Modernizowanie
obciążeń VMware za
pomocą kontenerów
w chmurze
Sprawniejsze modernizowanie aplikacji przy
jednoczesnym utrzymaniu kontroli, zwiększeniu
bezpieczeństwa i wspieraniu innowacyjności

Przegląd
Modernizowanie aplikacji ma kluczowe znaczenie dla doskonalenia
doświadczenia użytkownika i reagowania na potrzeby rynkowe.
W prezentowanym e-booku omówiono najważniejsze wyzwania,
wskazano sprawdzone procedury i przedstawiono oparte na
chmurze rozwiązanie, które usprawnia proces modernizacji.
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Na czym polega
modernizowanie
aplikacji?
Jak przejść na nowoczesne aplikacje
zaprojektowane od podstaw z myślą
o chmurze?

IBM Cloud
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Na czym polega modernizowanie aplikacji?
Modernizowanie aplikacji to dziś dla wielu
przedsiębiorstw jeden z najważniejszych
priorytetów. Niezależnie od tego, czy określona
aplikacja jest przeznaczona dla klientów, partnerów
czy pracowników, firmy chcą wprowadzać
nowe funkcje i możliwości, które zoptymalizują
doświadczenie użytkownika. Zależy im również na
usprawnieniu działania pod kątem przyszłości, aby
móc lepiej reagować na zmiany rynkowe i rosnące
potrzeby użytkowników.

Jak przejść na nowoczesne aplikacje zaprojektowane
od podstaw z myślą o chmurze? Dla wielu firm
modernizowanie aplikacji to proces wieloetapowy.
Dysponując właściwymi rozwiązaniami chmurowymi,
przedsiębiorstwo może natychmiast zacząć czerpać
z nich korzyści i realizować kolejne etapy modernizacji
w odpowiednim tempie.

Istotną rolę w modernizowaniu aplikacji odgrywa
chmura, ponieważ w środowisku chmurowym
przedsiębiorstwa mogą:
– wprowadzić jako standard takie architektury
aplikacji, które zwiększają sprawność
działania i sprzyjają innowacjom,
– wykorzystać zaawansowane usługi przetwarzania
w chmurze (od sztucznej inteligencji po
łańcuch bloków) do zaimplementowania
najnowocześniejszych funkcji,
– lepiej wspierać mobilne przypadki użycia
i rozproszoną bazę użytkowników dzięki
geograficznej elastyczności chmury,
– umożliwić działom informatycznym
automatyzację funkcji administracyjnych,
przejść na rozliczanie kosztów według
wykorzystania i zadbać o ekonomiczną
skalowalność.
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Walka z wyzwaniami
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Walka z wyzwaniami
Przekształcenie istniejących aplikacji w aplikacje
chmurowe może wydawać się przytłaczającym
zadaniem. Niektóre firmy obawiają się, że proces
modernizowania istniejących obciążeń VMware
będzie kosztowny, czasochłonny i ryzykowny, a przy
tym pochłonie wiele zasobów.

Po trzecie: należy wskazać najlepszych kandydatów
do modernizacji. Najlepiej rozpocząć od mniej
złożonych aplikacji związanych z obsługą klienta,
a potem stopniowo modernizować newralgiczne
aplikacje biznesowe. Rozłożenie procesu
modernizowania aplikacji w czasie może także
zmniejszyć złożoność i ryzyko.

Oto niektóre powszechnie zadawane pytania:
– Co się stanie, jeśli dane obciążenie nie będzie
działać w chmurze tak, jak powinno? Czy
będziemy musieli pogodzić się z przestojami
i poświęcić zasoby na rozwiązanie problemów?
– Jak zmaksymalizować wartość istniejącej
infrastruktury, w tym sprzętu i oprogramowania
pośredniego do uruchamiania naszych aplikacji?

Po czwarte: cały proces trzeba dostosować do
konkretnej firmy i wziąć przy tym pod uwagę
wszystkie opcje wsparcia. Istnieje szeroka gama
rozwiązań, które mogą usprawnić modernizowanie
aplikacji i wyeliminować wiele obaw. Kluczowa jest
tu dobra orientacja w sytuacji!

– Czy przejście do chmury nie stworzy nowych
słabych punktów zabezpieczeń?
– Czy przy migracji do chmury będziemy
musieli zrezygnować z kontroli nad naszym
środowiskiem?
Kompleksowy plan modernizowania aplikacji może
pomóc wyeliminować te wątpliwości i zmniejszyć
obawy.
Od czego zacząć?
Po pierwsze: warto pamiętać, że bardzo mało firm
przechodzi na aplikacje zaprojektowane od podstaw
z myślą o chmurze od razu. Wiele przedsiębiorstw
korzysta równolegle ze starszych aplikacji i nowych
aplikacji w chmurze przez całe miesiące lub lata.
Po drugie: dobrze jest stworzyć listę i określić wagę
wszystkich wymagań, zaznaczając przy tym, które
są krytyczne i nie podlegają dyskusji. Przykładowo
dla niektórych przedsiębiorstw niezbędne może
być utrzymanie kontroli nad całym środowiskiem
aplikacji. Potrzebują więc one rozwiązań, które
pozwolą im czerpać korzyści z chmury bez zmiany
zasad nadzoru czy stwarzania ryzyka dla zgodności
z przepisami wewnętrznymi lub zewnętrznymi.
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Poznajmy rozwiązanie
IBM Cloud for VMware
Solutions
Utrzymanie kontroli, zwiększenie bezpieczeństwa
i stworzenie solidnych fundamentów dla innowacji –
a wszystko to bez rezygnacji z dobrze znanych
narzędzi VMware

IBM Cloud
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Poznajmy rozwiązanie IBM Cloud for VMware Solutions
IBM i VMware umożliwiają firmom rozciągnięcie
istniejących obciążeń VMware na platformę IBM Cloud,
co usprawnia modernizowanie aplikacji. Dzięki
rozwiązaniu IBM Cloud for VMware Solutions
można zmodernizować obciążenia VMware za
pomocą technologii kontenerowych i szybko zacząć
czerpać z nich korzyści. IBM Cloud for VMware
Solutions pozwala utrzymać kontrolę, zwiększyć
bezpieczeństwo i stworzyć solidne fundamenty dla
innowacji, a przy tym zapewnia dostęp do ekspertów,
którzy wspierają klienta na każdym etapie.
Utrzymanie kontroli
IBM Cloud automatycznie konfiguruje serwery
i udostępnia warstwę wirtualizacji VMware
w chmurze, całe środowisko pozostaje jednak pod
kontrolą klienta. Klient zachowuje więc dostęp
administratora aż po poziom hiperwizorów – tak jak
w swoim środowisku lokalnym. Dodatkowo IBM Cloud
konteneryzuje aplikacje, tworzy mikrousługi i wdraża
dotychczasowe zasady nadzoru i bezpieczeństwa,
a jednocześnie umożliwia klientowi korzystanie
z dobrze mu znanych narzędzi VMware.
Zwiększenie bezpieczeństwa
Rozwiązanie IBM Cloud for VMware Solutions
udostępnia newralgiczne narzędzia niezbędne
do ochrony obciążeń i danych na każdym etapie
modernizowania aplikacji. Prywatna sieć
IBM Cloud chroni obciążenia niezależnie od
miejsca ich uruchomienia, a dodatkowe gotowe
zabezpieczenia czołowych producentów, takich
jak F5, Fortinet i HyTrust, zapewniają dodatkowe
korzyści. Rozwiązanie VMware NSX-T pozwala
egzekwować strategie bezpieczeństwa sieci
w kontenerach i maszynach wirtualnych.

IBM Cloud

Stworzenie solidnych fundamentów dla innowacji
IBM Cloud for VMware Solutions udostępnia
programistom platformę niezbędną do implementacji
sprawnej metodyki DevOps i szybkiego wprowadzania
na rynek nowej funkcjonalności. Programiści mają do
dyspozycji łatwo dostępny katalog usług w chmurze,
pozwalający dodawać do aplikacji nowe funkcje, które
optymalizują doświadczenie klienta. Mogą przerabiać
aplikacje we własnym tempie i w razie potrzeby
dostosowywać skalę używanych zasobów IBM Cloud.
Eksperci pomagający w osiągnięciu sukcesu
Usługi IBM Cloud Expert Services pomagają
w eliminowaniu przeszkód w obszarze sieci
i migracji. Pozwalają szybko rozpocząć
projektowanie i implementację, sprawdzają się też
jako usługi doradcze dostępne na żądanie.

Zachęcamy do zapoznania
się z pełną gamą dostępnych
komponentów do
modernizowania aplikacji
– od infrastruktury po
zaawansowane usługi
przetwarzania w chmurze.

Modernizowanie obciążeń VMware za pomocą kontenerów w chmurze

09

Planowanie
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Planowanie
Wiele przedsiębiorstw rozpoczyna modernizowanie
aplikacji od istniejących aplikacji monolitycznych,
które działają lokalnie w wirtualnym środowisku

VMware. Dzięki rozwiązaniu IBM Cloud for VMware
Solutions można szybko zrobić pierwsze kroki bez
konieczności pisania aplikacji od nowa.

Etapy zmian

Udostępniane w chmurze

Krok 1:
Udostępnienie

Z włączoną obsługą chmury

Krok 2:
Migracja

Krok 3:
Modernizacja

Zaprojektowane od
podstaw z myślą o chmurze

Krok 4:
Konteneryzacja

Krok 5:

Przejście na
aplikacje tworzone
od podstaw z
myślą o chmurze

Zanim zaczniemy...
Lokalne centrum przetwarzania danych

Aplikacja
monolityczna

VM

VM

VM

VM

VMware vSphere
Serwer

IBM Cloud

Serwer

Serwer
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Planowanie modernizowania aplikacji
Udostępniane w chmurze

Z włączoną obsługą chmury

Zaprojektowane od podstaw z
myślą o chmurze

Udostępniane w chmurze

Konsola IBM Cloud została zaprojektowana z myślą o bezproblemowym udostępnieniu pełnej instancji centrum przetwarzania
danych, którą zdefiniowano za pomocą oprogramowania VMware (SDDC) na serwerach fizycznych, w ciągu niecałych 12 godzin.

Krok 1: Udostępnienie
Lokalne centrum przetwarzania danych

IBM Cloud

Aplikacja
monolityczna

IBM Cloud for VMware Solutions

VMware vSAN
VM

VM

VM

VM

VMware vSphere
Serwer

Serwer

Serwer

VMware NSX-T
VMware vSphere

VMware HCX
Serwer

Serwery fizyczne IBM Cloud

Platforma VMware HCX bez trudu przenosi pierwsze
obciążenia lokalne VMware wybrane do modernizacji.
Na tym etapie centrum przetwarzania danych klienta –
w dotychczasowej postaci – jest rozszerzane o chmurę bez

żadnych zmian w maszynach wirtualnych; wykorzystywane
są tu te same narzędzia VMware, których klient od zawsze
używał do zarządzania obciążeniami. Chmurę można
wykorzystać nawet dla dotychczasowych adresów IP.

Krok 2: Migracja
Lokalne centrum przetwarzania danych

IBM Cloud

Aplikacja
monolityczna

VM
VMware vSphere
Serwer

IBM Cloud

Serwer

Serwer

VMware HCX
Serwer
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VM

VM

VMware NSX-T
IBM Cloud for VMware Solutions
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Planowanie modernizowania aplikacji
Udostępniane w chmurze

Z włączoną obsługą chmury

Zaprojektowane od podstaw
z myślą o chmurze

Z włączoną obsługą chmury

Po udanej migracji początkowej trzeba zdobyć doświadczenie operacyjne w zarządzaniu wdrożeniem chmury
hybrydowej. Warto wykorzystać tu takie narzędzia jak Red Hat OpenShift, pozwalające zarządzać maszynami
wirtualnymi i serwerami fizycznymi w chmurach i środowiskach lokalnych.

Krok 3: Modernizacja
Lokalne centrum przetwarzania danych

IBM Cloud
Aplikacja
monolityczna

Red Hat OpenShift

VMware vSphere
Server
Serwer

VM
VMware HCX

Server
Serwer

Za pomocą oprogramowania Red Hat OpenShift można
przekształcić aplikacje na potrzeby chmury. Konteneryzację
opartą na technologii Kubernetes można zastosować
do całej aplikacji lub tylko jej części (w ten sposób
powstają mikrousługi). Klient może też zdecydować się na

VM

VM

VM

VMware NSX-T
IBM Cloud for VMware Solutions

konteneryzację tylko warstwy sieci i aplikacji dla aplikacji
monolitycznych, a warstwę bazy danych pozostawić
w formie maszyn wirtualnych. Red Hat OpenShift umożliwia
konteneryzację i tworzenie mikrousług bez konieczności
projektowania całych aplikacji na nowo.

Dlaczego warto stosować kontenery i mikrousługi?

Konteneryzacja zwiększa przenośność aplikacji, a zarazem ułatwia przenoszenie kontenerów między środowiskami
lokalnymi i chmurowymi bez konieczności pisania aplikacji od nowa. Mikrousługi optymalizują sprawność działania,
ponieważ umożliwiają modyfikację części aplikacji bez przerabiania jej w całości. Są też okazją do wdrożenia
modelu dostarczania ciągłego opartego na metodyce DevOps, w ramach którego twórcy oprogramowania mogą
szybko, iteracyjnie i automatycznie dodawać nowe funkcje.

IBM Cloud
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Planowanie modernizowania aplikacji
Udostępniane w chmurze

Z włączoną obsługą chmury

Zaprojektowane od podstaw
z myślą o chmurze

Zaprojektowane od podstaw z myślą o chmurze

Ostatnia faza obejmuje tworzenie aplikacji od podstaw z myślą o chmurze – przez przeprojektowanie istniejących lub
opracowanie całkiem nowych aplikacji. Aplikacje stworzone z myślą o chmurze korzystają z wielu niezależnych mikrousług,
dzięki czemu pozwalają maksymalnie wykorzystać model dostarczania ciągłego DevOps. Takie aplikacje udostępniają też
pełną gamę zalet chmury, od skalowalności i elastyczności geograficznej po model rozliczeń według wykorzystania.
Przy opracowywaniu aplikacji tego typu warto wykorzystać szeroką gamę powiązanych usług w chmurze IBM, które
pomagają doskonalić funkcjonalność aplikacji i zapewniają duży komfort użytkowania.

Krok 4: Konteneryzacja
Lokalne centrum przetwarzania danych

IBM Cloud
Aplikacja

Red Hat OpenShift

VMware vSphere
Server
Serwer

VM
VMware HCX

Server
Serwer

VM

VM

VM

VMware NSX-T
IBM Cloud for VMware Solutions

W kolejnym kroku warto skorzystać z szerokiej gamy przydatnych usług w chmurze, których można użyć do zwiększenia
możliwości aplikacji. Aby na przykład dodać do aplikacji funkcje inteligentne bez realizowania projektów programistycznych na
dużą skalę, można wykorzystać takie usługi IBM w chmurze jak analiza danych, technologia IBM Watson i uczenie maszynowe.
W wielu przedsiębiorstwach sprawdzają się też usługi IBM Cloud Garage. Łączą one głęboką wiedzę specjalistyczną
z metodyką opartą na takich metodach jak IBM Design Thinking, Lean Startup, programowanie sprawne i dostarczanie
ciągłe, co umożliwia szybkie tworzenie aplikacji projektowanych od podstaw z myślą o chmurze. Ta sieć fizycznych
centrów innowacji udostępnia umiejętności niezbędne do migracji do chmury, tworzenia aplikacji w chmurze
i optymalizacji doświadczenia użytkownika.

IBM Cloud
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Planowanie modernizowania aplikacji
Udostępniane w chmurze

Zaprojektowane od podstaw
z myślą o chmurze

Z włączoną obsługą chmury

Krok 5: Przejście na aplikacje tworzone od podstaw z myślą
o chmurze
Lokalne centrum przetwarzania danych

IBM Cloud
IBM PaaS

Funkcje
(przetwarzanie
bezserwerowe)

Red Hat OpenShift

VMware vSphere

VMware HCX

VM

VM

VM

VM

VMware NSX-T
Server
Serwer

Serwer
Server

IBM Cloud for VMware Solutions

Usługi oparte na aplikacjach
Zapętlenie?

Aplikacja
Java

IBM DB2

Redis

Poziom
lojalności

Watson Tone
Analyzer

IEX

Funkcje
(OpenWhisk)

Slack

Twitter

IBM MQ

IBM COM
DC
Powiadomienie
(Slack)

Przesyłanie
wiadomości

Powiadomienie
(Twitter)

Aplikacja monolityczna przekształcona na mikrousługi

IBM Cloud

API
Connect

Oferta

Aplikacja
Node

Rejestrowanie

Usługi przetwarzania w chmurze

Cytat
(Slack)

Przeglądarka

Strumienie
zdarzeń

IBM
Kubernetes
Service
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Analiza
danych

IBM
Watson

Obiektowa
pamięć
masowa

Uczenie
Kubernetes
maszynowe
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Pierwsze kroki
Modernizowanie aplikacji jest niezbędne dla
utrzymania konkurencyjności i zaspokajania
rosnących potrzeb użytkowników. W wielu
firmach proces ten będzie obejmować kilka
etapów – najpierw będzie to odświeżenie
i przeniesienie obciążeń wirtualnych, potem
konteneryzacja, a w ostatnim kroku tworzenie
aplikacji od podstaw z myślą o chmurze.
Rozwiązanie IBM Cloud for VMware Solutions
upraszcza ten proces, ponieważ zapewnia dostęp
do przydatnych narzędzi, wiedzy specjalistycznej,
zabezpieczeń i usług, a przy tym zapewnia
klientowi pełną kontrolę nad jego środowiskiem.
Chcesz rozpocząć ten proces już dziś?
Przetestuj rozwiązanie IBM Cloud for VMware
Solutions w ramach naszej oferty specjalnej
przygotowanej na potrzeby migracji
i modernizowania aplikacji.

Aby rozpocząć okres próbny,
odwiedź portal IBM Cloud:
http://ibm.biz/singlenode

– Odświeżenie i przeniesienie na platformę
IBM Cloud maksymalnie 20 testowych/
programistycznych maszyn wirtualnych
przy użyciu technologii VMware HCX i VMware
vCenter Server na platformie IBM Cloud
– Modernizacja dwóch prostych aplikacji
za pomocą oprogramowania Red Hat
OpenShift
– Automatyczna instalacja i konfiguracja
narzędzi Red Hat OpenShift, VMware HCX,
vSphere i vCenter Server z myślą
o szybkim rozpoczęciu pracy

Dodatek:

Pełna gama rozwiązań IBM do modernizowania aplikacji
IBM Cloud for VMware Solutions udostępnia
pełną gamę komponentów do modernizowania
aplikacji – od infrastruktury po zaawansowane
usługi przetwarzania w chmurze. Dzięki funkcjom
automatycznym można sprawnie stworzyć gotowe
środowisko. Klient może przyspieszyć cały proces
i szybko przejść do kolejnego etapu.
VMware vCenter Server na platformie IBM Cloud
VMware vCenter Server na platformie IBM Cloud to
definiowane za pomocą oprogramowania VMware
centrum przetwarzania danych (SDDC), które można
automatycznie zainstalować i skonfigurować na
serwerach chmurowych. Przy użyciu komponentu
VMware HCX klienci mogą bezpiecznie
i bezproblemowo odświeżać i przenosić obciążenia na
platformę IBM Cloud bez konieczności wprowadzania
jakichkolwiek zmian w maszynach wirtualnych.
Red Hat OpenShift
Usługa Red Hat OpenShift udostępnia ogromny
potencjał konteneryzacji i mikrousług opartych na
technologii Kubernetes w środowisku VMware na
platformie IBM Cloud. Za pomocą dostępnych w jej
ramach narzędzi do programowania i zarządzania
aplikacjami można konteneryzować istniejące
obciążenia, zachowując przy tym pełną kontrolę nad
środowiskiem od warstwy Kubernetes aż po warstwę
VMware. Klient uzyskuje katalog usług rodzimych,
które można zintegrować ze środowiskiem bez
konieczności wywoływania interfejsów API za
pośrednictwem publicznego Internetu. Może też
w dalszym ciągu korzystać z istniejących licencji
na oprogramowanie pośrednie IBM, jak choćby
rozwiązania do zarządzania danymi w bazie danych
IBM Db2 czy środowiska serwera IBM WebSphere,
które działa na platformie Red Hat OpenShift
i pomaga usprawnić wdrażanie infrastruktury
chmurowej. Dzięki kompleksowej automatyzacji to
wielochmurowe, samoobsługowe oprogramowanie
usprawnia zarządzanie i udostępnianie usług.

Prywatna sieć IBM Cloud
Aby zwiększyć bezpieczeństwo, IBM Cloud udostępnia
prywatny rdzeń sieci, który łączy wszystkie centra
przetwarzania danych IBM Cloud na całym świecie.
Klienci mogą więc korzystać z dowolnych centrów
przetwarzania danych IBM Cloud i swobodnie
przenosić obciążenia między nimi. Mogą też tworzyć
kopie zapasowe, usuwać skutki awarii i budować
inne środowiska, utrzymując przy tym koszty pod
kontrolą. Prywatny rdzeń sieci sprawia, że dane nie są
przesyłane przez publiczny Internet.
HyTrust on IBM Cloud
Rozwiązanie HyTrust on IBM Cloud powstało jako
dodatkowa warstwa zabezpieczeń dla branży usług
finansowych, a w obszarze konteneryzacji jest
używane do szyfrowania obrazów kontenerów.
Pomaga też zadbać o utrzymanie zgodności
środowiska hosta dla maszyn wirtualnych
i kontenerów z zasadami przedsiębiorstwa
i wszelkimi stosownymi przepisami prawa.
VMware NSX-T
Ta nowoczesna technologia sieci definiowanych
programowo udostępnia pojedynczą strukturę
sieci, która umożliwia połączenie szerokiej gamy
komponentów infrastruktury – od systemów x86 przez
serwery IBM Power Systems po maszyny wirtualne
i kontenery. Zapewnia też zintegrowany przegląd,
który usprawnia zarządzanie siecią, minimalizuje
liczbę błędów i zwiększa spójność administracyjną
w całej infrastrukturze. NSX-T przyczynia się do
bezproblemowego przebiegu całego procesu
modernizowania aplikacji.
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