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Quando o assunto é observabilidade, falar
é fácil. A maioria das soluções modernas
de monitoramento de desempenho de
aplicações (APM) e observabilidade promete
insights profundos de aplicações complexas.
No entanto, o que elas realmente oferecem
é apenas uma visibilidade básica com um
nome diferente.
Para as equipes modernas de TI e DevOps,
isso representa uma limitação problemática.
As arquiteturas de aplicações e as técnicas
de implementação se tornaram extremamente
complexas na última década devido à
adoção generalizada de arquiteturas de
microsserviços, estratégias de multinuvem,
pipelines de liberação contínua de aplicações,
entre outros. No entanto, muitas ferramentas
de monitoramento e observabilidade ainda
estão atrasadas. Apesar dos esforços
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relacionados à remodelagem mais sofisticada
dessas plataformas, os recursos centrais não
evoluíram muito.
Para gerenciar a complexidade cada vez
maior das aplicações modernas, as equipes
de engenharia de DevOps e TI precisam
pensar além da visibilidade convencional.
As equipes devem adotar a observabilidade
corporativa, que fornece aprimoramentos
técnicos e insights de negócios essenciais
para otimizar verdadeiramente o
desempenho do sistema de TI.
Conforme explicado neste e-book,
a observabilidade corporativa vai muito
além de um mero branding. Ela representa
um conjunto integrado de tecnologias
e práticas que permite que as equipes
saibam o que está acontecendo em
suas aplicações, a fim de tomar ações
relevantes, independentemente dos tipos
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de aplicações implementadas ou dos
padrões arquitetônicos adotados. Além
disso, a observabilidade corporativa também
é importante para monitorar e gerenciar todo
o pipeline de entrega de aplicativos, além de
colaborar prontamente com todas as partes
interessadas.
As páginas a seguir explicam o significado da
observabilidade corporativa, discutem o que
é necessário para alcançá-la e demonstram
como o IBM Observability by Instana
fornece o conjunto completo de soluções
de monitoramento e observabilidade
que as equipes precisam para prosperar
em um mundo instável e orientado por
microsserviços.
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Para entender o que significa observabilidade
corporativa e porque ela é diferente da
funcionalidade oferecida pelas ferramentas
convencionais de monitoramento
e observabilidade, é preciso entender
a última década da área de monitoramento
e de observabilidade.
A maioria dos provedores de ferramentas
mudaram suas estratégias de branding
e de marketing devido aos novos desafios
impostos pela adoção de arquiteturas de
microsserviços e de pipelines de integração
contínua e entrega contínua (CI/CD) em
constante mudança. Agora, eles destacam
mais o termo “observabilidade” e menos
o termo “monitoramento”, dando a ideia de
que suas soluções fazem mais do que apenas
a coleta de dados sobre o estado de uma
aplicação.
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No entanto, deixando o branding de
lado, fica evidente que a maioria das
soluções não evoluiu significativamente
com relação à funcionalidade. Elas ainda
trabalham da mesma forma que antes
de serem renomeadas como soluções de
observabilidade. Além disso, têm limitações
quanto à compreensão dos relacionamentos
entre os microsserviços em uma arquitetura
complexa e distribuída de aplicações. Sua
instrumentação e gerenciamento devem
ocorrer de forma manual. Sua capacidade
de fornecer insights contextuais dos
problemas das aplicações é limitada. Elas se
concentram principalmente nos ambientes
de produção, não fornecendo visibilidade de
todo o pipeline de entrega de aplicações.
Em outras palavras, o que mudou mesmo
foi a maneira de falar das ferramentas
de monitoramento e observabilidade.
Na maioria das soluções, a funcionalidade
permaneceu fundamentalmente a mesma
da última década.

05 IBM Observability
by Instana

06 Conclusão

07 Sobre a Instana,
uma empresa IBM.

4

03
Observabilidade:
teoria vs.
realidade

Em última análise, não é possível culpar os
provedores de ferramentas pela estratégia
de marketing adotada. Afinal, como observa
a APM Experts, a observabilidade é um termo
ambíguo e “todo provedor com uma solução
que oferece um serviço de observabilidade
busca definir o termo de maneira vantajosa
para si”.
Portanto, é fácil renomear uma solução de
monitoramento estabelecida como sendo
um serviço de observabilidade, qualificando
qualquer recurso fornecido por ela dessa forma.
Isto não significa, no entanto, que não
exista uma observabilidade verdadeira.
Como também explicado pela APM Experts,
uma definição objetiva de observabilidade
pode ser: “ter os dados necessários (logs,
métricas, rastreios e mapas de dependência)
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de cada unidade de trabalho importante para
os negócios que é executada pela aplicação
e o software do sistema subjacente dela”.
Da perspectiva técnica, essa definição chega ao
cerne do que as ferramentas de monitoramento
e visibilidade devem ser capazes de fazer para
proporcionar uma observabilidade verdadeira.
Na Instana, acrescentaríamos ainda que há
um elemento de negócios na observabilidade.
Para obter observabilidade completa, não é só
necessário ter a capacidade técnica de rastrear e
coletar dados contextuais sobre cada unidade de
trabalho em seus ambientes de TI, mas também
a capacidade de agir sobre esses dados a fim
de aumentar o valor dos negócios. Sistemas
transparentes e observáveis só podem ser
mantidos quando são transparentes e observáveis
para as equipes que dependem deles.
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Por isso, observabilidade completa significa
unir a funcionalidade de observabilidade
técnica aos processos e às soluções de
colaboração que permitem que as equipes de
TI e DevOps determinem um uso prático para
ela. Isso representa outro ponto de deficiência
das soluções convencionais de monitoramento
e observabilidade, apesar de todo o branding
aplicado a elas.
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Até agora, discutimos como o termo
“observabilidade” tende a ser usado
de forma imprecisa no setor de
monitoramento e o que a palavra realmente
significa. Agora, vamos aprofundar
a discussão, explorando o que significa
alcançar a observabilidade corporativa.
Com a observabilidade corporativa,
a observabilidade básica atinge um novo
nível. Com ela, é possível monitorar
sistemas individuais e contextualizar
dados sobre eles, além de correlacionar
interações entre aplicações e sistemas
discretos em todo o ambiente de TI.

– Contextualização completa. Para obter
observabilidade corporativa, todas as
unidades de dados de observabilidade
devem ser fornecidas com o contexto
completo. As equipes não podem contar
com amostragem para fazer suposições
informadas sobre o que está acontecendo.
Elas precisam de rastreamento e
contextualização completos de cada
unidade de trabalho.

Mais especificamente, a observabilidade
corporativa é baseada em diversas práticas
e princípios importantes:

– Implementação nativa de nuvem.
O kit de ferramentas de observabilidade
corporativa deve ser capaz de se
integrar perfeitamente aos ambientes
de aplicações nativas de nuvem que
são suportados. Os processos de
implementação e instrumentação são
totalmente automatizados.

– Otimização sistemática.
A observabilidade corporativa não
se concentra no gerenciamento do
funcionamento e do desempenho das
aplicações ou sistemas individuais, mas
na otimização de todo o ambiente de TI.
Para isso, os sistemas de observabilidade
devem ser capazes de mapear
e contextualizar interações entre todos
os recursos existentes na arquitetura
de TI da empresa, mesmo que eles não
sejam absolutamente integrados ou
estejam em constante mudança.

– Suporte abrangente para ingestão
de dados. Os ambientes modernos de
aplicações corporativas expõem dados
de diversas maneiras. As ferramentas
de observabilidade corporativa devem
suportar todas elas. A observabilidade
corporativa possibilita a ingestão
e contextualização de todas as origens
de dados, independentemente da forma
como as aplicações os expõem, seja como
saída padrão, como logs convencionais ou
por meio de APIs de monitoramento de
software livre, como o OpenTracing.
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– Observabilidade do pipeline. Não basta
compreender o que está acontecendo
nos ambientes de aplicações de produção
para obter observabilidade corporativa.
Em vez disso, as equipes devem ser
capazes de monitorar e contextualizar
o comportamento da aplicação, desde
o início do pipeline de CI/CD até
a implementação. Não faz sentido ter
que esperar até a liberação de uma nova
aplicação na produção para ser capaz de
entender como ela interage com outros
sistemas e otimizar seu comportamento.
Essas são as principais áreas de
funcionalidade necessárias para que
as empresas otimizem o desempenho dos
ambientes de TI extremamente complexos
da atualidade. Ferramentas que fornecem
apenas monitoramento e visibilidade de
unidades de TI individuais, sem os recursos
de contextualização e correlação gerais
descritos acima, simplesmente não são
capazes de fornecer os insights acionáveis 
que as equipes precisam para gerenciar
ambientes pouco integrados, distribuídos
e em constante mudança.
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O IBM Observability by Instana
oferece uma plataforma completa de
observabilidade corporativa, muito
mais sólida e avançada do que as meras
promessas da concorrência. Com essa
plataforma, as empresas obtêm recursos
específicos que vão além do monitoramento
e da observabilidade básicos. Ela oferece
a observabilidade abrangente, generalizada
e necessária que as equipes de engenharia
de TI e DevOps precisam para otimizar os
ambientes gerenciados por elas.
Automação
A automação é parte integrante da
experiência da Instana. Sem precisar
de instrumentação manual, a Instana
descobre automaticamente novos serviços
quando eles aparecem em seu ambiente.
Essa característica é fundamental para
arquiteturas dinâmicas e baseadas em
microsserviços, nas quais os mapeamentos
de serviços estão em constante mudança.
Em seguida, a Instana realiza
automaticamente um rastreamento
automático e robusto. Em vez de obter
a mera amostragem do comportamento
do serviço, você recebe perfis de serviço
completos para cada recurso do ambiente.
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Ingestão de dados abrangente e nativo
de nuvem
Com a Instana, não é necessário se preocupar
com o local ou a forma como seus dados
de observabilidade são criados. Com sua
abrangência de nuvem, a Instana oferece
a capacidade de observar e monitorar aplicações
em praticamente qualquer ambiente de nuvem
pública. Ela também é totalmente compatível
com aplicações conteinerizadas e hospedadas no
Kubernetes, independentemente da arquitetura
de monitoramento e de criação de logs usada.
A Instana suporta os principais protocolos
de observabilidade de software livre, como o
OpenTracing, o Prometheus, entre outros. Ela
também oferece ingestão imediata de origens
de dados legados, como logs convencionais de
sistema operacional.
Isso significa que o IBM Observability by
Instana pode ingerir e contextualizar os dados
de observabilidade necessários para fornecer
insights acionáveis independentemente dos
tipos de aplicações executadas ou da forma
como elas foram desenvolvidas. Além disso,
a Instana pode se integrar nativamente
a qualquer arquitetura de aplicações escolhida
por você. Não há agentes complexos ou
camadas de abstração para implementar e
gerenciar. Tanto para o gerenciamento de
aplicações tradicionais quanto para ambientes
totalmente nativos de nuvem, a Instana oferece
um processo de ingestão de dados ideal.
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Casos de uso flexíveis
O IBM Observability by Instana
não foi desenvolvido para suportar
a observabilidade apenas para um conjunto
de casos de uso ou setor. Ele funciona
com qualquer tipo de aplicação que você
precise gerenciar. Dessa forma, a Instana
oferece a cobertura abrangente necessária
para otimizar o desempenho de todo o seu
ambiente de TI, mesmo que ele inclua
uma combinação de diferentes tipos de
aplicações ou evolua para incluir casos de
uso que não foram previstos inicialmente
quando você estabeleceu sua estratégia de
observabilidade.
Em outras palavras, o IBM Observability by
Instana fornece observabilidade não apenas
para casos de uso convencionais, como o
monitoramento de websites e infraestruturas,
mas também para necessidades mais
complexas, como o gerenciamento de funções
sem servidor, aplicativos móveis e aplicações
conteinerizadas que são hospedadas no
Kubernetes. Devido aos processos de ingestão
de dados e instrumentação totalmente
automatizados e consistentes que são
fornecidos pelo IBM Observability by Instana,
a experiência de observabilidade é a mesma
independentemente do seu ambiente, seja
para aplicações herdadas, arquiteturas nativas
de nuvem ou uma combinação de ambos.
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Pronto para empresas
A Instana proporciona muito mais do que
uma observabilidade isolada de contexto.
A plataforma foi desenvolvida para
se integrar de forma contínua e automática
ao restante dos processos de TI de
sua empresa.
É possível integrar funções e acesso
para a plataforma IBM Observability
by Instana com o mesmo serviço de
diretório usado para gerenciar identidades
em seu ambiente de TI, como o Active
Directory ou o LDAP. É possível usar
o gerenciamento de configuração baseado
em Git para a integração com um fluxo de
trabalho de GitOps. Também é possível
integrar a Instana diretamente a qualquer
conjunto de ferramentas de criação de log
e gerenciamento de API, sem precisar criar
integrações ou abstrações customizadas.
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Visualizações de nível mundial
Os recursos de visualização do
IBM Observability by Instana vão muito
além de meros gráficos e planilhas. A Instana
fornece mapas detalhados e em tempo real
que permitem visualizar os relacionamentos
complexos entre os diferentes componentes
do seu ambiente de aplicações, a fim de
compreender como um problema em um
deles impacta os demais. Essa é uma
das maneiras de a Instana fornecer os
dados contextuais e detalhados que são
necessários para obter uma observabilidade
corporativa real, que vai além do
monitoramento de componentes individuais
do ambiente.

Análise de negócios
Como a observabilidade corporativa envolve
mais do que somente o gerenciamento de
dados técnicos, a Instana permite coletar
e contextualizar dados sobre o desempenho
dos negócios e dos sistemas de TI. Ao
mapear informações, como dados de
vendas, para dados de desempenho de
website, por exemplo, é possível garantir que
sua estratégia de observabilidade faça mais
do que apenas otimizar o desempenho de TI,
gerando resultados comerciais reais.
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Fontes

– Provedores de nuvem
(IBM, AWS, GCP, Azure)
– Contêineres
– Kubernetes
(GKE, AKS, OpenShift,
Rancher, Tanzu)
– S.O.
– Mais de 200
tecnologias

Gráfico dinâmico

Dados
–
–
–
–
–
–

Rastreios
Métricas
Logs
Eventos
Beacons
Perfis

Coleta

Coleta automática
– Descoberta automática
– Rastreio automático
– Perfil automático
Software livre
– OpenTracing
– OpenCensus
– Zipkin
– Prometheus
– Jaeger
– Micrometer
– StatsD

Processando

– Pipeline de
processamento de
dados em tempo real
– Alta cardinalidade
– Armazenamentos
de dados
– Enriquecimento
e contextualização
de dados
– Sem amostragem

Recursos

– Monitoramento
– Resolução de
problemas
– Análise de dados
– Criação de painéis
– Visualizações
– Alertas
– Detecção de
anomalia
– Insights de CI/CD
– Análise de causa raiz
– AIOps

Casos de uso

– Gerenciamento de
desempenho da
aplicação
– Monitoramento
• Website
• Aplicativo móvel
• Aplicação
• Sintético
• Nível de serviço
• Kubernetes
• Sem servidor
• Infraestrutura

Negócios digitais
–
–
–
–
–

Desenvolvedores
Equipes de DevOps
Operações de TI
de suporte
Engenheiros de
confiabilidade de site
– Usuários de negócios

Provedores de nuvem
– IBM Cloud Monitoring
– Amazon CloudWatch
– Google StackDriver
– Azure App Insights

Prontidão corporativa
Opção de hospedagem
automática com base
no Kubernetes
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Uma coisa é falar sobre a observabilidade.
Qualquer pessoa pode coletar dados ou
monitorar o estado de aplicações e alegar
que está fornecendo observabilidade. Outra
coisa é obter a verdadeira observabilidade
corporativa. A observabilidade corporativa
requer uma solução de observabilidade
abrangente que possa ingerir dados de
qualquer origem, contextualizar cada ponto
de dados e correlacioná-los com outros
recursos do ambiente de TI. Também
requer a capacidade de fazer tudo isso de
forma automática, sem forçar as equipes
a instrumentar suas ferramentas de
observabilidade manualmente ou confiar
em camadas de abstração ineficientes para
preencher a lacuna entre os ambientes
tradicionais e os nativos de nuvem.
O IBM Observability by Instana fornece
o conjunto abrangente de recursos que
as equipes de TI e DevOps precisam
para criar uma verdadeira estratégia
de observabilidade corporativa.
Saiba mais sobre a plataforma
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A Instana, uma empresa IBM, fornece
uma plataforma de observabilidade
corporativa com recursos automatizados
de monitoramento de desempenho de
aplicações para empresas que operam
aplicações complexas, modernas e nativas
de nuvem, independentemente de
estarem 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 aplicaçõess,
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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