IBM Application Modernization

Guia de Campo

Baixe a versão atual do Guia de Campo
de Modernização de Aplicativos
https://www.ibm.com/cloud/garage/content/culture/app-modernizationfield-guide

© Copyright International Business Machines Corporation 2018. Direitos restritos de
usuários do Governo dos Estados Unidos — uso, duplicação e divulgação restringidos
pelo GSA ADP Schedule Contract firmado com a IBM Corp.

A modernização de aplicativos
é inevitável
As pressões de negócio exigem mais velocidade no time to
market e na modernização de aplicativos. Seus sistemas atuais
vão determinar a melhor abordagem para a modernização.
Contêineres, Kubernetes e microsserviços comprovadamente
oferecem velocidade e simplicidade e estão sendo adotados
rapidamente. A IBM pode facilitar isso para você.
A MODERNIZAÇÃO OFERECE BENEFÍCIOS IMEDIATOS

Acelere a transformação digital. A modernização de aplicativos
é impulsionada pela necessidade de transformar os negócios
para criar novas capacidades e entregá-las rapidamente.
Aumente a produtividade dos desenvolvedores. Viabilização
do autoatendimento para desenvolvedores por meio da adoção
de soluções nativas da nuvem e conteinerização.
Aumente a eficiência operacional e a padronização.
A capacitação de DevOps impulsiona uma cultura de
automação e de transformação das operações.

O que está incluído?
Esse guia de campo fornece uma visão geral de alto nível
da abordagem de modernização de aplicativos da IBM.
APRENDA
Um resumo dos
conceitos.

PRIMEIROS PASSOS
Dicas para iniciar a jornada
de modernização dos seus
aplicativos.

APRENDA

Abordagem exclusiva da IBM
Reescrever todos os seus sistemas está fora de questão. Há
diversos tipos de modernização. As habilidades e a experiência
da IBM em middleware fornecem insights e abordagens
exclusivas para modernizar seus sistemas existentes com
velocidade, confiança e risco reduzido. Veja seus investimentos
em desenvolvimento como um ativo, não um passivo.
REFATORE SOMENTE O QUE FOR NECESSÁRIO
Pense. Mais do que uma abordagem simples que atende
a todos os casos, a IBM fornece orientação flexível na qual
você pode confiar.
Transforme. Gerencie o risco escolhendo a abordagem
certa para modernizar seus sistemas existentes.
Acelere sua jornada por meio de automação e tecnologia.
Prospere. Mantenha-se à frente da concorrência
melhorando a eficiência de seu DevOps.

Saiba mais
Confira o site do IBM Cloud Garage Method.
https://www.ibm.com/cloud/garage
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Orientação
prescritiva

Modernize seus aplicativos de
maneira rápida e segura usando
nossos aceleradores e ferramentas.
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A IBM é um parceiro confiável, que fornece tecnologia e orientação
prescritiva para você obter valor de negócio imediato.

APRENDA

Jornada de modernização
Para começar sua jornada de modernização, você precisa entender
as abordagens que são certas para o seu portfólio de aplicativos.
O IBM Transformation Advisor o ajuda a escolher o melhor ponto de
entrada, para que você obtenha valor em cada etapa da sua jornada.
A IBM pode ajudá-lo a entender o caminho que é o certo para você.
ESCOLHA A ABORDAGEM QUE MELHOR ATENDE ÀS SUAS NECESSIDADES
Conteinerize o monólito. Reduza os custos e simplifique
as operações.
Exponha seus ativos locais por meio de APIs. As APIs viabilizam
ativos legados difíceis de serem habilitados em nuvem.
Refatore para macrosserviços. Divida os monólitos
em componentes menores implantáveis.
Adicione novos microsserviços. Inove de forma incremental
e estabeleça o sucesso antecipadamente.
Estrangule o monólito. Aposente o monólito gradualmente.
Saiba mais
Confira a ferramenta IBM Transformation Advisor.
https://developer.ibm.com/app-modernization
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Misture e combine suas
abordagens de acordo com
a sua necessidade!
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Aumente sua velocidade de entrega ao longo da jornada.

PRIMEIROS PASSOS

Avalie seu portfólio de aplicativos
Antes de começar o trabalho de modernizar seus aplicativos, você precisa
entender seu portfólio de aplicativos existentes e o alinhamento destes
com as prioridades da empresa. Isso o ajudará a determinar o melhor
caminho técnico para a modernização e avaliar o esforço necessário.
MODERNIZAR OS APLICATIVOS É MODERNIZAR OS NEGÓCIOS
Faça o alinhamento com suas prioridades de negócios. Entenda
quais são as áreas para as quais suas necessidades de negócios
estão exigindo modernização.
Faça um inventário dos seus aplicativos. Execute o IBM Transformation
Advisor para coletar informações de seu ambiente existente e obter
recomendações de atividades de modernização.
Gaste seu orçamento de modernização com sabedoria. Tome
decisões melhores entendendo como seu portfólio de aplicativos
se alinha às suas prioridades de negócios.

Saiba mais
Confira a ferramenta IBM Transformation Advisor.
https://developer.ibm.com/app-modernization
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Consultoria baseada
na experiência da IBM!

Obtenha consultoria especializada e personalizada com relação
às suas opções de modernização.

PRIMEIROS PASSOS

Classifique seu portfólio de
aplicativos
Classifique seu portfólio de modernização de aplicativos escolhendo
uma combinação ideal de técnicas de modernização e do esforço
necessário para atingir os resultados de negócios.
NEM TODOS OS APLICATIVOS SÃO CONSTRUÍDOS DA MESMA FORMA
Simplifique. Execute o IBM Transformation Advisor para ganhar
clareza quanto às suas opções de modernização.
Entenda o esforço, o custo e os resultados. Avalie todas as
possíveis opções de modernização.
Classifique seu portfólio de modernização com segurança.
O componente secreto por trás das recomendações do
Transformation Advisor é um mecanismo cognitivo integrado
baseado na experiência real de modernização da IBM.

Saiba mais
Confira a ferramenta IBM Transformation Advisor.
https://developer.ibm.com/app-modernization
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A abordagem de modernização depende do seu cronograma de
codificação de aplicativos e de sua disposição para correr riscos.

PRIMEIROS PASSOS

Planeje e priorize
Planeje sua modernização correlacionando o esforço às prioridades de
negócios. Identifique ganhos rápidos que estejam prontos para serem
iniciados imediatamente. Escolha a estratégia de modernização certa
impulsionada por suas necessidades de negócios.
“SE VOCÊ FALHA EM PLANEJAR, ENTÃO ESTÁ PLANEJANDO FALHAR”
- BENJAMIN FRANKLIN
Priorize. Você precisa equilibrar o prazo e as prioridades de
negócios. Projetos de baixa prioridade são bons veículos de
aprendizado, mas podem não gerar tanto valor de negócio real.
Ganhos rápidos. Ganhos rápidos são importantes para tranquilizar as
partes interessadas e justificar o investimento em projetos de longo prazo.
Combinação perfeita. Seus primeiros projetos devem ser de curta
duração e ter alto potencial de valor de negócio. Começar com o
projeto mais longo e mais difícil pode levar a uma perda de confiança
quanto ao resultado geral antes que algum valor seja concretizado.

Saiba mais
Confira a consultoria em transformação e adoção do IBM Cloud.
https://www.ibm.com/cloud/garage/adoption/cloud-adoption-andtransformation
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Demonstre sucesso antecipadamente
com ganhos rápidos! Comece
pequeno e expanda.

Modernize de forma planejada.

PRIMEIROS PASSOS

Estabeleça a base
Plataformas de contêineres, como o Kubernetes, fornecem a base para a
modernização de aplicativos. Esse sistema de gerenciamento de contêineres baseado
em código-fonte aberto tem como alvo ambas as equipes de desenvolvimento e de
operações. Com a conteinerização, os desenvolvedores podem tratar a configuração
como código, para viabilizar uma moderna cadeia de ferramentas de DevOps.
A IBM fornece uma plataforma de contêineres consistente para a modernização
de aplicativos em ambos os ambientes público e privado do IBM Cloud.
CONTÊINERES: A BASE PARA A MODERNIZAÇÃO
Plataforma baseada no Kubernetes. A orquestração de contêineres
é o ponto de partida. É essencial ter uma base sólida com resiliência
e segurança na linha de frente.
Middleware e serviços conteinerizados. Imagens de contêiner pré-construídas
e gráficos Helm podem acelerar bastante sua conteinerização.
Automatize. Você precisa de capacidades para orquestrar VMs existentes,
novos canais de implantação mais refinados e novas pilhas de operações.

Saiba mais
Confira o IBM Cloud Private.
https://www.ibm.com/cloud-computing/products/ibm-cloud-private/
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Base para a modernização de aplicativos
A IBM realiza a conteinerização por meio do IBM Container
Service e do IBM Cloud Private, com base no Kubernetes.

PRIMEIROS PASSOS

Conteinerize seus aplicativos
Empacotar um aplicativo em uma imagem do Docker é um bom primeiro
passo para a modernização, mas muitos aplicativos não são otimizados
para contêineres. O balanceamento de carga, o tratamento do estado
do aplicativo e o monitoramento são diferentes em aplicativos
conteinerizados. Como resultado, você pode precisar reescrever partes
de seus aplicativos. Da mesma forma, os processos de ajuste de
desempenho e DevOps precisam ser alinhados aos contêineres.
VOCÊ EMPACOTOU SEU APLICATIVO EM UMA IMAGEM DO DOCKER. E AGORA?
Adapte seus aplicativos. Você precisa de aceleradores para adaptar seus
aplicativos a um ambiente de contêiner. A IBM fornece middleware e
serviços pré-construídos e conteinerizados, além de orientação prescritiva.
Modernize seu processos de DevOps e de configuração. A IBM fornece
ferramentas que geram automaticamente canais para novos aplicativos,
bem como ferramentas de orquestração que automatizam a configuração.
Operações modernas. A IBM fornece gerenciamento e monitoramento
de uso imediato, com base em tecnologias abertas.

Saiba mais
Confira a arquitetura de microsserviços.
https://www.ibm.com/cloud/garage/architectures/microservices
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O middleware e os aplicativos conteinerizados são
a chave para migrar para abordagens modernas de
desenvolvimento e operações.
Uma plataforma integrada de operações e DevOps que seja
nativa do ambiente de contêineres é um requisito.

PRIMEIROS PASSOS

Exponha e integre
A melhor maneira de expor alguns aplicativos existentes é na forma de APIs.
Feito isso, eles se tornam ativos reutilizáveis que são facilmente aproveitados
para criar novas capacidades que aumentam o aplicativo existente. Integre
outros aplicativos ao ecossistema aproveitando essas APIs.
DESBLOQUEIE O VALOR DE NEGÓCIO DOS SISTEMAS EXISTENTES
Exponha. Exponha o valor existente na forma de APIs REST para
facilitar o acesso a partir de qualquer endpoint.
Gerencie. Tenha as APIs sob o controle do gerenciamento para
melhorar a segurança, a performance e a visibilidade.
Aproveite. Novos aplicativos podem aproveitar APIs de aplicativos
existentes sem exigir alterações em aplicativos existentes.

Saiba mais
Confira a arquitetura de APIs.
https://www.ibm.com/cloud/garage/architectures/apiArchitecture
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Crie novas capacidades aproveitando APIs.
As APIs permitem a criação incremental de valor para estender
os ecossistemas de aplicativos atuais.

PRIMEIROS PASSOS

Refatore
A refatoração é o processo de substituir código existente e difícil de manter
por código novo e mais bem escrito, parte por parte. Você “estrangula” o
antigo monólito substituindo cada função de negócios de forma incremental.
MODERNIZE DE MANEIRA INTELIGENTE
Produtividade. Refatorar um aplicativo para microsserviços melhora a
produtividade dos desenvolvedores. Isso permite que você libere mais
código rapidamente.
Escalabilidade. A refatoração para uma arquitetura mais escalonável deve ser feita
de forma incremental. É importante fornecer valor de negócio real em cada etapa de
uma refatoração e, ao mesmo tempo, melhorar a eficiência operacional.
Conteinerize. Você pode começar reempacotando seu monólito como um contêiner
usando o Liberty e, em seguida, adicionar novos contêineres à sua solução à medida
que você for separando funções de negócios em novos microsserviços.

Saiba mais
Confira a arquitetura de microsserviços.
https://www.ibm.com/cloud/garage/architectures/microservices
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Um valor incremental é fornecido em cada ponto
do processo.
A substituição de um monólito por partes permite que você
obtenha eficiência e melhorias adicionais em cada etapa.

PRIMEIROS PASSOS

Implemente determinados
aplicativos em VMs
Nem todo aplicativo pode ser implantado facilmente em contêineres.
Em alguns casos, é possível que partes de uma solução geral tenham
que ser executadas em VMs. Essa é uma opção válida e complementar,
como parte da jornada geral de modernização.
PARA COMPLEMENTAR UMA SOLUÇÃO DE MODERNIZAÇÃO
Adequação ao propósito. Parte da infraestrutura de aplicativos
existente é otimizada para operar dentro de VMs. Esses aplicativos
devem permanecer dentro de uma VM.
Serviços padronizados. As VMs podem aproveitar os serviços do
IBM Cloud Private para reduzir o custo geral de gerenciamento.
Integração de contêineres. Elimine os obstáculos que inibem
a modernização permitindo que novos serviços baseados em
contêineres interajam com aplicativos existentes em VMs.

Saiba mais
Confira as arquiteturas de infraestrutura.
https://www.ibm.com/cloud/garage/architectures/infrastructure

20

Gerencie VMs e contêineres
em conjunto.

Os ativos baseados em VMs fazem parte de uma solução
geral de modernização.

PRIMEIROS PASSOS

Consultoria em adoção de
nuvem e transformação
A consultoria em adoção de nuvem e transformação ajuda a equilibrar
suas necessidades atuais e futuras de tecnologia com um entendimento
do conjunto integrado de decisões que precisam ser tomadas. Trabalhe
conosco para alinhar o talento e as capacidades necessárias, os
sistemas de gerenciamento que você usará e as metas de negócios
com as quais você será avaliado com a visão de adoção e transformação
da sua organização.
UM ROTEIRO ESTRATÉGICO
Pense. Avalie seu estado atual e elabore e priorize as metas
de estado futuro.
Transforme. Obtenha orientação para ajudar você a adotar a nuvem, ganhar
confiança e alcançar seu conjunto inicial de resultados de negócios.
Prospere. Trabalhe em conjunto para ajustar e expandir seu plano de forma
a tirar proveito do seu sucesso e amplificar sua nova cultura ágil.

Saiba mais
Confira o site do IBM Cloud Garage Method (Adoção).
https://www.ibm.com/cloud/garage/adoption
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Contrate os especialistas em adoção de nuvem da IBM!
Roteiro de adoção da nuvem

Workshops
de projeto

Planejar MVP

Avaliar
resultados
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so!

Suces
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https://www.ibm.com/cloud/gara
adoption

Estabeleça uma estratégia de nuvem para adotar,
transformar e fornecer valor; em seguida, transforme
essa estratégia em um roteiro que você possa seguir.

Notas:
Visite o IBM Cloud Garage

ibm.com/cloud/garage/get-started

Faça o curso: Exploreceba
o Garage Method e re
uma insígnia!!!

loud/garage/
https://www.ibm.com/c_garage_method
content/course/explore

*

Obtenha o livro:
“The Cloud Adoption Playbook”,
disponível na amazon.com
ibm.biz/cloud-adoption-playbook
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Explore a arquitetura de
nuvem privada e assista
à demonstração guiada
de 10 minutos!!
https://www.ibm.com/cloud/
garage/demo/try-private-cloudinstall-an-app
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