Modernizacja aplikacji
Uproszczenie i rozszerzenie
aplikacji z wykorzystaniem
otwartej chmury hybrydowej
W 2023 roku 90% wykorzystywanych obecnie aplikacji
będzie wciąż w użyciu, ale większość z nich nie zostanie
zmodernizowana.1 Warto przygotować swoje aplikacje do
pracy w chmurze metodą wielofazową dostosowaną do celów
przedsiębiorstwa i jego architektury informatycznej.
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Spis treści

Na czym polega modernizacja
aplikacji?
Jednym z najważniejszych etapów cyfrowej transformacji
przedsiębiorstwa jest modernizacja aplikacji w sposób,
który umożliwia ich wykorzystanie w chmurze.

Dlaczego warto modernizować
aplikacje z myślą o ich
używaniu w chmurze?
Zwiększenie wydajności aplikacji i przyspieszenie cyklu
programowania.

Wyzwania związane z
modernizacją aplikacji
Modernizacja aplikacji jest procesem bardziej złożonym
niż tylko ich “poprawienie” i przeniesienie do chmury.

Modernizacja:
metoda wielofazowa
Poznaj najlepsze sposoby maksymalizacji korzyści z aplikacji.

Metoda wielofazowa:
w czym może pomóc IBM?
Dostosowanie strategii modernizacji do celów firmy
związanych z aplikacjami.

Modernizacja aplikacji z
wykorzystaniem wiedzy
specjalistycznej IBM
Warto wykorzystać technologię i dogłębną wiedzę
specjalistyczną IBM w celu wprowadzania innowacyjnych
rozwiązań dotyczących aplikacji.
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Modernizacja aplikacji. Uproszczenie i rozszerzenie
aplikacji z wykorzystaniem otwartej chmury hybrydowej

Na czym polega
modernizacja aplikacji?
Tworzenie aplikacji, które są bardziej elastyczne i
łatwiejsze w przenoszeniu, wymaga nowych metod ich
projektowania, programowania i wdrażania. Dotyczy to w
szczególności tradycyjnych aplikacji monolitycznych. Aby
zmodernizować je w sposób pozwalający na ich używanie
w chmurze, można wykorzystać takie technologie, jak
interfejsy API, mikrousługi, platforma Kubernetes i
kontenery. Wówczas aplikacje te staną się bezpieczniejsze
i bardziej skalowalne oraz łatwiejsze w przenoszeniu,
a równocześnie lepiej dostosowane do wymagań rynku.
Modernizacja aplikacji jest jednym z najważniejszych
aspektów cyfrowej transformacji przedsiębiorstwa.
To inwestycja w przyszłość. Firma nie musi tworzyć
wszystkich swoich aplikacji od nowa. Jeśli jednak chce
obniżyć koszty i zyskać przewagę nad konkurencją,
powinna wiedzieć, które z aplikacji należy zmodernizować
pod kątem ich używania w chmurze.

Dlaczego warto modernizować
aplikacje z myślą o ich używaniu
w chmurze?
67% przedsiębiorstw uważa modernizację starszych aplikacji
za sprawę priorytetową.2 Firmy, które traktują modernizację
aplikacji priorytetowo, osiągają konkretne korzyści:
– Przyspieszenie cyfrowej transformacji: usprawnienie
działalności przedsiębiorstwa poprzez szybkie tworzenie
i udostępnianie nowych możliwości.
– Wzbogacenie wiedzy programistów: tworzenie nowych
aplikacji i usług z wykorzystaniem technologii chmurowych
i kontenerowych.
– Szybsze udostępnianie aplikacji: promowanie kultury
automatyzacji i transformacji z wykorzystaniem
sprawdzonych procedur DevOps.
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Wyzwania związane z
modernizacją aplikacji

Modernizacja:
metoda wielofazowa

Dotychczas przedsiębiorstwa skupiały się na
“poprawianiu” aplikacji oraz przenoszeniu ich
do chmury. O ile podejście takie sprawdza się w
przypadku prostych obciążeń, to znacznie trudniej
jest w przypadku bardziej złożonych, tradycyjnych
aplikacji zwanych monolitycznymi. Są to aplikacje
jednowarstwowe z interfejsem użytkownika i kodem
dostępu do danych połączonymi w jeden program.

Modernizacja aplikacji metodą wielofazową nie zmusza
przedsiębiorstwa do dokonywania wyborów typu „wszystko
albo nic”. Istnieją metody oparte na chmurze hybrydowej,
które umożliwiają uproszczenie aplikacji i rozszerzenie jej
funkcjonalności w sposób dostosowany do konkretnych
wymagań biznesowych i informatycznych.

Aplikacje monolityczne mają zwykle większe
wymagania pod względem kodowania i integracji
danych, a zapewnienie ich bezpieczeństwa i
zgodności z przepisami jest trudniejsze.
Modernizację aplikacji mogą również utrudniać
bariery architektoniczne i organizacyjne:

Połączenie wielu instancji
usług w chmurze, na których
uruchamiane są aplikacje,
może okazać się trudne.

Przedsiębiorstwo może włączać istniejące aplikacje w chmurę
hybrydową stopniowo, dzięki czemu będzie mogło zacząć
korzystać z chmury, a równocześnie używać większość
dotychczasowych rozwiązań w środowiskach lokalnych.
Przed rozpoczęciem modernizacji firma powinna wybrać
podejście najlepiej dopasowane do swoich celów i
architektury aplikacji:
– Uproszczenie: konteneryzacja aplikacji w celu
uproszczenia operacji i obniżenia kosztów
– Rozszerzenie: wykorzystanie interfejsów
API w przypadku aplikacji, które trudno jest
przekształcić w aplikacje chmurowe
– Dekompozycja: wykorzystanie mikrousług
w celu podzielenia aplikacji monolitycznych
na komponenty, które można wdrażać odrębnie
– Refaktoryzacja: dodawanie nowych usług
w celu stopniowego wprowadzania innowacji

Wiele przedsiębiorstw
nie dysponuje wymaganą
wiedzą specjalistyczną
i doświadczeniem
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Metoda wielofazowa:
w czym może pomóc IBM?
IBM może pomóc w modernizacji aplikacji, proponując
metodę wielofazową dostosowaną do celów
przedsiębiorstwa i architektury aplikacji.
1. Uproszczenie
Pierwszym krokiem do uproszczenia procesu wdrażania
aplikacji i zarządzania nimi jest umieszczenie ich w
kontenerze. Można to zrobić bez wprowadzania w
aplikacjach zmian lub ze zmianami ograniczonymi do
minimum. Dzięki temu procesy testowania i wdrażania są
spójne, co obniża ich koszty i upraszcza operacje.
IBM pomaga w tworzeniu oprogramowania kontenerowego
gotowego do pracy w systemie przedsiębiorstwa.
Ułatwi ono firmie budowanie podstawowych aplikacji
chmurowych, ich przenoszenie oraz zarządzanie nimi
w sposób otwarty, szybki i bezpieczny. Produkty IBM
Cloud Pak ułatwiają modernizację aplikacji w sposób
pozwalający na ich używanie w chmurze. Skracają czas
potrzebny na tworzenie aplikacji nawet o 84% i obniżają
koszty operacyjne o 75%.3 Zostały zaprojektowane z myślą
o elastyczności i łatwości obsługi. Są bezpieczne i mogą
działać wszędzie.

3. Dekompozycja
Wykorzystując mikrousługi, można podzielić monolityczne
aplikacje na łatwe we wdrażaniu komponenty, z których każdy
wykonuje jedną funkcję. Umieszczenie każdej mikrousługi w
odrębnym kontenerze dodatkowo zwiększa elastyczność i
wydajność procesu programowania. Platforma Kubernetes
umożliwia udostępnianie mikrousług powiązanych z
istniejącymi aplikacjami oraz zarządzanie nimi.
W ramach usługi IBM Cloud Pak for Applications przedsiębiorstwo
uzyskuje dostęp do kompleksowej wiedzy specjalistycznej, która
pomoże mu w szybszym tworzeniu aplikacji przeznaczonych
na platformę Kubernetes. Usługa ta, opracowana z myślą
o długotrwałym używaniu, jest oparta na produktach IBM
WebSphere i skoordynowanej platformie kontenerów. Pomaga
firmom w migracjach między chmurami publicznymi, prywatnymi i
hybrydowymi oraz tworzeniu nowych aplikacji.

Stan tworzenia kontenerów
2. Rozszerzenie
Programiści mogą bezpiecznie korzystać ze wszystkich
możliwości interfejsów API, aby rozszerzać dotychczas
używane aplikacje. Takie rozszerzone aplikacje można
wielokrotnie wykorzystywać w różnych chmurach, co
ułatwia ich udostępnianie oraz wzbogacanie o nowe
możliwości. Oprócz interfejsów API w podejściu tym
wykorzystywana jest elastyczna strategia integracji
obsługująca wiele wymaganych połączeń i architektur.
Modernizacja procesów integracji

IBM Cloud Pak for Applications w ciągu jednej minuty

4. Refaktoryzacja
Refaktoryzacja wiąże się z tworzeniem nowych mikrousług.
W niektórych przypadkach łatwiej jest tworzyć nowe
aplikacje w technologii cloud-native niż pracować z
używanymi dotychczas aplikacjami monolitycznymi.
Wówczas programiści mogą udostępniać użytkownikom
innowacje i zachęcać ich do kreatywnego myślenia, a także
przeprowadzać eksperymenty przy niewielkim ryzyku.
Utwórz aplikację za darmo
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Modernizacja aplikacji z
wykorzystaniem wiedzy
specjalistycznej IBM
Jaki jest ostateczny cel modernizacji aplikacji? Chodzi
o to, aby można było utworzyć aplikację tylko raz,
a następnie wdrażać ją w każdym miejscu w celu
optymalnego wykorzystania danych i obciążeń.
Otwarty, zintegrowany model zapewnia dobrą
widoczność i bezpieczny dostęp do danych oraz
ułatwia zarządzanie nimi. IBM udostępnia najlepsze
wskazówki i narzędzia, które pomogą firmie w
modernizacji procesu tworzenia aplikacji.
Wiedza specjalistyczna i umiejętności IBM w
zakresie technologii chmurowych, oprogramowania
pośredniego, sprzętu i usług składają się na
unikalne podejście do modernizacji Twoich
aplikacji, charakteryzujące się dużą szybkością i
niezawodnością oraz niewielkim ryzykiem.

Podsumowanie
Modernizacja aplikacji oznacza modernizację całej
firmy. Najbardziej efektywne przedsiębiorstwa, które
modernizują swoje środowiska aplikacji za pomocą
rozwiązań IBM Hybrid Cloud, wyzwalają swój ukryty
potencjał, zapewniają klientom lepszą obsługę oraz
szybciej tworzą i dostarczają nowe rozwiązania.
IBM ułatwi osiągnięcie tych korzyści również Tobie.
Zachęcamy do wykorzystania oferowanych przez nas
możliwości, dzięki którym Twoja firma może znacznie
szybciej modernizować swoje aplikacje.

Ponadto w ramach chmury publicznej IBM dostępny
jest obszerny katalog usług chmurowych obejmujący
usługi na platformie Kubernetes, usługi zarządzane
Istio oraz usługi Knative. Zyskasz również wybór
szereg opcji uruchamiania aplikacji w środowiskach
wirtualnych, dedykowanych i instalowanych na
samym sprzęcie.
Każda firma powinna znaleźć własną ścieżkę
modernizacji aplikacji. IBM pomoże w dokonaniu
tego wyboru. Rozwiązanie IBM Cloud Integration
udostępnia elastyczną i kompleksową architekturę
integracji obejmującą wiele chmur. IBM może również
pomóc w łączeniu aplikacji, danych, starszych
systemów i najnowszych technologii w oparciu o
różne style integracji, od tradycyjnych architektur
zorientowanych na usługi po nowoczesne i elastyczne
architektury kierowane zdarzeniami.
IBM Garage to oferta konsultingowa łącząca dogłębne
doświadczenie z myśleniem zorientowanym na projekt
oraz elastyczną metodyką. Pomoże ona pracownikom
– niezależnie od tego, czy zajmują się oni modernizacją
istniejących aplikacji czy tworzeniem nowych – w
zdobyciu umiejętności, które ułatwią firmie dalszy
rozwój. IBM Garage pomoże programistom w tworzeniu
aplikacji typu cloud-native, od koncepcji po wdrożenie,
w czasie od czterech do ośmiu tygodni.
Wizyta w ośrodku Garage
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Dodatkowe
zasoby

IBM Cloud Paks
Wydajna i niezawodna metoda tworzenia i przenoszenia
rozwiązań chmurowych oraz zarządzania nimi.

Wizyta w ośrodku Garage
Szybkie i efektywne wprowadzanie innowacji
od fazy koncepcyjnej po realizację.

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