Aproveite o APM automatizado
para acelerar a CI/CD
e aumentar o desempenho
da aplicação
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01
Resumo
executivo

01 Resumo
executivo

02 Mudar é
o novo normal

A integração e entrega contínuas (CI/CD) se
tornaram a meta para a maioria das organizações.
Enquanto isso, tecnologias modernas, como
Docker e Kubernetes, têm desenvolvido
ambientes generalizados de aplicações de
introdução. O resultado dessas tendências é que
as aplicações e sua infraestrutura estão se
tornando cada vez mais dinâmicas, mudando
constantemente para atender aos requisitos de
escalabilidade mais elevados e à funcionalidade
de aplicações em rápida evolução.

No entanto, a organização típica ainda depende da
tecnologia de monitoramento de desempenho
projetada antes da CI/CD se tornar o modelo de
entrega de aplicações. Essas soluções exigem
esforço manual significativo da equipe de TI,
dificultando a capacidade das organizações de usar
o tempo da equipe de maneira eficaz, de controlar
os gastos de TI e de obter visibilidade significativa
de suas aplicações e sua infraestrutura.
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A adoção de uma estratégia de gerenciamento
de desempenho automatizada é a única maneira
das organizações ultrapassarem os desafios
das aplicações e aproveitarem totalmente a
oportunidade apresentada pelos ambientes
de aplicações desenvolvidos com CI/CD.
Adotar a automação em todas as camadas do
gerenciamento de desempenho permite que
as organizações reduzam custos e, ao mesmo
tempo, aprimorem os resultados.
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02
Mudar é
o novo normal

Pode parecer clichê dizer que vivemos em um
mundo em constante mudança. Da perspectiva
das organizações de TI, no entanto, a natureza em
rápida mudança dos ambientes de aplicações
atuais é extrema.
À medida que nos engajamos com nossos clientes,
é cada vez mais clara a tendência deles de
demandarem velocidade. Quanto mais rápido uma
empresa puder fornecer aplicações de negócios
personalizadas, mais valor a TI estará entregando.
Efetivamente, isso aumenta o ROI de TI!
Essa realidade simples está impulsionando
a adoção de novas técnicas e tecnologias,
principalmente CI/CD, um exercício de automação
que permite uma entrega mais rápida, melhores
recursos de negócios e, em última análise, uma
maior qualidade para aplicações personalizadas.
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A última etapa do ciclo de CI/CD é o
monitoramento. Conclui-se, portanto, que quanto
mais automatizado e contínuo for o monitoramento
de uma aplicação de negócios, mais fácil será
concluir o ciclo de CI/CD e reiniciar o ciclo de
melhoria da aplicação.
A mudança é a única constante em ambientes
de aplicações dinâmicas. A estrutura da aplicação
muda continuamente em cada camada. Novos
hosts ficam on-line e desaparecem o tempo todo,
com contêineres tornando o provisionamento ainda
mais dinâmico. As equipes de desenvolvimento
continuamente criam e provisionam APIs e serviços
completamente novos sem verificar as operações.
Até mesmo o código da aplicação pode mudar a
qualquer momento devido a melhorias ou correções
de bugs. Quanto mais perto uma equipe chegar
da CI/CD, com mais frequência as mudanças
ocorrerão.

A automação de CI/CD permite:

Entrega
mais rápida

Melhores
recursos
de negócios

Aplicações
de cliente
aprimoradas

Como resultado, a configuração do gerenciamento
de desempenho, os painéis de monitoramento,
os mapeamentos de dependências e as regras
de alerta devem ser capazes de evoluir
automaticamente para acompanhar o ambiente
que estão monitorando. Caso contrário, as equipes
de TI não terão a visibilidade precisa necessária
dos ambientes que gerenciam, o que deixa a
organização sujeita a um grande risco de falha
que pode afetar os usuários.

Figura 1. A integração contínua e o pipeline de entrega
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Dependências complexas
Essas mudanças constantes afetam as
dependências reais entre os diferentes
componentes. Qualquer serviço específico
depende de um conjunto vertical exclusivo de
soluções junto com os dados ou processamento
de outros serviços.

Por que é importante sempre compreender as
dependências? Para solucionar os problemas!

Componentes

Dependências

Por que é importante sempre compreender as
dependências? Para solucionar os problemas!
Encontrar a causa principal de um problema em
ambientes complexos é um exercício de análise
das dependências. O que está causando lentidão
ou erro nas solicitações? As solicitações
atravessam muitos serviços em muitas estruturas
e infraestruturas, portanto, uma compreensão
das dependências estruturais de cada solicitação
é inestimável para responder a essa pergunta.
Porém, como detalhamos no último parágrafo,
as dependências mudam constantemente.
Tentar interpretar essas dependências de
forma manual simplesmente não é viável,
em particular quando as dependências mudam
rapidamente devido a implantações de código
ou dimensionamento de infraestrutura. Mesmo
que operadores humanos consigam mapear
dependências de forma manual em um
determinado momento, seus mapeamentos
ficarão rapidamente desatualizados. Além do
mais, a interpretação de dependência manual
é um grande dreno de recursos e precisa que
você aloque seus melhores engenheiros
e engenheiras para realizá-la.
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Figura 2. Qualquer serviço específico, como hardware, software ou
código, depende de um conjunto vertical exclusivo de soluções junto
com os dados ou processamento de outros serviços. As mudanças em
cascata podem agravar os problemas em todo o ambiente.
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A ascensão das aplicações dinâmicas
Para o desenvolvimento de aplicações, essa
necessidade de velocidade acabou levando
à ampla adoção de tecnologias que permitem
a criação e a entrega rápida de novos serviços.
Especificamente, a integração contínua e
o pipeline de entrega vêm sendo reconhecidos
como um processo primário para permitir
velocidade e qualidade. Além disso, para
aumentar esse processo, novas arquiteturas
como contêineres, microsserviços, computação
sem servidor e orquestração do Kubernetes
estão sendo analisadas e adotadas.

Com mais cargas de trabalho migrando para
tecnologias dinâmicas, 8 bilhões de pulls no
Docker Hub em um mês e 130 bilhões de pulls
no total desde o lançamento do hub em 20141,
surgem novas realidades para o ritmo e a escala
das mudanças nos ambientes de aplicações.
O setor de TI está se consolidando em torno
da terminologia e das metodologias de CI/CD.
Enquanto isso, as plataformas de nuvem pública
agora oferecem o processamento de contêiner
gerenciado do Kubernetes como um serviço
facilmente integrado aos pipelines de entrega
de CI/CD. Claramente, há uma grande mudança
no mundo da criação e entrega de aplicações.

Figura 1. As mudanças afetam as dependências reais
entre os diferentes componentes e podem derrubar
um sistema em segundos.

Figura 2. A Instana ingere métricas de visibilidade,
rastreia cada solicitação e cria perfis de cada processo
automaticamente. Ela quebra a complexidade do
seu ambiente para mostrar como tudo se encaixa
no contexto.
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Por que o
gerenciamento
de desempenho
manual falha

Os desafios do monitoramento
de desempenho manual
Como o monitoramento de desempenho de
aplicações (APM) tradicional e as ferramentas
de monitoramento não foram projetados
para aplicações dinâmicas, um novo conjunto de
tecnologias de código aberto surgiu para ajudar
as equipes de desenvolvimento a configurar seu
próprio monitoramento por meio de codificação
manual. Seja fornecendo métricas de desempenho,
rastreando caminhos de uma aplicação ou expondo
outros detalhes de código, essas ferramentas de
monitoramento de código aberto criam seu
próprio conjunto de desafios quando se trata de
monitoramento de desempenho de produção.

O maior problema é que as pessoas que executam
essas tarefas geralmente são os profissionais
técnicos e de engenharia mais qualificados, e mais
bem pagos, da empresa.
Resumindo, embora o código aberto implique
gerenciamento de desempenho simplificado,
muitas tarefas manuais são necessárias,
resultando em lentidão na implementação,
aumento de custos e requisitos adicionais de mão
de obra. E isso antes de você considerar o custo
de oportunidade, já que sua preciosa equipe
de desenvolvimento precisa escrever um código
de monitoramento em vez de um código de
aplicação de negócios.

Para monitorar manualmente o desempenho
de uma aplicação, o time de engenharia precisa
realizar as seguintes tarefas:
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– Gravar coletores de dados;
– Executar o rastreamento de código manual para
rastrear solicitações distribuídas;
– Configurar um repositório de dados;
– Identificar e designar dependências, geralmente
por meio de engenharia reversa;
– Selecionar os dados a serem correlacionados;
– Criar painéis para visualizar a correlação;
– Configurar regras e limites de alerta.
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O objetivo é ter os mais qualificados,
e mais bem pagos, técnicos e engenheiros
da empresa escrevendo um código de
aplicação de negócios, não um código de
monitoramento.
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O verdadeiro esforço da criação por conta própria
Historicamente, configurar manualmente um
sistema de monitoramento não representava
um problema, porque nem o código nem a
infraestrutura da aplicação, middleware, servidores
de aplicações e assim por diante, mudavam com
muita frequência. A TI fornecia o equipamento,
definia seu endereço IP, carregava um software,
configurava o monitoramento e nunca mais
tocava nele por anos.
E o ambiente de aplicação também não era
construído com base em tecnologias tradicionais
suscetíveis a rápidas oscilações em escala.
O número normal de instâncias de aplicações
e servidores host em execução a qualquer
momento não mudou. Como resultado, a
configuração manual das soluções de tecnologia
em ambientes estáticos não afetou a capacidade
da organização de monitorar e gerenciar
o desempenho.
Mas quando as cargas de trabalho se movem para
ambientes dinâmicos, com base em tecnologias
como contêineres e em metodologias como CI/
CD, as estratégias manuais de gerenciamento
de desempenho e as soluções criadas por conta
própria entram em colapso. E isso acontece por
várias razões.
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Deterioração de regras
Quando seu ambiente muda constantemente,
as regras que suas ferramentas de monitoramento
usam para determinar se as aplicações e os
serviços estão funcionando também precisam
mudar continuamente. Caso contrário, e isso
provavelmente acontecerá se você depender de
intervenção manual para atualizar as regras, elas
se deteriorarão rapidamente. Por exemplo,
quando um novo serviço é implementado, ou um
orquestrador move cargas de trabalho, as regras
de verificação de funcionamento deixarão de
interpretar com precisão as dependências do
ambiente até que essas regras sejam atualizadas.
Se as regras não forem atualizadas manualmente,
os alertas e insights de monitoramento serão
baseados em configurações desatualizadas. Essa
deterioração prejudica a visibilidade e aumenta
o risco de falha na infraestrutura ou no serviço.
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O monitoramento manual dificulta
a velocidade
Tarefas, como rastrear a escrita e monitorar
o código, consomem muito tempo. Assim como
interpretar informações de monitoramento e
atualizar manualmente as regras de gerenciamento
de desempenho sempre que o código da aplicação
ou a arquitetura do ambiente são alterados.
Simplificando, os humanos não podem oferecer
suporte a ambientes em constante mudança sem
automação. Tentar gerenciar o desempenho
manualmente reduzirá significativamente os ciclos
de lançamento de aplicações. E para a empresa,
isso significa um mau uso do alto valor que o
conhecimento da equipe de TI tem.
Acelerar a entrega de software é fundamental
para organizações que buscam acompanhar as
demandas em constante mudança dos usuários.
As necessidades de negócios apenas aumentarão
essa demanda, portanto, olhando para o futuro,
as aplicações certamente se tornarão mais
dinâmicas.
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Se o monitoramento manual é tão trabalhoso,
isso levanta a questão: por que ainda não foi
automatizado em todas as organizações?
Na verdade, há três razões para isto:
– Até recentemente, não existia tecnologia para
um monitoramento totalmente automático.
– Os engenheiros e engenheiras de software
tendem a codificar suas próprias soluções para
os problemas, que os leva a uma abordagem
de monitoramento como código que é funcional
a curto prazo, mas que não pode ser mantida
ou dimensionada.
– As equipes tentam usar investimentos anteriores
em ferramentas de monitoramento existentes,
na esperança de que funcionem em seus novos
ambientes de alta velocidade, mas, infelizmente,
isso não acontece.
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Com esses motivos em mente, vamos dar uma
olhada nos recursos que devem fazer parte de
uma solução de APM totalmente automatizada:
– Detecção e monitoramento automáticos de
toda a infraestrutura e conjunto de soluções
de aplicações. Este é um elemento-chave
do processo de CI/CD atualmente ausente,
o que atrasa o processo de lançamento.
– Mapeamento em tempo real de dependências
complexas, com atualizações automáticas
para qualquer alteração. Isso é fundamental
para que a análise de causa raiz resolva os
problemas de desempenho rapidamente.
– Identificação automática e rápida de
problemas de desempenho. Identificar
rapidamente problemas de desempenho com
base na configuração automática de regras e
monitoramento é a única maneira de minimizar
falso-positivos e evitar atrasos na entrega
de aplicações.
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– Configuração de regras e alertas que usam
aprendizado de máquina e IA para estabelecer
linhas de base dinâmicas para o comportamento
funcional da aplicação e, em seguida, identificar
anomalias com base nessas linhas de base.
Isso elimina a necessidade de uma configuração
tediosa, monitoramento e interpretação de
dados realizados por humanos, ao mesmo tempo
que minimiza os alertas de falso-positivo.
– Configuração automática de monitoramento:
implementação de agente, instrumentação de
código, descoberta de infraestrutura e muito
mais. Maximizar os dados coletados enquanto
minimiza o esforço necessário de
administradores humanos para coletá-los.
As ferramentas de gerenciamento de
desempenho existentes e as ferramentas
modernas de monitoramento de código aberto
não possuem essa funcionalidade de automação.
Embora o trabalho exato seja diferente, os dois
conjuntos de ferramentas exigem muita
configuração manual, programação, instalação
e administração para otimizar o monitoramento.
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05
Maximizar
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A sua CI/CD é tão ágil quanto poderia ser?
O gerenciamento bem-sucedido de ambientes
de aplicações dinâmicas não termina com
o monitoramento automatizado.
Suas equipes de TI devem avaliar continuamente
até que ponto todas as tarefas de gerenciamento
de desempenho foram automatizadas de forma
bem-sucedida, se questionando o seguinte:
– Quanto tempo leva para obter visibilidade
suficiente do desempenho de uma aplicação
depois que uma nova versão é lançada?
– Quanto tempo leva para atualizar as regras
de monitoramento quando ocorre uma
implementação de uma nova aplicação ou
novo serviço?
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– Quanto tempo e esforço nossos desenvolvedores
gastam escrevendo o código de rastreamento?
– Quantos incidentes de desempenho ou
disponibilidade estamos deixando passar
por mês ou trimestre?
– Como estamos lidando com tempestades de
alerta, ou seja, um fluxo rápido de alertas em
um curto período? Somos capazes de responder
a cada alerta de forma eficaz sem sofrer de
fadiga de alerta? Podemos rastrear alertas
rapidamente para as causas raiz e, assim,
saber quando vários alertas são decorrentes
do mesmo problema subjacente?
– Nosso processo de monitoramento e
gerenciamento de desempenho é tão
automatizado quanto o resto do pipeline de
entrega de aplicações? Se não, como podemos
automatizá-lo ainda mais?
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Independentemente do tamanho da equipe de TI,
a automação é fundamental para uma estratégia
de gerenciamento de desempenho eficaz, de
modo que você possa obter uma entrega de alta
velocidade de novos serviços de negócios.
IBM Observability by Instana, a solução de
gerenciamento de desempenho automatizado
surgida na era dos microsserviços, computação
em nuvem e contêineres, pode te ajudar a
realmente cumprir a promessa de CI/CD.
Projetado especificamente para gerenciar
o desempenho de ambientes de aplicações
dinâmicas orientadas por CI/CD, o IBM
Observability by Instana usa IA e automação
para fornecer um insight abrangente e acionável
sem necessidade de esforço manual.
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A Instana, uma empresa IBM, fornece uma
plataforma de visibilidade corporativa com
recursos de monitoramento de desempenho
de aplicação automatizado para empresas
que operam aplicações complexas, modernas
e nativas da nuvem, independentemente de onde
elas residem, no local ou em nuvens públicas
e privadas, incluindo dispositivos móveis ou
computadores mainframe IBM Z®.
Controle aplicações híbridas modernas com
a descoberta desenvolvida com IA da Instana,
que descobre dependências contextuais
profundas em aplicações híbridas. A Instana
também fornece visibilidade de pipelines de
desenvolvimento para ajudar a fornecer uma
automação de DevOps de circuito fechado.
Esses recursos fornecem o feedback acionável
necessário para os clientes à medida que
otimizam o desempenho da aplicação, permitem
a inovação e diminui riscos, ajudando o DevOps
a aumentar a eficiência e agregar valor aos
pipelines de entrega de software, ao mesmo
tempo que atendem aos seus objetivos de nível
de serviço e negócios.
Saiba mais
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