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01
É o admirável
novo mundo das
aplicações

As aplicações modernas evoluíram. Desde a
nuvem nativa até contêineres, microsserviços
e orquestração Kubernetes, surgiu um novo
conjunto de tecnologias de infraestrutura
para ajudar as organizações a transformar
digitalmente e a migrar as suas aplicações
rapidamente.
Nestas aplicações modernas, há uma
constante: a mudança constante!
Para gerenciar de maneira eficaz as
aplicações modernas de microserviços
nativas da nuvem, as equipes de DevOps
precisam de visibilidade em tempo real,
observabilidade automatizada e uma forma
de todos os stakeholders da aplicação
obterem os dados necessários de uma forma
que faça sentido para eles e no momento
exato em que precisam.
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Figura 1. Além de existirem mais camadas
em uma aplicação de microsserviço nativa
da nuvem, cada camada é mais complexa.
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02
Os obstáculos
das aplicações
modernas

À medida que as organizações ajustam
sua estrutura de tecnologia para facilitar o
desenvolvimento e a implementação mais
rápida das suas aplicações, elas enfrentam
novos requisitos de monitoramento de
desempenho básico, observabilidade e
visibilidade das aplicações.
Os desafios de gerenciar o desempenho de
aplicações modernas são frequentes entre
linguagens de programação, provedores
de nuvem e, até mesmo, entre diferentes
opções de tecnologias. O que torna estas
aplicações difíceis de lidar é a ampla
natureza distribuída das aplicações, junto às
constantes mudanças que tanto as equipes
de Dev como de Ops precisam enfrentar.
Novos conjuntos de aplicações demandam
novos requisitos de monitoramento
O conjunto completo de requisitos para
gerenciar de maneira eficaz estes ambientes
de aplicação altamente dinâmicos e
amplamente distribuídos é direcionado
e criado em torno da ideia de todos os
stakeholders obterem a informação de que
necessitam, sempre que precisarem.
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Levando em consideração o que é necessário
para monitorar de maneira eficaz o
desempenho das aplicações nativas da
nuvem, nós da Instana, uma empresa IBM,
apresentamos os 6 pilares o gerenciamento
de aplicações modernas de microsserviços.
Detalhamos os 6 conceitos críticos de
monitoramento e gerenciamento que são
fundamentais para a capacidade de qualquer
solução de gerar valor contínuo para as
equipes responsáveis por operar essas
aplicações.
Com um foco evidente em automação e
tecnologia assistida por IA, aqui estão os
pilares do monitoramento do desempenho
da aplicação (APM) eficaz para aplicações
modernas. Antes de explicar cada pilar, é
importante notar que se algum pilar estiver
ausente, os outros cinco colapsam. Desse
modo, se uma solução de monitorização
ou observabilidade não contar com os
seis pilares, corre o risco de ter lacunas de
gerenciamento que podem levar a problemas
de aplicação e muitas reuniões desperdiçadas
para tentar resolvê-los.
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1. Descoberta e mapeamento automático e
contínuo
Há um velho ditado sobre computação: "entra
lixo, sai lixo". Se quisermos aplicar uma
abordagem de IA à gestão do desempenho,
então o modelo central e o conjunto de dados
devem estar atualizados e organizados.
Entretanto, o DevOps precisa de visibilidade
atualizada para proporcionar informações
precisas da estrutura e dependências da sua
aplicação. Com configuração zero, o nosso
agente descobre componentes, arquitetura
e dependências de maneira contínua e
automática, que fazem parte da estrutura
técnica completa da aplicação e solicita os
padrões ou mapeia os serviços distribuídos.
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Modelo de dados em tempo real da
aplicação full stack

Visibilidade precisa e de alta fidelidade

Monitoramento de incidentes
alimentado por IA e resolução de
problemas

Nativo da nuvem, de contêineres e
microsserviços.

Da integração ao desenvolvimento,
implementação e integração contínua
e conjunto de ferramentas de pipeline
(CI/CD).
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2. Visibilidade precisa e de alta fidelidade
A adoção da IA requer precisão e exatidão
dos dados. Após descobrir automaticamente
os componentes e a estrutura da aplicação,
a IBM Observability by Instana coleta os
dados de monitoramento mais precisos
da indústria. Os dados métricos são
transmitidos com a granularidade de um
segundo, e cada pedido executado pela
aplicação é capturado rapidamente. Estes
dados são a fonte para o nosso treinamento
de IA e a base para dar ao usuário uma
profunda visibilidade sobre as aplicações de
microsserviços.
A IBM Observability by Instana coleta todos
os dados necessários automaticamente e em
tempo real:
– Métricas da série temporal para full stack—
incluindo infraestrutura, nuvem, contêiner,
processo, middleware e métricas de
aplicação;
– Alterações: todas as alterações, eventos
e erros de todos os componentes
monitorados;
– Rastreamento distribuído: rastreamento
completamente distribuído, mapeando
todas as solicitações e transações.
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3. Nativo da nuvem, de contêineres e
microsserviços.
As aplicações modernas mudam
continuamente, são implementadas em
nuvens híbridas e aproveitam contêineres
e orquestração como Kubernetes e
D2iQ, tudo isso para oferecer uma
entrega de alta velocidade. Entretanto, a
arquitetura de microsserviços promove
uma ampla diversidade e as equipes de
engenharia podem escolher a linguagem
de programação, middleware e bancos de
dados mais adequados para codificar seus
microsserviços. Escala, complexidade e
mudança constante são as novas realidades.
Ferramentas mais antigas, projetadas antes
do surgimento das tecnologias nativas da
nuvem, podem ser mais desafiadoras na hora
de configurar e manter, o que pode resultar
em possíveis lacunas de visibilidade
A IBM Observability by Instana foi projetada
para operar no mundo moderno. Sem
qualquer configuração, ele alinha-se
naturalmente com a infraestrutura, nuvens,
contêineres, orquestradores, middleware
e linguagens para acompanhar e visualizar
automaticamente a sua aplicação de
microsserviço.
Mesmo em ambientes em constante
mudança como o Kubernetes, a IBM
Observability by Instana descobre
automaticamente o full stack da sua
aplicação e gerencia o seu desempenho.
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4. Modelo de dados em tempo real da
aplicação full stack
A tecnologia central que alimenta a Instana
é o modelo de dados interno, o gráfico
dinâmico.
– O gráfico é um modelo da sua aplicação
descoberta com todos os componentes
físicos e lógicos, seus componentes
tecnológicos, dependências e configuração.
– O gráfico compreende componentes
lógicos como rastreamento, aplicações,
serviços, clusters e espaços de tabela.
– O gráfico atualiza seu modelo em tempo
real, sempre que ocorre alguma alteração
na aplicação, através da descoberta
contínua pelos agentes.

01 Admirável mundo
novo

02 Aplicações
modernas

03 6 pilares

04 Sobre a Instana,
uma empresa IBM.

– O gráfico mantém seus modelos de
dependêncianecessários para habilitar
os recursos de solução de problemas e
previsão da Instana alimentada por IA.
– O gráfico é flexível, permitindo à IBM
Observability by Instana descrever
dinamicamente arquiteturas de qualquer
complexidade, camada, virtualização e
assim por diante. Portanto, é robusto o
suficiente para atender as tendências
futuras de arquitetura.
Sem um modelo abrangente que inclua a
composição da arquitetura de uma aplicação,
qualquer análise inteligente pode ser
limitada a uma simples correlação de dados,
resultando em perda de relacionamentos.

Sem um modelo
abrangente que inclua
a composição da
arquitetura de uma
aplicação, qualquer
análise inteligente
pode ser limitada
a uma simples
correlação de dados,
resultando em perda
de relacionamentos.
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5. Monitoramento e resolução de
problemas com assistentes de IA
É necessário enfatizar que as aplicações
modernas, nativas da nuvem, microsserviços,
baseados em contêineres, orquestradas e
multinuvem, são extremamente complexas
e dinâmicas. A única constante entre estas
aplicações é que elas estão em constante
mudança. Neste tipo de sistema, a IA deve
ser usada para descobrir e compreender os
componentes, dependências e a saúde geral
do sistema.

Em seguida, é realizada a detecção e
compreensão de quaisquer eventos em
tempo real, como novos componentes,
componentes atualizados e componentes
eliminados.

Para que a IA funcione de maneira eficaz,
deve haver um modelo fundamental robusto
que inclua:

A melhor maneira de fragmentar os dados
em diferentes partes que possam ser
compreendidas tanto por máquinas como
por humanos é através das métricas do
Google, como taxa de transação, taxa de
erro, latência e saturação. Estas métricas
derivadas, em conjunto, representam a saúde
geral do sistema da aplicação.

– Descoberta automática de todos os
componentes do sistema e de todas
as interdependências entre esses
componentes;
– Dados de configuração para cada
componente do sistema;
– Dados de desempenho para cada
componente;
– Um entendimento de como os
componentes são usados em conjunto para
produzir os resultados desejados.
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O modelo e a detecção de eventos em
tempo real impulsionam a descoberta
e o mapeamento assistido por IA, a
implementação, o monitoramento e
resolução de problemas necessários para o
monitoramento da aplicação de produção.

A parte final da monitorização de um
sistema complexo é eliminar o ruído. Com
milhões de métricas e eventos, como você
evita que os operadores humanos fiquem
sobrecarregados? A resposta é mais simples
do que você imagina, focando apenas nos
impactos do serviço. Este método utiliza os
recursos mais limitados, o tempo do operador
humano, para proporcionar o impacto mais
positivo, maximizando a experiência do
usuário da aplicação.
Mesmo com um foco menor em incidentes no
nível de serviço, é praticamente impossível
para qualquer stakeholder, seja de Dev ou
Ops, entender como as partes funcionam
juntas e onde qualquer mudança individual
pode ter impacto nos níveis gerais de serviço.
É nesse ponto que a parte final da IA é
aplicada: para considerar o incidente e os
eventos, correlacioná-los através do modelo
de dependência e identificar o evento
desencadeante. A identificação do tempo,
evento, sistema e outras especificidades
oferece aos usuários de monitoramento as
informações exatas que eles precisam para
encontrar e corrigir o problema antes que
grandes impactos do serviço ocorram.
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6. Da integração ao desenvolvimento e
pipelines de CI/CD
À medida que as equipes de aplicações
começam a aproveitar as novas escolhas de
tecnologia e arquitetura, os lançamentos
tornam-se mais frequentes, são
implementados por mais indivíduos e têm
impacto em mais usuários. As modernas
soluções APM devem reconhecer esta
mudança no processo de entrega de
aplicações e integrar-se com o conjunto mais
recente de ferramentas críticas, soluções
de gerenciamento de pipeline de CI/CD e
desenvolvimento.

Além da fidelidade e granularidade do
conjunto métrico, é importante para
a solução APM entender, de maneira
sistemática, quando as liberações ocorrem,
qual o seu impacto, e se as liberações
alcançaram ou não os níveis adequados de
desempenho e sucesso. Há 3 capacidades
críticas que você deve buscar:

É claro que o gerenciamento eficaz
do desempenho da liberação de uma
forma integrada requer alguns recursos
mencionados anteriormente, entre eles,
granularidade métrica de um segundo e
alerta de três segundos. Após uma liberação
de software, é importante que a equipe de
operações possa identificar se a liberação
apresenta quaisquer problemas.

Somente com essas 3 capacidades você
pode esperar ter uma ferramenta APM eficaz
que se relacione com as práticas modernas
de software, como a entrega contínua e
ciclos de desenvolvimento ágeis.
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– Atualização em tempo real e detecção de
alterações
– Identificação e rastreamento de liberação
– Feedback imediato sobre o desempenho
dos novos componentes

Outra funcionalidade que você deve
considerar é a integração com uma solução
de gerenciamento de liberação, como a
Jenkins, que permite que você não faça
apenas a liberação de etiquetas automáticas,
mas também entenda quais são os possíveis
pontos de destaque.
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04
Sobre a Instana,
uma empresa IBM

A Instana, uma empresa IBM, fornece
uma plataforma de observabilidade
corporativa com recursos automatizados
de monitoramento de desempenho de
aplicações para empresas que executam
aplicações complexas, modernas e
nativas da nuvem, independentemente de
residirem no local ou em nuvens públicas e
privadas, incluindo dispositivos móveis ou
computadores de mainframe IBM Z®.
Controle aplicações híbridas modernas com a
descoberta desenvolvida com IA da Instana,
que encontra 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 que os clientes precisam para
otimizar o desempenho de aplicações,
permitir a inovação e reduzir os riscos,
ajudando a área de DevOps a aumentar a
eficiência e o valor dos pipelines de entrega
de software, atendendo aos objetivos de
nível de serviço e de negócios.
Saiba mais
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