EXECUTIVE BRIEF

Sponsor:

Trzy filary
modernizacji aplikacji
w erze chmury

Połącz swoje istniejące architektury z usługami w chmurze
W tym dokumencie:
• Zwyczajne przeniesienie systemów IT do infrastruktury
w chmurze nie pozwala w pełni wykorzystać możliwości
dostępnych dzięki prawdziwej modernizacji.
• Modernizacja aplikacji stanowi część szerszych działań stanowiących
odpowiedź na zmieniające się potrzeby biznesowe w organizacji.

W

• Organizacje mogą odblokować pełny
potencjał, jaki płynie z modernizacji
aplikacji oraz wprowadzenia chmury
dzięki IBM Cloud Pak™.

prowadzenie technologii w chmurze nadal stanowi

Zmodernizowane aplikacje powinny być otwarte, lecz

jedną z głównych sił stojących za cyfrową transformacją

jednocześnie powinny chronić łączność z zaufanymi

przedsiębiorstw. IDC informuje, że wydatki na infrastrukturę

podmiotami poza organizacją, takimi jak klienci oraz partnerzy.

w chmurze rosną co roku o mniej więcej 59%, w porównaniu do
21% wzrostu wydatków, które nie są związane z chmurą. Dodatkowo
możemy się dowiedzieć, że infrastruktura IT w chmurze odpowiada za

• Wbudowana adaptacyjność i rozszerzalność, które pozwalają
sprostać zmieniającym się potrzebom biznesowym.

większość wydatków na infrastrukturę IT do 2022 roku1.

Modernizacja musi wyznaczać kierunek dla przyszłych wymagań

Niestety powszechnym zjawiskiem jest to, że firmy decydują się na

zarządzania na poziomie różnych chmur.

wprowadzenie rozwiązania w chmurze bez scentralizowanej oraz
kompleksowej strategii. Wiele organizacji mierzy się z problemami
wynikającymi z tzw. „shadow IT”, kiedy to jednostki biznesowe mogą
niezależnie świadczyć usługi w chmurze publicznej bez angażowania
zasobów IT organizacji. Może to prowadzić do pomieszania usług w
chmurze z powodu słabej integracji tego, co nowe, z tym, co stare,
oraz chaotycznego podejścia do bezpieczeństwa. Przedsiębiorstwa
mogą również zostać zmuszone do korzystania z określonej grupy
dostawców, co może powodować brak efektywności finansowej.
Aby unikać tych problemów, stworzono trzy powiązane filary,
które wspierają modernizację aplikacji, co pozwala zapewniać

za pomocą otwartych architektur, elastyczności na żądanie oraz

Zapewnianie zabezpieczonej, wszechstronnej łączności danych
w ramach wszystkich aplikacji i systemów stanowi kluczowy
czynnik, który tworzy podstawę podejmowanych wysiłków.
Te wymagania mają podstawowe znaczenie w budowaniu
wybiegającego w przyszłość podejścia bez silosów danych.
Modernizacja zastosowania pomaga zapewnić ustrukturyzowane
oraz holistyczne podejście do przyjęcia chmury, które pozwala
przedsiębiorstwu wykorzystywać różne aplikacje oraz usługi
dzięki szybkiemu, wydajnemu i bezpiecznemu podejściu.
Zwyczajne przeniesienie istniejących systemów IT do infrastruktury w

przedsiębiorstwom pełne korzyści z zastosowania chmury:

chmurze powoduje utratę możliwości skorzystania w pełni z prawdziwej

• Obsługa zarówno nowych, jak i istniejących aplikacji w

modernizacji aplikacji jako części swojej strategii przyjęcia chmury. Takie

modernizacji. Każde przedsiębiorstwo potrzebuje skutecznego planu

chmurze. Ten element sprowadza się do tworzenia otwartych,

podejście musi łączyć istniejące architektury z chmurą, zapewniając

elastycznych architektur na podstawie cech chmury, takich

darmową wymianę danych oraz interoperacyjność na obszarze całej

jak elastyczna pojemność, kontenery, mikrousługi oraz

infrastruktury. W ramach podejmowanych działań przedsiębiorstwa

uniwersalna łączność.

muszą obejmować pełne spektrum architektur w chmurze, włączając w

• Rozszerzenie integracji poza wewnętrzną organizację.

Kolejne kroki:
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to chmurę publiczną, prywatną, hybrydową oraz multichmurę, bazując
przy tym na rozwiązaniach i usługach od wielu dostawców.

•P
 obierz Przewodnik po
modernizacji aplikacji

• Pobierz podręcznik dotyczący
sprawnej integracji architektury

„Zdolność przyjęcia
różnorodnych, innowacyjnych
technologii, przepływów pracy
i możliwości ma fundamentalne
znaczenie dla innowacji”.
chcą osiągać organizacje, jest skupiony na przyszłości przy jednoczesnym
przykładaniu dużej wagi do programów typu open source oraz otwartych
platform zapewniających elastyczność i niski koszt posiadania. Firma
oczekuje możliwości korzystania z najlepszych narzędzi z zakresu
rozwoju, wdrażania i zarządzania, które mogą napędzać współpracę
oraz inicjatywy DevOps, zwiększając tempo zmian.

Filary, które wspierają modernizację
oprogramowania w chmurze
Otwarte architektury aplikacji zaprojektowane wraz z uniwersalną
łącznością wyznaczają podstawę pod szybką, prostą obsługę nowych
usług i scenariuszy. Poszerza to horyzonty cyfrowej transformacji i

Równie istotne jak nowe obciążenia robocze i rozwiązania dla organizacji
jest to, aby modernizacja wykorzystywała istniejącą bazę instalacyjną
oprogramowania i zapewniała przez to płynną interoperacyjność
i spójną całość. Wymaga to transformacji, refaktoryzacji oraz
wykorzystania zasobów programowych w kontekście chmury.
• Wdrażanie zastosowań i usług za pomocą kontenerów

zmniejsza granice zmiany, dzięki czemu firma może odpowiadać z

pozwala na spakowanie wszystkiego w lekki pakiet, który można

większą skutecznością na nieprzewidziane możliwości. Zdolność przyjęcia

przesyłać dowolnie między różnymi topologiami i wykorzystywać

różnorodnych, innowacyjnych technologii, przepływów pracy i możliwości

w dowolnym miejscu. Proces rozłączania oprogramowania

ma podstawowe znaczenie dla innowacji. Modernizacja aplikacji stanowi

z infrastruktury znacząco upraszcza zarządzanie i poprawia

kluczowy element prowadzący do osiągnięcia zamierzonego efektu.

sprawność, jednocześnie chroniąc istniejące inwestycje.

Jeśli jest przeprowadzona w odpowiedni sposób, rozszerza się na

• Dekonstrukcja monolitycznych zastosowań w modułowe,

wszelkie obciążenia robocze w ramach firmy, pozwalając danym

niezależne mikrousługi pozwala na lepsze wykorzystanie

na przepływ między starszymi, obecnymi i przyszłymi systemami.

zasobów kodu, jednocześnie osiągając sprawne wdrożenie w

Stanowi to wielokierunkowy wysiłek, który rozszerza się na wiele

zakresie inicjatyw DevOps. Indywidualne mikrousługi można

stanowisk w organizacji, od szeregowych pracowników aż po dyrekcję.

ponownie wykorzystywać w przypadku przyszłych projektów,

Development and Operations (DevOps): Chmura obsługuje
zarówno nowe, jak i istniejące aplikacje
Zarówno istniejące aplikacje, jak i takie, które zostaną

przyspieszając wdrożenie i poprawiając jakość zastosowania.
Architekci oraz dyrektorzy IT: rozszerzenie integracji poza
wewnętrzną organizację

opracowane w przyszłości, muszą umożliwiać obsługę w ramach

Integracja z szerszym ekosystemem, włączając w to integrację

chmury, aby zapewniać interoperacyjność w celu dzielenia

za pomocą API oraz AI, przygotowuje grunt dla organizacji pod

infrastruktury oraz dostarczania połączonej wartości.

łatwe włączenie zarówno obecnych, jak i przyszłych aktywów do

Niezależnie od miejsca, w którym znajduje się przedsiębiorstwo na

dynamicznie zmieniającej się całości.

swojej drodze do modernizacji, istnieje wyraźna wartość płynąca z

Równie ważna dla modernizacji, jak same zastosowania, jest

tworzenia nowych aplikacji z wykorzystaniem chmury. Rozwój, który

możliwość łączenia obciążeń roboczych i danych w dowolnym
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„Rosnące wykorzystanie AI
może pomóc w analizie
ogromnych zestawów danych
pod kątem identyfikacji wzorców,
określania miejsc, na których
należy się skupić, i uzyskiwania
odpowiednich spostrzeżeń”.

• Generowanie przychodu poprzez błyskawiczne wprowadzanie
na rynek nowych usług.
• Optymalizację kosztów i kontroli nad infrastrukturą w miarę
zmiany jej wielkości.
• Odpowiadanie na zaawansowane wymagania, takie jak
duża dostępność i natychmiastowe odzyskiwanie danych.
Krytycznym czynnikiem zaspokajania nieprzewidywalnych potrzeb
jest obsługa wszystkich obciążeń roboczych przy jednoczesnym

miejscu, zarówno w organizacji, jak i poza nią. Wykorzystywanie

wykorzystaniu jednej z głównych zalet przyjęcia chmury: elastycznej

pełnego potencjału tej możliwości może wymagać od firmy

pojemności. Aplikacje muszą być zdolne do efektywnego dzielenia

stworzenia na nowo sposobu postrzegania swoich cyfrowych granic.

się zasobami i ustalania dla nich priorytetów w centrum danych,

Oznacza to, że wiek chmury oferuje nowatorską wartość płynącą

jak również do bezproblemowego zmieniania skali do zasobów

z interoperacyjności przy wykorzystaniu zewnętrznych obciążeń

chmury publicznej według potrzeb. W taki sposób optymalnie

roboczych oraz zestawów danych z szerszego ekosystemu, włączając

wykorzystują one zasoby w zakresie minimalizowania wymagań

w to dane na poziomie partnera, klienta oraz usługodawców.

dla niewykorzystanej przestrzeni, jednocześnie odpowiadając na

• Otwarta łączność między API ma krytyczne znaczenie

zmieniające się potrzeby wynikające z pojemności.

dla skutecznego łączenia obciążeń roboczych w chmurze.

Mikrousługi upraszczają również izolację usług oraz funkcjonalność w

Musi pozwalać na przyjęcie API od różnych dostawców i z

ramach zastosowań. Takie podejście w zakresie architektury pomaga

różnych platform, co zapewnia prostą, elastyczną łączność

minimalizować stopień, w którym błędy w części aplikacji są w stanie

oraz interoperacyjność. Obciążenia robocze muszą łączyć się

wpływać na inne elementy aplikacji. W ten sposób oprogramowanie

w jak najbardziej uniwersalny sposób z aplikacjami, usługami,

jako całość staje się bardziej odporne na błędy, poprawiając czasy

pamięcią masową oraz innymi zasobami. Dodatkowo

reakcji i minimalizując nieplanowane przerwy w pracy.

procesy i narzędzia muszą zapewniać zarządzanie rosnącymi
zestawami API w celu unikania nadmiernego rozrostu oraz dla
zapewniania ponownego użytkowania.

Traktowanie wszystkich tych zasobów zbiorczo wymaga zdolności
zarządzania, które są zunifikowane i spójne w wielu chmurach.

• Rosnące wykorzystanie sztucznej inteligencji może
pomóc w analizie ogromnych zestawów danych pod kątem
identyfikacji wzorców, określania miejsc, na których należy
się skupić, i uzyskiwania odpowiednich spostrzeżeń.
Dyrektorzy IT oraz dyrektorzy generalni: wbudowana
adaptacyjność i rozszerzalność, które pozwalają sprostać
zmieniającym się potrzebom biznesowym
Na czysto strategicznym poziomie modernizacja aplikacji jest częścią
większego wysiłku podejmowanego przez firmę w ramach zmiany
elementów, na które kładzie nacisk, odpowiadania na potrzeby
biznesowe oraz wykorzystywania nowych możliwości. Perspektywa osób
decyzyjnych na wyższych stanowiskach obejmuje potrzebę kierowania
organizacją jako całością oraz potrzebę monetyzacji danych i obciążeń
roboczych, tworzenia kompleksowej, otwartej i zgodnej infrastruktury,
która dostosowuje się do zmian i pomaga spełniać nowatorskie
wymagania. Ten wysiłek obejmuje liczne cele:
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„Organizacje muszą zmieniać
swoje aplikacje, usługi i
obciążenia robocze, aby
działać w rzeczywistości,
w której największy nacisk
kładzie się na chmurę”.
wykorzystują bezpośrednio. IBM® oferuje szereg rozwiązań, które łączą
się w celu zaspokajania tych potrzeb, jednocześnie mając neutralny
wpływ na dostawców i pomagając uniknąć uzależnienia od jednego z
nich.
Ewoluowanie z jednolitych aplikacji do mikrousług – IBM
Cloud Pak for Applications
Podczas gdy nie wszystkie aplikacje będą zapewniały odpowiedni
Potrzebna jest odpowiednia wizja, aby traktować szerszy ekosystem

zwrot z inwestycji w celu zagwarantowania modernizacji, organizacje

jako przedłużenie przedsiębiorstwa. Zarządzający określają wytyczne

IT charakteryzują się krytyczną potrzebą modernizacji istniejących

w zakresie samodzielnej adaptacji wielu chmur w aplikacjach, które

aplikacji i wdrażania nowych, opartych na chmurze. Co więcej, muszą

się rozwijają i wchodzą w interakcje z rozwijającym się biznesem. W

to robić bez wybierania między prywatnymi platformami opartymi

szczególności napędzają one adaptację narzędzi i standardów, które

na chmurze, tradycjonalnymi wdrożeniami serwerów lub chmurą

ułatwiają otwarte, skupione na przyszłości podejście oparte na wielu

publiczną. IBM Cloud Pak for Applications odpowiada na te potrzeby

chmurach.

za pomocą jednego zestawu narzędzi, dzięki czemu organizacje

Kompleksowa platforma dla
najnowocześniejszej architektury chmury
W wyznaczaniu kursu modernizacji aplikacji oraz adaptacji chmury
organizacje muszą poszukiwać narzędzi oraz platform, które odblokują
ich pełny potencjał. Muszą zmieniać swoje aplikacje, usługi i obciążenia
robocze, aby działać w kontekście, w którym największy nacisk kładzie
się na chmurę. Muszą integrować oraz łączyć oprogramowanie i dane
niezależnie od miejsca, w którym są ulokowane. Ponadto muszą
organizować i kontrolować pełne spektrum zasobów w chmurze
w zakresie ich usuwania, włączając w to te zasoby, których nie

mogą mieszać i łączyć dowolnie te środowiska w miarę potrzeb, jak
również z czasem zmieniać kombinację zasobów.
Dzięki IBM Cloud Pak for Applications organizacje mogą poprawić
produktywność deweloperów oraz wydajność operacyjną.
Mogą elastycznie zaspokajać obecne i powstające potrzeby w
zakresie aplikacji za pomocą pierwszego podejścia opartego na
chmurze, które wykorzystuje istniejący zestaw umiejętności oraz
preferowane narzędzia, stosując je do wzajemnie powiązanego
zestawu metod modernizacji najnowszej generacji:
• „Open source first” to podejście do budowania kultury

Dowiedz się więcej: Zaawansowane narzędzia z zakresu modernizacji
• IBM Cloud Pak for Applications upraszcza
rozwój i wdrażanie za pomocą mikrousług, DevOps
oraz kontenerów. Dowiedz się więcej.

• IBM Cloud Pak for Integration pozwala szybko
uprościć łączność między aplikacjami za pomocą
dowolnej architektury integracji. Dowiedz się więcej.

• IBM Cloud Pak for Data to otwarta platforma
opierająca się na chmurze, która automatyzuje
procesy powiązane z zarządzeniem danymi i zmianą
danych w informacje. Dowiedz się więcej.

• IBM Cloud Pak for Multicloud Management zapewnia
spójną widoczność, automatyzację oraz zarządzanie
w ramach różnych, opartych na wielu chmurach
możliwości zarządzania. Dowiedz się więcej.
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• Ujednolicona platforma usług, która integruje zarządzanie

„Organizacje zyskują możliwość
przyspieszenia i pogłębienia
uzyskiwanych informacji,
które wspomagają bardziej
inteligentne podejmowanie
decyzji w czasie rzeczywistym”.

danymi oraz ich analizę.
• Wirtualizacja danych, która pozwala na proste, bezpieczne
tworzenie kwerend odmiennych danych, nawet w wielu
geograficznych lokalizacjach.
• Wbudowane zarządzanie danymi, które automatyzuje ich
odkrywanie i obsługę pod kątem zgodności z przepisami.
• Obsługa sztucznej inteligencji, która umożliwia tworzenie

rozwoju oraz przepływów roboczych na bazie narzędzi typu

modeli uczenia maszynowego oraz przygotowuje dane na

open source, linii DevOps oraz czasów pracy.

przepływy robocze obejmujące sztuczną inteligencję.

• Architektura oparta na mikrousługach zarówno dla nowych,

• Sprawność wynikająca z chmury, która przyspiesza

jak i istniejących aplikacji, zapewnia szybszą, bardziej wydajną

wdrożenia w wielu chmurach oraz wdrożenia za pomocą

drogę do wdrażania i konserwacji aplikacji.

konteneryzacji Kubernetes.

• Kompleksowe wdrożenia i integracje bazują na spójnych
platformach aplikacji w dowolnej kombinacji kontenerów lub
maszyn wirtualnych.
• Zintegrowane linie DevOps upraszczają wdrażanie
mikrousług za pomocą kontenerów, które są zarządzane przez
zintegrowany klaster Kubernetes.
• Modernizacja aplikacji bazująca na platformie IBM Cloud™

• Szerszy ekosystem, który jest wspierany przez API, modele i
akceleratory dla różnego rodzaju branż pionowych.
Przyspieszenia integracji oraz łączności z aplikacjami
i danymi – IBM Cloud Pak for Integration
Cyfrowa transformacja jest napędzana przez dane, a aplikacje muszą być
w stanie uzyskiwać dostęp do tych danych i na nich operować niezależnie
od położenia oraz od tego, czy usługi są świadczone w konwencjonalnej

Application pozwala na przyjęcie podejść do wdrożenia opartych

infrastrukturze lokalnej, chmurze prywatnej czy też publicznej. IBM

na chmurze, jak również modernizacji istniejących aplikacji.

Cloud Pak for Integration bezpiecznie integruje oprogramowanie i usługi

Odblokuj pełny potencjał danych za pomocą sztucznej
inteligencji – IBM Cloud Pak for Data
Organizacje stoją przed wyzwaniami związanymi z potencjałem
biznesowym, jak również ze złożonością wydobywania pełnej wartości
z przechowywanych danych, które stają się coraz większe i bardziej
zróżnicowane. IBM Cloud Pak for Data to oparta na sztucznej inteligencji
platforma automatyzacji danych i analityki z wbudowaną możliwością
zarządzania danymi. Dostępne również w ramach hiperkonwergentnej
„prywatnej chmury w pudełku”, rozwiązanie IBM Cloud Pak for Data
działa na dowolnej prywatnej lub publicznej chmurze.
Poprzez szeroki zakres mikrousług z zakresu danych ta platforma
poprawia elastyczność, bezpieczeństwo i kontrolę danych.
Organizacje zyskują możliwość przyspieszenia i pogłębienia
uzyskiwanych informacji, które wspomagają bardziej inteligentne
podejmowanie decyzji w czasie rzeczywistym za pomocą zestawu
funkcji i możliwości:

w ramach różnych zasobów, takich jak wiele chmur i oprogramowanie
świadczone jako usługa od różnych sprzedawców.
Korzystanie z IBM Cloud Pak for Integration w celu tworzenia złożonego
środowiska z różnorodnych zasobów przyspiesza czas ukończenia i
zapewnienia funkcjonalnego rozwiązania biznesowego oraz pomaga
zapewnić wysoką wydajność i skalowalność. Zapewnia szereg możliwości
w jednej, spójnej platformie, włączając w to następujące korzyści:
• Zarządzanie API, które może być wykorzystywane w ramach usług
biznesowych do dzielenia się danymi wewnętrznie i zewnętrznie.
• Bezpieczna bramka, która chroni dane, system oraz API
w połączonym, opartym na wielu chmurach świecie.
• Integracja aplikacji, która łączy aplikacje i źródła danych
niezależnie od ich położenia, wewnątrz lub na zewnątrz.
• Kolejkowanie wiadomości, które pozwala zadbać o to,
aby dane w czasie rzeczywistym były dostępne, gdy będą
potrzebne gdziekolwiek i kiedykolwiek.
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• Integracja danych, która transformuje i przygotowuje dane
biznesowe do tworzenia spójnych widoków oraz formatów.

„Ważne jest modernizowanie
aplikacji pod kątem chmury,
zarówno w przypadku nowych,
jak i istniejących rozwiązań”.

• Szybki transfer danych, który pozwala na sprawne
przenoszenie ich dużych zestawów bezpiecznie między
centrami danych oraz chmurami.
Uproszczenie i uporządkowanie dużych środowisk – IBM
Cloud Pak for Multicloud Management
W miarę jak przyspieszają innowacje w aplikacjach,
przedsiębiorstwa coraz częściej wybierają rozwiązania hybrydowe
w ramach architektury opartej na wielu chmurach. Dzięki tej
nowej architekturze ilość oraz złożoność obiektów, a także
metryk wzrosła bardzo szybko, co sprawiło, że monitorowanie i
zabezpieczenie przedsiębiorstwa stało się bardzo trudne.
IBM Cloud Pak for Multicloud Management zapewnia spójną
widoczność, automatyzację oraz zarządzanie w ramach
całego szeregu możliwości obsługi środowiska opartego na
wielu chmurach, takich jak zarządzanie wieloma klastrami,
wydarzeniami, aplikacjami oraz infrastrukturą – a dodatkowo
zapewnia integrację z istniejącymi narzędziami i procesami.
Organizacje mogą korzystać z IBM Cloud Pak for Multicloud
Management do uproszczenia swoich procesów IT oraz obsługi

adaptować i rozbudowywać w przyszłości. IBM oferuje kompleksowy
zestaw narzędzi oraz platform do adaptacji podejścia opartego na
chmurze, takich jak mikrousługi, DevOps oraz kontenery, integrując
jednocześnie różnego rodzaju aplikacje i dane oraz zarządzając klastrami
w środowiskach opartych na wielu chmurach. Modernizacja aplikacji
oparta na tym podejściu zapewnia przedsiębiorstwu możliwość
skutecznego wykorzystania zasobów w chmurze, dzięki czemu mogą one
dostarczać produkty oraz usługi w szybki, opłacalny i dochodowy sposób.
Aby dowiedzieć się więcej na temat modernizacji oraz odblokować
pełny potencjał chmury, odwiedź stronę www.ibm.com/cloud/
application-modernization

aplikacji, jednocześnie zwiększając elastyczność oraz oszczędzając

Współautor: Matt Gillespie to mieszkający w Chicago redaktor

pieniądze poprzez inteligentną analizę danych na podstawie

zajmujący się technologią. Jego profil jest dostępny pod adresem

sygnałów predykcyjnych. Kluczowe możliwości i korzyści obejmują:

www.linkedin.com/in/mgillespie1.

• Widoczność w klastrach niezależnie od miejsca ich ulokowania,
która pozwala administratorom zobaczyć, jakie komponenty
aplikacji są uruchomione, i monitorować stan tych systemów.

Sources
1

International Data Corporation (IDC) Worldwide Quarterly Cloud IT Infrastructure
Tracker. https://www.idc.com/getdoc.jsp?containerId=prUS44358318.

• Bezpieczeństwo i możliwości z zakresu zarządzania, które
upraszczają proces ustawiania spójnych reguł w różnych
środowiskach wprowadzanych w tych klastrach.
• Automatyzację, która zapewnia spójne, oparte na regułach
wdrożenie aplikacji w różnych klastrach oraz zarządzanie ich
rozlokowaniem na podstawie wielu konfigurowalnych czynników.

Zakończenie
Organizacje, które jedynie migrują istniejące aplikacje do chmury,
korzystając z podejścia „lift and shift”, tracą znaczącą szansę na
transformację biznesową i wprowadzenie innowacji. Zamiast tego
ważne jest, aby modernizować aplikacje przez umożliwianie obsługi za
pomocą chmury zarówno nowych, jak i istniejących aplikacji, integrując
je z podmiotami zewnętrznymi oraz sprawiając, że będzie je można
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