Tworzenie natywnych
aplikacji w chmurze
Programujesz raz,
wdrażasz wszędzie
Model tworzenia natywnych aplikacji w chmurze
(cloud-native) zapewnia większą elastyczność niż
starsze systemy. Pozwala pracować szybciej i wydajniej,
przyspiesza też wprowadzanie innowacji.

®

Spis treści

Czym jest technologia
cloud-native?
Elastyczne podejście do tworzenia aplikacji działających
w chmurze

Dlaczego warto tworzyć
aplikacje typu cloud-native?
Dodatkowe korzyści dla firmy dzięki szybkiemu tworzeniu
nowych aplikacji i automatyzacji procesów cyklicznych

Wprowadzenie do modelu cloudnative: podejście strategiczne
Szybsza ścieżka do innowacyjnego modelu tworzenia aplikacji

IBM Garage: metoda będąca
podstawą kultury
programowania cloud-native
Poznaj metodykę IBM, która umożliwia zindywidualizowaną
migrację do chmury

Podsumowanie
Podejście cloud-native zwiększa szybkość, produktywność i
wydajność procesu tworzenia aplikacji

IBM Cloud Tworzenie aplikacji typu cloud-native: programujesz raz, wdrażasz wszędzie

2

Tworzenie aplikacji typu cloud-native:
programujesz raz, wdrażasz wszędzie

Czym jest technologia
cloud-native?
Cloud-native to elastyczna metoda tworzenia
nowych aplikacji z wykorzystaniem skalowalności
i elastyczności chmury. Aplikacje typu cloud-native,
w odróżnieniu od tradycyjnych aplikacji monolitycznych,
są tworzone przy użyciu wielu niezależnych elementów
zwanych mikrousługami, wdrażanych w środowiskach
chmurowych. Takie podejście umożliwia programistom
szybkie dodawanie nowych funkcji.

Programiści nie muszą już więc tracić czasu i energii na
zarządzanie aplikacjami monolitycznymi. Dzięki technologii
cloud-native mogą łączyć mikrousługi w większe, kompleksowe
aplikacje z możliwością aktualizowania i utrzymywania
indywidualnych mikrousług. Zyskują niezależność, która
pozwala im rozszerzać, udoskonalać lub ograniczać
funkcjonalność aplikacji bez uszczerbku dla jej efektywności
i bez ryzyka opóźnień w pracach programistycznych.

Technologie cloud-native umożliwiają tworzenie
aplikacji w oparciu o usługi zapakowane w kontenerach,
które są wdrażane jako mikrousługi oraz zarządzane
w elastycznej infrastrukturze za pomocą elastycznych
procesów.

Tworzenie aplikacji opartych na kontenerach

W architekturze monolitycznej aplikacje są tworzone,
aktualizowane i naprawiane jako całe jednostki. Inną
metodą jest tworzenie aplikacji jako mikrousług, czyli
małych aplikacji, które wykonują pojedyncze usługi
i komunikują się między sobą za pośrednictwem
interfejsów API. Każda taka mikrousługa wykonuje
tylko jedną funkcję biznesową.
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Dlaczego warto tworzyć aplikacje Wprowadzenie do modelu cloudtypu cloud-native?
native: podejście strategiczne
Architektury i aplikacje typu cloud-native przynoszą
przedsiębiorstwu wiele korzyści, takich jak szybsze
wprowadzanie na rynek nowych produktów, większa
skalowalność, lepsza obsługa klientów, łatwiejsze zarządzanie,
mniejsze koszty (dzięki konteneryzacji i standardom
chmurowym) oraz większa niezawodność systemów bez
konieczności uzależniania się od jednego dostawcy.
Podejście takie ma wiele zalet:

Aplikacje typu cloud-native
można szybko wdrażać, a
następnie skalować stosownie
do potrzeb.

Wprowadzanie cyklicznych
usprawnień za pomocą
procesów elastycznych i
procesów DevOps sprawia,
że aplikacje cloud-native są
łatwiejsze w zarządzaniu w
porównaniu z tradycyjnymi
aplikacjami monolitycznymi.

Możliwości aplikacji można
rozszerzyć o zaawansowane
technologie, takie jak sztuczna
inteligencja, internet rzeczy,
analityka czy łańcuch dostaw.

Usprawnienia można
wprowadzać w sposób, który
nie powoduje przestojów i nie
utrudnia pracy użytkownikom:
łatwiejsze powiększanie lub
pomniejszanie.

W ciągu najbliższych trzech lat około 3/4 tradycyjnych aplikacji
zostanie przeniesionych do chmury. 1 Wprowadzenie modelu
tworzenia aplikacji cloud-native wymaga jednak podjęcia kilku decyzji.
Czy lepiej modernizować istniejące aplikacje, czy tworzyć nowe?
Kiedy tworzyć nowe aplikacje?
W niektórych wypadkach łatwiej jest tworzyć nowe aplikacje w
technologii cloud-native niż pracować z używanymi dotychczas
aplikacjami monolitycznymi. Może to wynikać z różnych przyczyn,
takich jak kultura przedsiębiorstwa, postrzegane ryzyko czy
ograniczenia wynikające z obowiązujących przepisów. Jeśli
programiści zdecydują się na tworzenie nowych aplikacji, będą
mogli udostępniać użytkownikom innowacje niezależnie od
wcześniejszych decyzji projektowych, a także przeprowadzać
eksperymenty.
Kiedy modernizować istniejące aplikacje?
W wielu przypadkach pisanie nowych aplikacji od zera jest
bezzasadne. Modernizacja istniejących aplikacji umożliwia
wykorzystanie wcześniejszych inwestycji i logiki biznesowej, przy
jednoczesnym osiąganiu korzyści wynikających z elastyczności
i skalowalności chmury. Niezależnie od tego, czy chodzi o
konteneryzację, rozszerzanie, dekompozycję czy refaktoryzację,
tradycyjną aplikację monolityczną można przekształcić w
aplikację typu cloud-native.
Zarówno podczas tworzenia nowych aplikacji cloud-native,
jak i modernizacji istniejących aplikacji, programiści muszą
przestrzegać pewnych zasad:
podejście oparte na architekturze mikrousług:
podział aplikacji na mikrousługi umożliwia stopniowe,
zautomatyzowane i nieprzerwane usprawnianie aplikacji bez
powodowania przestojów.
Kontenery zapewniają największą elastyczność i skalowalność:
Kontenery umożliwiają spakowanie oprogramowania wraz z
całym kodem i zależnościami w jednym miejscu. Dzięki temu
oprogramowanie to można uruchomić wszędzie, co zapewnia
ogromną elastyczność i duże możliwości przenoszenia w
hybrydowym środowisku wielochmurowym. Ponadto kontenery
pozwalają na szybkie skalowanie z wykorzystaniem oprogramowania
kontenerowego Kubernetes wybranego przez użytkownika.
Wdrożenie elastycznych metod:
Elastyczne metody przyspieszają tworzenie i doskonalenie
aplikacji. Programiści mogą szybko wprowadzać cykliczne
aktualizacje oparte na opiniach użytkowników, co ułatwia
dokładne dopasowanie pracującej aplikacji do ich oczekiwań.
Wybór ścieżki wdrożenia modelu programowania cloud-native
może wydawać się trudny, podobnie jak efektywne wdrożenie
platformy Kubernetes – infrastruktury kontenerów dla chmur
prywatnych i publicznych, która umożliwia umieszczanie aplikacji
i obciążeń tam, gdzie mogą one zostać najlepiej wykorzystane.
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IBM Garage: metoda
będąca podstawą kultury
programowania cloud-native

Podsumowanie: Warto tworzyć
aplikacje typu cloud-native

Ponad 75% przedsiębiorstw będzie musiało stawić
czoła rewolucji cyfrowej powiązanej z niedoborem
wykwalifikowanych pracowników.2

Zespoły, które wdrożyły model tworzenia aplikacji cloudnative oraz dostosowały do niego swoje narzędzia, techniki
i kulturę, osiągają takie korzyści, jak wzrost wydajności
i produktywności oraz większe bezpieczeństwo danych
i zadowolenie użytkowników.

Przedsiębiorstwo może wdrożyć najlepsze
zautomatyzowane narzędzia dostępne na rynku, ale
nie będzie w stanie ich efektywnie wykorzystać bez
znajomości odpowiednich procesów.
Programiści potrzebują doświadczonego partnera,
który udzieli im porad w zakresie tworzenia aplikacji
typu cloud-native oraz udostępni centrum innowacji,
gdzie firmy mogą projektować i tworzyć aplikacje
rozwiązujące ich praktyczne problemy biznesowe.
Równie ważna jest kultura sprzyjająca szybkiemu
powstawaniu nowych idei i wprowadzaniu ich w życie,
inteligentnym metodom pracy oraz fundamentalnym
usprawnieniom działalności przedsiębiorstwa.

Czołowe przedsiębiorstwa z wielu branż wprowadziły już
model cloud-native w swoich architekturach, procedurach
i technologiach. To odpowiedni czas na to, by skupić się na
wprowadzeniu przełomowych zmian, usprawnieniu działań
i efektywnym motywowaniu pracowników. Pozwoli to
szybko osiągać znakomite wyniki biznesowe.
Twórz aplikacje

Wszystko to jest dostępne w ramach IBM Garage –
kompleksowej metody świadczenia usług, która wskazuje
przedsiębiorstwom niezawodną, powtarzalną i bezpieczną
ścieżkę migracji do chmury. IBM Garage pomaga w
tworzeniu i modernizowaniu aplikacji oraz przenoszeniu ich
do optymalnej chmury docelowej, publicznej, prywatnej
lub hybrydowej, a następnie efektywnym zarządzaniu
tymi aplikacjami. Dzięki temu firma może przeprowadzać
przełomowe zmiany zorientowane na konkretne cele z
szybkością typową dla startupów, ale na skalę wielkiego
przedsiębiorstwa. Z kolei pracownicy, którzy wspólnie ze
specjalistami IBM tworzą nowe aplikacje typu cloud-native,
zyskują nowe umiejętności.
Wizyta w ośrodku Garage
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Dodatkowe
zasoby

Najlepsze strategie migracji do chmury
Wdrażanie technologii chmurowych w celu szybszego
wprowadzania innowacji jest już szeroko stosowaną taktyką.

Twórz aplikacje
Już dziś możesz rozpocząć tworzenie aplikacji
z wykorzystaniem ponad 190 unikalnych usług.

Twórz jeszcze lepsze innowacyjne aplikacje
Dowiedz się, jak szybko modernizować swoje
aplikacje i wprowadzać innowacje.
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