dados e as consultas. 

Com o OLTP In-memory, o SQL Server interage somente  
com dados na memória, acelerando os aplicativos OLTP.

O Processamento de Consulta Inteligente modela as estratégias 
de otimização com base nas condições e características de tempo 
de execução do workload do seu aplicativo.

A Correção Automática de Planos corrige os planos de execução 
de consultas que causam problemas de performance.

O Repositório de Consultas fornece insights sobre a escolha  
e a performance do plano de consulta.

Disponibilidade
A economia global nunca para, e a demanda por dados também não. Basear-se nas antigas esperas de 
espelhamento e failover de alta disponibilidade (Instâncias de Cluster de Failover AlwaysOn e Grupos de 
Disponibilidade) não garante apenas o acesso ao seu banco de dados. Garante que os dados retornados  
sejam os dados corretos.

SQL Server 2008
O espelhamento de banco de dados aumenta  
a disponibilidade de seu banco de dados do  
SQL Server.

O clustering de failover ajuda a manter a alta 
disponibilidade de instâncias do SQL Server.

O envio de logs oferece suporte à alta 
disponibilidade no nível do banco de dados.

A replicação mantém a consistência entre os bancos 
de dados e a sincronização.

SQL Server 2017 
Instâncias de Cluster de Failover AlwaysOn e Grupos de 
Disponibilidade habilitam cenários de HADR no Linux e no 
Windows.

Os aprimoramentos em Grupos de disponibilidade 
AlwaysOn fornecem alta disponibilidade, disaster recovery  
e balanceamento de escala de leitura.

Os Grupos de Disponibilidade de Escala de Leitura 
fornecem funcionalidades adicionais para cenários que 
podem utilizar réplicas somente leitura.

Segurança
À medida que a tecnologia avança, o mesmo acontece com as possíveis ameaças à continuidade dos negócios 
e à privacidade dos dados. O acesso e a proteção de informações pessoais estão na vanguarda da segurança 
de dados no momento, e o SQL Server 2017 agora tem várias camadas de segurança de dados integradas, 
permitindo o acesso administrativo sem expor dados confidenciais.
SQL Server 2008
A Transparent Data Encryption ajuda a proteger  
os dados em repouso sem alterações em seu aplicativo  
e banco de dados.

O Gerenciamento Extensível de Chaves permite que 
fornecedores de terceiros registrem seus dispositivos  
no SQL Server.

A Auditoria do SQL Server cria auditorias  
personalizadas de eventos do Mecanismo de Banco  
de Dados.

A Captura de Dados de Alterações ajuda a exibir as 
alterações da tabela em um formato facilmente consumível.

SQL Server 2017 
O Always Encrypted fornece separação entre aqueles que 
possuem e os que gerenciam os dados.

A Máscara de Dados Dinâmicos limita a exposição de 
dados e simplifica o design e a codificação de segurança.

A Row-Level Security controla o acesso a linhas em uma 
tabela de banco de dados com base nas características do 
usuário.

A criptografia de backup proporciona segurança extra para 
arquivos de backup.

Escalabilidade e preparação de nuvem
Os atuais bancos de dados na nuvem oferecem portabilidade e redundância. A computação na nuvem é o farm 
de servidores moderno. Embora o SQL Server 2017 ainda possa ser usado na infraestrutura local, as economias 
de escala realmente aumentam na nuvem. O SQL Server 2017 oferece várias opções de implantação que não 
existiam antes.

SQL Server 2017
O backup no Azure permite backup e restauração por meio do serviço de Blobs do Azure.

A replicação transacional no Azure migra seus bancos de dados do SQL Server na infraestrutura local para o Azure com tempo de 
inatividade mínimo.

A Réplica secundária do DR no Azure provisiona uma VM e a configura como uma réplica secundária em cenários de disaster recovery.

A Instância Gerenciada do Banco de Dados SQL do Azure ajuda você a migrar para a nuvem com o mínimo de reengenharia de banco 
de dados e aplicativos.

Gerenciamento e capacidade de programação
A manutenção é essencial para qualquer SaaS (software como serviço). Entretanto, apenas determinadas 
tarefas realmente exigem intervenção humana frequente. O SQL Server 2017 oferece muito mais 
flexibilidade do que as versões anteriores, tanto em termos de opções de implantação, com suporte  
para contêineres Linux e Docker, quanto na apresentação de dados com gráficos de relacionamento.

SQL Server 2008
O paralelismo da tabela de partição proporciona 
melhor performance e utilização de recursos.

A automação e o gerenciamento baseados em 
políticas definem e aplicam políticas em toda a 
empresa.

SQL Server 2017 
O suporte para contêineres do Linux permite que você  
crie pipelines de DevOps usando o SQL Server no Linux.

O SQL Graph permite mapear e consultar relacionamentos 
em uma estrutura de gráfico. 

As tabelas temporais ajudam você a ver as alterações  
de dados em suas tabelas a qualquer momento.

Business intelligence e análise
Com o aumento da coleta de dados de consumidores, a análise de dados e o BI se tornaram essenciais para a 
tomada de decisões estratégicas. O Machine Learning e a IA no SQL Server 2017 podem transformar seus dados 
em insights significativos a velocidades que acompanham o grande volume de técnicas atuais de coleta de dados.

SQL Server 2008
O Business Intelligence Development Studio 
oferece soluções como Analysis Services, Integration 
Services e projetos do Reporting Services.

As ferramentas de data mining realizam análises 
eficientes sem a necessidade de conhecer conceitos 
de data mining.

O Report Designer organiza dados em relatórios  
e ajuda você a criar relatórios de maneira interativa.

SQL Server 2017 
O PolyBase une dados estruturados, semiestruturados e não 
estruturados em plataformas como o armazenamento de Blobs 
do Azure ou o Hadoop.

Os Serviços de Machine Learning do SQL Server trazem 
cálculos e processamento para onde os dados residem, 
eliminando a necessidade de extrair dados pela rede. 

O SQL Server Reporting Services permite criar, implantar  
e gerenciar relatórios móveis e paginados.

A Análise Operacional em Tempo Real permite que você 
execute workloads de análise e OLTP nas mesmas tabelas  
do banco de dados simultaneamente.
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