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Está na hora de
modernizar seu portfólio
de aplicações da empresa

As mudanças rápidas que ocorreram nos últimos anos estão
impactando a TI de forma profunda. As estratégias de TI
estão mudando para atender a um mundo que funciona cada
vez mais conectado. E muitas empresas precisam acelerar
os esforços de transformação digital. O gerenciamento
e modernização de operações e processos críticos continuam
sendo prioridades para líderes de TI como você, que querem
encontrar novos diferenciais e novas oportunidades em
um ambiente em constante mudança.
Mas quando você sabe que é a hora de modernizar uma
aplicação? Por onde começar e quais são as melhores formas
de criar um business case para o investimento na modernização.
Neste e-book, vamos descrever práticas recomendadas
para criar aplicações modernas de forma gradativa, segura
e economicamente viável. Também vamos descrever erros
comuns a serem evitados pelas empresas que embarcam nesta
jornada, como falta de clareza sobre os benefícios, projetos
muito demorados e lock-in com fornecedor.
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Conteúdo
– Práticas recomendadas para criar aplicações
modernas de forma gradativa, segura
e economicamente saudável
– Como evitar erros comuns ao modernizar as
aplicações

Motivos e benefícios
imediatos

A modernização é o processo de atualização das aplicações
para elas serem mantidas, ampliadas, implementadas
e gerenciadas de uma forma que atenda às necessidades
atuais e futuras. Esse processo gera vários benefícios
corporativos e técnicos para sua empresa. Vamos analisar
alguns deles com mais detalhe.

Com o IBM® Power®, você pode continuar
executando suas aplicações e ainda usar
novas aplicações nativas em nuvem.

Acelerar a transformação digital
Mais do que nunca, as empresas precisam encontrar novas
formas de oferecer experiências inovadoras e interessantes
que atendam às necessidades dos clientes atuais, atraiam
novos clientes e gerem um diferencial competitivo. Um estudo
da Forrester Consulting (encomendado pela IBM) sobre os
benefícios empresariais da modernização de aplicações com
soluções da IBM e da Red Hat® concluiu que os esforços de
modernização ajudam a acelerar a frequência de lançamento
em até 10 vezes, melhorando o engajamento dos clientes,
o tempo de lançamento e as operações.1
Tenha uma experiência de desenvolvedor de alto nível
Os funcionários são o ativo mais valioso da sua empresa. Para
que seja possível identificar diferenciais competitivos ocultos
usando a TI, seus desenvolvedores de aplicações precisam ter
acesso às tecnologias necessárias para dar asas à criatividade
e oferecer experiências realmente incríveis aos clientes.
Implemente aplicações de negócios na sua multinuvem
híbrida
Como cada vez mais empresas estão adotando uma estratégia
de nuvem híbrida, é muito importante que as aplicações tenham
flexibilidade para serem implementadas onde for necessário
para gerar todos os benefícios. Essa flexibilidade permite
que você use a inovação contínua dos provedores de nuvens
públicas e ainda aproveite a segurança, a privacidade dos
dados e a confiabilidade do seu próprio data center. E esse nível
de escolha e flexibilidade é essencial para ter um diferencial
competitivo no mercado atual.

4

Criar um business case
para a modernização
Provavelmente, um dos maiores desafios que sua empresa vai
ter, antes mesmo de iniciar a jornada de modernização, é definir
um orçamento. Crie um business case que demonstre como
a modernização das aplicações vai gerar retorno do investimento
e reduções de custos adicionais.
Considere estes benefícios quantificados que a Forrester ilustrou
no estudo “Emerging Technology Assessment: Total Economic
Impact of Using Both IBM and Red Hat Solutions Together”.1

Economia na infraestrutura

4%

44%

Redução bruta do TCO de
até 4%

Redução dos custos de
hardware de até 44%

30%

50%

Otimização de até 30% no
uso dos recursos

Redução de até 50% nos
custos de licenciamento

Resultados melhores

10×

2 – 10×

Aumento de até 10 vezes na
frequência de lançamento,
o que reduziu o tempo de
lançamento de recursos
e correções para os clientes

Aumento de 2 a 10 vezes na
velocidade de processamento
das cargas de trabalho

Aumento da velocidade e da produtividade da força de trabalho

33%–90% 66%
Realocação do trabalho de
administração da infraestrutura

Aceleração de até 66% nos
ciclos de desenvolvimento

Tempo de inatividade que impacta o usuário

Praticamente eliminado
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Quatro medidas para
modernizar suas
aplicações

Primeira: Avaliar as aplicações
atuais
Identifique as aplicações tradicionais,
combinadas e nativas em nuvem.

Quando você moderniza suas aplicações de negócios, facilita
a transição para um ambiente de nuvem híbrida porque tem
flexibilidade para executar aplicações onde e quando quiser. Com
a adoção de uma abordagem de microsserviços nativa em nuvem,
você pode aproveitar a escalabilidade e a flexibilidade da nuvem.

Segunda: modernizar
gradativamente
Inove reduzindo a complexidade
e implemente etapas de
modernização comuns.
Página 8 →

A modernização com os servidores IBM Power permite que novos
microsserviços nativos em nuvem coexistam e se conectem
com aplicações de negócios e investimentos existentes.
E ainda é possível aproveitar o desempenho, a confiabilidade
e a segurança da plataforma IBM Power. Assim, você pode acabar
com os obstáculos à produtividade e à integração para criar novas
experiências de usuário, desenvolver novas aplicações e gerar
novas oportunidades de negócios.

Terceira: adotar uma cultura de
DevOps em todas as áreas
Use microsserviços
e contêineres e automatize o fluxo
de criação e implementação.
Página 10 →

Quarta: melhorar as aplicações
herdadas e viabilizar a automação
da empresa
Acelere o tempo de lançamento e
melhore a escalabilidade
e a flexibilidade com reduções
de tempo e custos,
implementações mais rápidas e um
ambiente mais seguro.
Página 10 →
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Primeira: Avaliar as aplicações atuais
Inicie sua jornada de modernização analisando as aplicações
atuais. Identifique as aplicações que podem ser implementadas
imediatamente em uma nuvem e as que precisam de
adaptações. Esse é um processo contínuo. Durante a jornada
de modernização, você vai fazer uma série de análises de
aplicações. Depois de cada análise, compare os resultados
com as metas e o orçamento da sua empresa e repita a análise
conforme necessário.
Identifique as aplicações tradicionais
As aplicações tradicionais, às vezes chamadas de monolíticas,
são usadas pelas empresas há mais de 15 anos. As aplicações
desse tipo costumam ser compostas por um pacote com
vários serviços e implementadas como uma única unidade,
geralmente executada dentro de uma máquina virtual, também
conhecida como partição lógica (LPAR). Por exemplo, considere
uma aplicação bancária fictícia que execute uma arquitetura

de três camadas. Nessa arquitetura, a camada da aplicação
oferece serviços para depósitos, saques e consultas de saldo.
As camadas de apresentação e aplicação geralmente são
implementadas e atualizadas como uma única unidade em um
ambiente de tempo de execução Java 2 Platform, Enterprise
Edition (J2EE), como o IBM® WebSphere® Application Server no
IBM Power. Muitas vezes, as aplicações desse tipo crescem com
o tempo e são compostas por vários arquivos WAR incluídos
em um arquivo EAR gigante. A camada de dados subjacente
é fornecida por um banco de dados relacional altamente
disponível (por exemplo, o IBM® Db2® ou o Oracle Database)
executado dentro de uma máquina virtual (como o IBM® AIX®
ou o IBM® i) usando anos de confiabilidade e desempenho
comprovados. Essa combinação é um ótimo exemplo de uma
aplicação tradicional que pode ser modernizada.
Identifique as aplicações combinadas
As aplicações combinadas são representadas por uma
combinação de aplicações tradicionais e nativas em nuvem
que usam máquinas virtuais e contêineres. Esse tipo de
combinação tende a ser a “solução ideal” para muitas empresas
porque possibilita o uso de técnicas de desenvolvimento de
software novas e modernas que geram benefícios sem que
seja necessário reescrever o código da aplicação inteira.
As aplicações combinadas já passaram por algum tipo de
modernização. O ideal é continuar fazendo iterações nessa
jornada se o tempo, o orçamento e o retorno do investimento
(ROI) permitirem.
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Por exemplo, se uma aplicação de negócios fornece 10
recursos de alto nível, é possível que as primeiras etapas da
modernização só tenham convertido três desses recursos em um
modelo nativo da nuvem porque eles eram os serviços que mais
precisavam ser atualizados e geravam mais benefícios. Durante
o próximo ciclo do software, outros dois serviços importantes
foram selecionados e assim sucessivamente. Esse ciclo continua
até a aplicação inteira ser convertida em um modelo totalmente
nativo em nuvem ou até não haver mais ROI ou orçamento
suficiente.
Identifique as aplicações nativas em nuvem
As aplicações nativas em nuvem foram “criadas na nuvem”. Elas
aproveitam uma arquitetura baseada em microsserviços e usam
contêineres e uma plataforma de orquestração de contêineres
correspondente, como o Kubernetes ou o Red Hat® OpenShift®
Container Platform (ou essas duas opções). Em termos gerais,
essas aplicações podem ser executadas em qualquer lugar: em
seu data center no local ou externamente em uma (ou mais de
uma) nuvem pública. Você pode executar essas aplicações onde
e quando quiser com base nas necessidades da sua empresa.
Embora as aplicações nativas em nuvem provavelmente não exijam
atualizações significativas na arquitetura, ainda há oportunidades
para garantir que você está aproveitando ao máximo os recursos de
gerenciamento multinuvem e os fluxos de automação DevOps para
implementação, configuração e atualização de aplicações. Essas
ferramentas garantem que tudo na aplicação seja feito de forma
confiável, reproduzível e segura.

Implemente etapas de modernização comuns
Etapa 1: Adote contêineres e complemente suas aplicações de
negócios.
Embora o conceito de contêineres seja usado há vários anos
de diversas formas, essa opção se tornou muito popular só
nos últimos cinco anos. Esse crescimento rápido foi motivado
pelo ecossistema, ou seja, pelo conceito de registros de
contêiner populares, como Docker Hub e Quay.io, onde os
desenvolvedores podem baixar e compartilhar recursos de
contêiner reutilizáveis. Com contêineres, você pode isolar
componentes, refatorar e testar, reimplementar e escalar
conforme necessário. Tudo isso sem interromper ou atualizar
a aplicação. Esses microsserviços agrupados livremente têm
conjuntos comuns de padrões e proteções quando se deslocam
na sua nuvem híbrida.

Segunda: modernizar gradativamente
A próxima etapa da jornada de modernização de aplicações é criar
um roteiro. Assim, você faz a modernização por partes, em vez de
mudar toda a infraestrutura empresarial de uma só vez.
Inove reduzindo a complexidade
A modernização de aplicações traz muitos benefícios, mas
é preciso evitar certos problemas. Por exemplo, os projetos
podem demorar muito, se tornar muito caros ou ser executados
sem um prazo de conclusão definido. Todos esses problemas
têm uma causa em comum, que é o gerenciamento da
complexidade da inovação e dos benefícios empresariais.
No caso das aplicações de missão crítica, existem benefícios
importantes em mordenizar uma plataforma de computação
confiável com suas aplicações de negócios, onde seja possível
desenvolver, executar e gerenciar aplicações e cargas de
trabalho de forma consistente em um ambiente de nuvem
híbrida. Um dos principais benefícios é a capacidade de
reduzir os riscos e ao mesmo tempo maximizar o valor. Por
exemplo, no IBM Power você pode continuar executando suas
aplicações atuais, o que elimina os riscos e reduz as despesas
consideravelmente, e agregar novas aplicações nativas em
nuvem no ritmo adequado. Assim, você pode aproveitar seus
investimentos atuais e ainda ter os benefícios da inovação,
da tecnologia e da economia da plataforma IBM Power ao
modernizar seu ambiente tecnológico.
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Os contêineres oferecem muitos benefícios. Eles são leves,
podem ser iniciados rapidamente e têm tempos de execução
de aplicações consistentes e portáteis. Além disso, agora
os desenvolvedores podem compartilhar esses recursos
facilmente. Isso reduz muito o tempo de criação de aplicações
porque eles perdem menos tempo criando o texto padrão.
Por isso, uma boa opção para iniciar sua jornada de
modernização é incluir serviços nativos em nuvem novos
e inovadores nas suas aplicações tradicionais. Por exemplo
vamos usar novamente o exemplo da aplicação bancária.
Imagine que você quer criar uma nova interface de front-end
para dispositivos móveis ou usar serviços de localização
baseados em nuvem para encontrar o caixa eletrônico mais
próximo. Esse processo oferece um caminho viável e de
baixo risco que não interrompe aplicações e ainda possibilita
a inovação e o desenvolvimento de habilidades com novas
linguagens de programação e metodologias de desenvolvimento,
como Node.js, Python, Golang e o processo Continuous
Integration/Continuous Delivery (CICD). Você também pode
usar novas práticas operacionais e de implementação de
aplicações modernizadas com o Red Hat OpenShift Container
Platform e o Red Hat® Ansible® Automation Platform. Tudo isso
aproveitando seus investimentos em hardware no IBM Power.

Etapa 2: faça a transição para os contêineres.
À medida que sua jornada de modernização de aplicações
avançar e você se sentir mais à vontade com a tecnologia, as
ferramentas e as práticas envolvidas, poderá avaliar a inclusão
de aplicações em contêineres. Isso vai abrir caminho para
aplicações mais portáteis na nuvem e atualizações de software
mais frequentes usando práticas de DevOps. Se suas aplicações
forem baseadas em uma tecnologia portátil, como Java, esse
processo vai ser muito simples. Geralmente, você não precisa
fazer muitas mudanças na aplicação para ter os benefícios
operacionais, de gerenciamento e de monitoramento do Red Hat
OpenShift.
Nas aplicações que executam o IBM AIX ou o IBM i nativo (por
exemplo, RPG ou COBOL), considere a possibilidade de não fazer
mudanças e priorizar a abordagem “cercar com contêineres”.
Essa abordagem abre caminho para maximizar a inovação com
novas tecnologias e ainda acabar com os vários riscos e as
despesas de migração para outra plataforma.
Etapa 3: redefinir e criar com base em uma arquitetura nativa em
nuvem, com microsserviços e que prioriza a API.

Uma boa opção para iniciar sua jornada
de modernização é incluir serviços
nativos em nuvem novos e inovadores
nas suas aplicações tradicionais.

Como já foi dito, a segunda etapa da modernização das
aplicações é a transição das aplicações para contêineres. Isso
não significa que essas aplicações passarão a ser realmente
nativas em nuvem. Cada aplicação nativa em nuvem tem um
conjunto de microsserviços que representam uma função
lógica específica. Cada microsserviço também tem uma API
bem definida que expõe a função de forma clara. Como essa
abordagem geralmente exige mudanças na aplicação, ela pode
ser mais demorada do que apenas migrar suas aplicações
para contêineres. Por isso, é recomendável adotar uma
abordagem que possibilite iterações no processo para facilitar
o gerenciamento.
O uso dessas abordagens como parte da sua jornada de
modernização pode trazer grandes benefícios. Por exemplo,
tempo de lançamento mais rápido, mais eficiência para os
desenvolvedores, flexibilidade na implementação de aplicações,
integração simplificada com a automação de DevOps e acesso às
inovações tecnológicas mais recentes.
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Terceira: adotar uma cultura de DevOps
em todas as áreas
Uma cultura de DevOps e automação é crucial para o sucesso da
sua jornada de modernização. Lembre-se de que um dos principais
benefícios da modernização de aplicações são as entregas de
software mais frequentes com qualidade superior. Esse resultado
pode ser atingido com uma estratégia eficiente de DevOps
e automação. Por exemplo, se sua empresa está adotando cada vez
mais microsserviços e contêineres, uma prática recomendada do
setor é automatizar todas as etapas do fluxo de desenvolvimento
e implementação. O desenvolvimento ou a implementação de
aplicações na sua plataforma de aplicações, como o Red Hat
OpenShift e o Kubernetes, não deve exigir envolvimento humano.
Tecnologias como Jenkins, Travis CI, Red Hat OpenShift Pipelines
e Tekton podem ser usadas para criar esses tipos de processos de
desenvolvimento e implementação no estilo DevOps. Uma cultura
de DevOps poupa o tempo precioso da sua equipe automatizando
as tarefas do texto padrão e também melhora a qualidade porque
tudo é feito de forma confiável e reproduzível.
Conheça as tecnologias DevOps →

Um dos principais benefícios da
modernização das aplicações é a entrega
de softwares mais frequente e com
qualidade mais alta.

Quarta: melhorar as aplicações herdadas
e viabilizar a automação
Do ponto de vista do gerenciamento da nuvem, mecanismos
eficientes de operação e observação da sua infraestrutura são
princípios essenciais para alcançar os objetivos esperados. Em
uma infraestrutura em nuvem híbrida e moderna, as aplicações
são compostas por máquinas virtuais, contêineres ou alguma
combinação desses recursos. Esse ambiente vai usar o IBM
Power e também pode ser integrado com outras plataformas,
como o x86 e o IBM® zSystems, para aumentar a flexibilidade.
Além disso, essas aplicações podem ser implementadas no
local, isto é, em uma nuvem privada, em uma ou mais nuvens
públicas, ou nesses dois tipos de nuvem.
Por esse motivo, a possibilidade de gerenciar ambientes em
cenários de multinuvem híbrida é essencial. E o mesmo vale
para a necessidade de modernizar aplicações nativas em nuvem
e automatizar operações de TI de ponta a ponta.
A modernização ajuda as empresas a converter as aplicações
herdadas em aplicações em nuvem. Assim, elas podem
aproveitar os benefícios da nuvem, como tempo de lançamento
mais rápido, escalabilidade, flexibilidade e redução de custos.
A modernização de aplicações também melhora a eficiência dos
processos e a produtividade dos negócios.
A automação reduz ou acaba com o esforço manual para
escalar, provisionar e configurar recursos em nuvem. Ela garante
o desempenho consistente das aplicações e da infraestrutura no
ambiente híbrido, o que poupa tempo e custos, acelera o tempo
de implementação e reforça a segurança do ambiente.
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Comece já
Dicas para planejar, priorizar
e permanecer no caminho certo
Durante a preparação para iniciar seu projeto de modernização,
confirme que seus esforços estão alinhados às prioridades
da empresa. Assim, você poderá explicar claramente o valor
de negócios de todos os seus esforços. Isso também ajuda
a priorizar e definir o escopo dos resultados técnicos. Vamos
recapitular algumas dicas que garantem o bom andamento do
seu projeto.
1. Avalie suas aplicações
Siga as instruções na seção “Avaliar as aplicações atuais”,
na página 6, e categorize suas aplicações como tradicionais,
combinadas ou nativas em nuvem. Com essa estratégia, você
terá uma divisão das suas aplicações e poderá começar a tomar
decisões sobre o foco dos esforços.
2. Defina um escopo realista
Ao criar seu business case, é importante definir bem o escopo.
Por exemplo, não é recomendável elaborar um business case
muito extenso para modernizar centenas de aplicações de uma
só vez ou para criar um cronograma de projeto que dure vários
anos. Restrinja seu esforço inicial a uma aplicação específica, ou
até mesmo a um componente de uma aplicação mais complexa.
3. Crie seu business case
Da mesma forma, siga as instruções na seção “Criar um business
case para a modernização”, na página 5. Essa etapa vai ajudar
você a manter o foco e, se necessário, obter a aprovação da
diretoria para o projeto de modernização. Usando a avaliação
das aplicações como ponto de partida, priorize a aplicação
que vai gerar o maior ROI. Isso varia dependendo da empresa,
porque cada empresa tem oportunidades e desafios específicos.
Por exemplo, um varejista on-line talvez precise disponibilizar
uma interface do usuário para dispositivos móveis para os
clientes com urgência. Já uma instituição financeira talvez
precise lançar novas versões de uma interface da web semanal,
e não mensalmente, sem sacrificar a qualidade do software.
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4. Execute
Comece a executar o projeto. Durante a execução, se você
identificar que as premissas sobre o valor de negócios
ou o volume de trabalho necessário estavam incorretas,
edite o business case e mude o escopo para garantir que
o projeto seja concluído no prazo certo.
5. Avalie e repita
Quando você concluir cada projeto, terá aprendido muito sobre
as tecnologias, o que funcionou e o que não deu certo. Você terá
mais experiência em DevOps e poderá usar seu conhecimento
no próximo projeto de modernização.

Seu business case deve incluir o seguinte:
– Resultados e benefícios desejados na
perspectiva financeira de longo prazo
e na perspectiva técnica
– Custo estimado do projeto
– Cronograma para a conclusão

Use os pontos fortes e os benefícios do
IBM Power
O IBM Power é um dos melhores produtos do setor em termos
de confiabilidade, desempenho e segurança. A infraestrutura de
TI oferece um desempenho de computação superior para
aplicações de missão critica e que usam muitos dados e também
é uma excelente base para aplicações modernas de todos os tipos
baseadas em contêiner. Por exemplo: web e middleware, nuvem
e DevOps, linguagem de programação e tempos de execução
modernos, bancos de dados, análises e monitoramento.
Benefícios
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Utilização flexível e eficiente
Gerencie picos de demanda e tenha mais cargas de trabalho
em nuvem por servidor com a capacidade de CPU sob demanda
do hypervisor IBM® PowerVM® e compartilhando conjuntos
de núcleos de CPU em todos os nós do Red Hat OpenShift
CoreOS. Com a diferenciação dos mecanismos de hypervisor,
como processadores ilimitados e conjuntos de processadores
compartilhados, é possível garantir os contratos de nível de
serviço (SLAs) de desempenho e doar ciclos de processador não
utilizados para servidores de processamento que precisem de
mais capacidade. Essas funcionalidades avançadas fazem parte
da base da garantia de utilização de 80% da IBM em um servidor
IBM Power E1080.2

Software com desempenho melhor usando menos servidores
Tenha uma taxa de transferência 34,3 vezes maior por núcleo
e um custo total de propriedade (TCO) 48% menor em um
período de três anos executando bancos de dados e aplicações
conteinerizadas em um servidor IBM Power E1080 em vez
de executar as mesmas aplicações conteinerizadas em um
servidor x86.3 Combine aplicações nativas em nuvem com dados
corporativos e aplicações baseada em máquina virtual AIX, IBM1
e Linux® para usar conexões de API de baixa latência a dados
críticos para os negócios. Use o licenciamento por subcapacidade
para reduzir muito o custo das licenças de software
conteinerizadas, como as do IBM Cloud® Paks, usando conjuntos
de processadores compartilhados PowerVM e permitindo que
núcleos de CPU sejam compartilhados anonimamente nos
servidores de processamento Red Hat OpenShift sem sacrificar
o desempenho das aplicações. Com esse método, é possível
comprar menos servidores IBM Power para executar um
conjunto equivalente de aplicações com níveis de produtividade
comparáveis em vez de usar plataformas da concorrência.
Adicione gravidade aos seus dados corporativos
O IBM Power armazena os dados de missão crítica da sua
empresa. Executar o Red Hat OpenShift em um a máquina virtual
adjacente às suas máquinas virtuais AIX, IBM i ou Linux oferece
comunicação protegida de baixa latência com seus dados
corporativos pelo servidor de E/S virtual PowerVM. Esse método
gera um desempenho superior porque o número de hops de
rede é menor. Ele também possibilita a comunicação altamente
segura entre suas novas aplicações nativas em nuvem e os
armazenamentos de dados corporativos, já que o tráfego da rede
nunca precisa sair do servidor físico.
Segurança e resiliência confiáveis
Use uma plataforma de servidor desenvolvida para oferecer
a confiabilidade e nenhuma vulnerabilidade na segurança.
Conheça o IBM Power para sua estratégia de modernização →

Construa em uma estrutura confiável
O Kubernetes é a estrutura de base para modernizar suas aplicações
de negócios. Como a principal plataforma de orquestração de
contêineres de software livre, ele beneficia desenvolvedores
e administradores de TI. Seus desenvolvedores têm acesso às
últimas inovações de software para desenvolver softwares mais
rapidamente, e os administradores de TI podem observar, operar
e gerenciar a plataforma e a infraestrutura com facilidade. Com
esses benefícios, você pode disponibilizar softwares com alto valor
agregado e qualidade superior para os usuários em menos tempo.
Tudo isso é viabilizado pelo Red Hat OpenShift Container Platform.
Red Hat OpenShift Container Platform no IBM Power
O Red Hat OpenShift é uma plataforma empresarial de contêineres
Kubernetes com operações automatizadas full-stack para
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gerenciar implementações em nuvem híbrida. Ele é otimizado
para aumentar a produtividade dos desenvolvedores e viabilizar
a inovação. Além disso, ele é compatível com todos os servidores
IBM Power (processadores IBM® POWER8® ou mais recentes).
O IBM Power é ideal para suas principais aplicações de negócios
e também para a próxima onda de transformação digital
motivada pela modernização das aplicações. Como já foi dito,
o IBM Power melhora o desempenho e a economia das cargas de
trabalho conteinerizadas. Ao combinar novas aplicações nativas
em nuvem com as aplicações de sistemas de registros atuais,
você pode aproveitar os benefícios da adição de gravidade aos
dados, como latência de comunicação mais baixa, aumento da
produtividade e segurança reforçada.

Disponibilize softwares de alto valor
agregado e com qualidade superior para
os usuários em menos tempo.

IBM Cloud Paks no IBM Power
Os IBM Cloud Paks oferecem soluções de software conteinerizadas
prontas para uso empresarial para modernizar aplicações
e desenvolver aplicações nativas em nuvem executadas no
Red Hat OpenShift. Os IBM Cloud Paks tem três princípios
específicos: eles são abrangentes e fáceis de usar, contam com
o suporte da Red Hat e da IBM e podem ser executados
com o Red Hat OpenShift. Os IBM Cloud Paks oferecem uma
abordagem em pacote para você poder acelerar sua jornada
de modernização combinando tudo que é necessário para dar
o pontapé inicial, como o Red Hat OpenShift e as aplicações
executadas nessa plataforma. Os IBM Cloud Paks listados
abaixo estão disponíveis no IBM Power.
– IBM Cloud Pak® for Integration
Automatiza as aplicações e os fluxos de dados para
melhorar as experiências dos clientes com uma abordagem
automatizada e de loop fechado que possibilita vários estilos
de integração em uma experiência unificada.
– IBM Cloud Pak for Data
Simplifique a coleta, a organização e a análise dos dados.
Transforme dados em insights usando um catálogo integrado
de microsserviços e complementos da IBM, de software livre
e de terceiros.
– IBM Cloud Pak for Watson AIOps
Automatize as operações de TI para gerar dados.
Reforce o monitoramento da sua infraestrutura para melhorar
o desempenho das aplicações e as cargas de trabalho
e reduzir o tempo de inatividade na sua plataforma de AIOps.
Conheça os IBM Cloud Paks →

Inove com um variado ecossistema de
softwares de contêiner
Um bom ecossistema de softwares que ajude as equipes
a inovar com as tecnologias mais recentes é essencial para
qualquer esforço de modernização de aplicações. Mais do que
nunca, as comunidades de desenvolvedores de softwares de
software livre estão desempenhando um papel essencial nas
jornadas de modernização das empresas. O IBM Power pode
executar suas principais aplicações de negócios e também
diversos softwares de contêiner comerciais e de software livre
populares, como mostrado na Figura 2.

Imagens do Linux

Web e middleware

Red Hat
CentOS
AlpineLinux
SUSE
Ubuntu
BusyBox
Debian

WebSphere Liberty
JBoss by Red Hat
Open Liberty
Wildfly
Apache Tomcat
RabbitMQ, ActiveMQ
Fuse, 3Scale
WordPress

Linguagens e tempos de execução

Java
Python
PHP
GO
OpenJDK
Node
R
Ruby
Rust
GCC
TensorFlow

Erlang
Transform
Advisor
Appsody

Bancos de dados

Cassandra
MongoDB
Redis
MariaDB
EDB MySQL
PostgreSQL
IBM Db2
CouchDB
Memcached

Nuvem e DevOps

Jenkins
Red Hat Ansible
Red Hat OpenShift
Kubernetes
Gradle
Maven
Terraform
Travis CI

Análise e IA

Grafana
Kibana
ElasticSearch
Logstash
Fluentd
IBM Watson® Studio
IBM Watson®
Aprendizado de máquina
AMQ Streams (Kafka)
Kogito Decision
Manager

Figura 2:
ecossistema variado de softwares de contêiner nos IBM Power Systems (apenas alguns exemplos)

Referências
–
–
–
–

Red Hat OpenShift Catalog
Docker Hub (ppc64le e ibm.com)
IBM Power Ecosystem
Registros autorizados conforme o caso para os softwares
licenciados (por exemplo, IBM, Red Hat e outros).

Observação: os links não fazem parte do site ibm.com/br-pt
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Rede e monitoramento

Prometheus
NGINX
Servidor HTTP Apache
Etcd
ZooKeeper
HaProxy

Armazenamento

Container Storage
Interface
IBM Spectrum® Virtualize
PowerVC CSI Driver
NFS
Outros

IBM Cloud
Transformation Advisor
O IBM Cloud Transformation Advisor ajuda a analisar suas cargas
de trabalho no local para fazer a modernização. Ele determina
a complexidade das suas aplicações e fornece recomendações
para auxiliar em todo o processo. Mais especificamente, ele
analisa WebSphere, Red Hat® JBoss®, Oracle WebLogic, Apache
Tomcat, IBM® MQ, IBM® WebSphere Message Broker e IBM
Integration Bus.
O IBM Cloud Transformation Advisor é licenciado com o IBM
Cloud Pak for Integration. Você pode avaliar os recursos desse
produto com uma licença para teste sem custo de 90 dias.

Faça um tour guiado do IBM Cloud Transformation Advisor →
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Próximas etapas da
modernização de
aplicações
A modernização de aplicações pode ser feita de várias formas,
e nem sempre é fácil saber por onde começar. O objetivo é gerar
benefícios em menos tempo, fornecer serviços com frequência
e reduzir os riscos. E os especialistas em infraestrutura de TI da
IBM podem ajudar.
IBM Garage™
O IBM Garage ajuda você a identificar oportunidades de
modernização empresarial. Com essas informações, você pode
definir e desenvolver a arquitetura e o produto viável mínimo
(MVP) com sua equipe, fazer iterações no feedback e co-criar
uma solução.
Acesse o IBM Garage →

IBM Lab Services
A equipe do IBM Lab Services pode acelerar seus planos de
modernização, ajudando você a instalar o Red Hat OpenShift
no IBM Power rapidamente e treinar sua equipe. Além disso,
o conhecimento especializado de todo o portfólio de nuvem do
IBM Power pode acelerar a implementação de praticamente
qualquer projeto de nuvem.
Conheça os serviços do lab →
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A modernização de aplicações é um investimento essencial
que você precisa fazer para atender às necessidades dos seus
clientes. Com o IBM Power, é fácil fazer isso para que todos
os aspectos do seu negócio fiquem atualizados e prontos
para enfrentar os desafios de um mundo que se transforma
rapidamente.

Saiba mais sobre o IBM Power em nuvem híbrida

Observações finais
1. Emerging Technology Assessment: The Total Economic

3. Com base no teste interno do Red Hat OpenShift

Impact Of Using Both IBM And Red Hat Solutions

Container Platform 4.8 feito pela IBM. Dois servidores

Together, um estudo de Total Economic Impact da

de processamento, sendo que cada um executa

Forrester encomendado pela IBM, junho de 2019.

80 pods com 10 usuários utilizando a carga de

https://www.ibm.com/br-pt/downloads/cas/LERBEYKK

trabalho Daytrader7 (https://github.com/WASdev/

2. Garantia de 80% de utilização nos sistemas IBM Power

sample.daytrader7/releases/tag/v1.4) (link fora do

E1080: capacidade de processamento cinco vezes

site ibm.com/br-pt) com acesso a bancos de dados

maior com base na taxa de transferência entre VMs

AIX Db2. A utilização média da CPU nos servidores

do Linux de 50 Gbit/segundo em comparação com

de processamento OCP é > 95%. Comparação: IBM

a transferência de servidor anexado da rede local (LAN)

Power E1080 com nós OCP e AIX Db2 colocados em

para VM na mesma LAN de 5 Gbit/segundo. Quando

comparação com o nó OCP no Cascade Lake com

um cliente compra um Power E1080 Enterprise Server

acesso ao nó AIX Db2 no Power E1080. Válido desde

e executa cargas de trabalho qualificadas, a IBM garante

25 de agosto de 2021 e conduzido em condições de

o desempenho do sistema com uma taxa de utilização de

laboratório. Os resultados individuais podem variar

até 80%. Se o cliente não conseguir atingir uma taxa

com base no tamanho da carga de trabalho, no uso dos

de utilização do sistema de 80%, considerando que há

subsistemas de armazenamento e em outras condições.

trabalho suficiente para alcançar esse percentual, a IBM

O TCO é definido como os custos de hardware, software

vai ajudar o cliente a ter essa taxa sem custo adicional.

e manutenção em um período de três anos. Power
E1080 (40 núcleos/3,8 GHz/memória de 2 TB) no
modo de desempenho máximo, adaptador Ethernet
de 25 Gb (SR_IOV), 1 x adaptador FC de 16 Gbps com
PowerVM. Sistema da concorrente: Intel Xeon Gold
6248 CPU (Cascade Lake) no modo de desempenho,
40 núcleos/3,9 GHz/memória de 512 GB), adaptador
Ethernet de 25 Gb (SR-IOV), 1 x FCA de 16 Gbps com
KVM. A precificação é baseada no Power E1080 (http://
www-03.ibm.com/systems/power/hardware/linux-lc.html);
precificação típica do padrão de mercado x86
(https://www.synnexcorp.com/us/govsolv/pricing/);
e na precificação de software da IBM para o Red
Hat OpenShift e para a assinatura mensal do IBM
WebSphere Hybrid Edition.

© Copyright IBM Corporation 2022
IBM Brasil Ltda
Rua Tutóia, 1157
CEP 04007-900
São Paulo, SP
Produzido nos Estados Unidos da América
Julho de 2022
IBM, o logotipo da IBM, IBM Power, WebSphere, Db2, AIX, PowerVM, POWER8,
IBM Cloud, IBM Cloud Pak e IBM Garage são marcas comerciais da International
Business Machines Corp. registradas em muitas jurisdições no mundo todo. Outros
nomes de produtos e serviços podem ser marcas comerciais da IBM ou de outras
empresas. Uma lista atualizada das marcas registradas da IBM está disponível em
ibm.com/trademark.
Java e todas as marcas e logotipos baseados em Java são marcas comerciais ou
marcas registradas da Oracle e/ou de suas afiliadas.
Intel e Intel Xeon são marcas comerciais ou marcas comerciais registradas da Intel
Corporation ou de suas subsidiárias nos Estados Unidos e em outros países.
A marca registrada Linux é utilizada de acordo com uma sublicença da Linux
Foundation, a licenciada exclusiva de Linus Torvalds, proprietário da marca em
nível mundial.
Red Hat, JBoss, OpenShift e Ansible são marcas registradas da Red Hat, Inc. ou de
suas subsidiárias nos Estados Unidos e em outros países.

Este documento é atual na data de sua publicação inicial e pode ser alterado pela
IBM a qualquer momento. Nem todas as ofertas estão disponíveis em todos os
países onde a IBM opera.
Todos os exemplos de clientes citados ou descritos são apresentados como
ilustrações da maneira como alguns clientes usaram produtos IBM e dos resultados
que eles alcançaram. Os custos e características de desempenho ambientais reais
irão variar, dependendo das configurações e condições específicas dos clientes.
Entre em contato com a IBM para saber como podemos ajudá-lo.
AS INFORMAÇÕES CONTIDAS NESTE DOCUMENTO SÃO FORNECIDAS
“TAIS COMO ESTÃO”, SEM GARANTIA ALGUMA, EXPRESSA OU IMPLÍCITA,
INCLUSIVE SEM QUALQUER GARANTIA DE COMERCIALIZAÇÃO OU ADEQUAÇÃO
A FINALIDADE ESPECÍFICA, OU QUALQUER GARANTIA OU CONDIÇÃO DE
NÃO INFRAÇÃO. Os produtos da IBM têm a garantia de acordo com os termos
e condições dos acordos dentro dos quais são fornecidos.

