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Sumário executivo
Nesta era de serviços digitais, os aplicativos e os dados são os principais ativadores
das organizações. O valor da tecnologia ágil e do departamento de DevOps
(que inclui uma entrega mais rápida e melhores níveis de serviço) é reconhecido
por muitos, e isso é possibilitado pela rápida evolução das arquiteturas de TI das
organizações atuais. O ritmo das inovações continua acelerando. Para acompanhar,
muitas organizações começaram a desenvolver seus aplicativos usando técnicas
nativas da nuvem. Os aplicativos nativos na nuvem são projetados como um conjunto
de microsserviços que podem ser dimensionados de forma independente e atualizados
rapidamente. Geralmente, eles são fornecidos como contêineres e orquestrados
com o Kubernetes.
A maioria das organizações tem aplicativos existentes com funcionalidades essenciais
que não podem ser abandonadas. Muitas vezes, eles são pacotes monolíticos
executados em um ambiente virtualizado. Para prosperar e crescer, as organizações
devem adotar uma abordagem de aplicativos modernos. Esse tipo de abordagem
aproveita os serviços distribuídos expostos como APIs em execução em um ambiente
de várias nuvens. Ele pressupõe a colaboração dos serviços existentes implementados
nas atuais arquiteturas monolíticas, além de novos serviços que aproveitam técnicas
nativas da nuvem.
A Dell Technologies tem conhecimento especializado comprovado em ajudar as
organizações a criar um plano estratégico para a adoção de aplicativos modernos.
Este eBook começará com um resumo dos benefícios que os clientes obtêm ao fazer
a transição para uma abordagem de aplicativos modernos. Em seguida, ele mostrará
quatro técnicas para acelerar as iniciativas relacionadas a esses aplicativos.
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Benefícios dos aplicativos modernos

Respostas e inovações
mais rápidas

Maior escalabilidade e tolerância
a mudanças

Menos riscos
e maior produtividade

Para atualizar os aplicativos monolíticos, é necessário
recriar todo o pacote, mesmo para fazer pequenas
mudanças. Como os aplicativos modernos abrangem
vários serviços modulares que se comunicam por meio
de APIs, os desenvolvedores podem adicionar recursos
novos e inovadores com rapidez e atualizar os recursos
existentes de forma independente.

Como os serviços subjacentes aos aplicativos
modernos são acoplados livremente, eles podem
ser interrompidos, ampliados e reduzidos de
maneira independente. Isso os torna mais confiáveis
e resilientes às mudanças nos níveis de serviço da
infraestrutura em que são executados. Isso também
significa que eles podem ser dimensionados entre
várias nuvens, se necessário, sem disrupção.

A automação faz parte da abordagem de aplicativos
modernos. As ferramentas que aplicam políticas
e reduzem as etapas manuais criam processos
reproduzíveis que eliminam oportunidades de erros
e diminuem os esforços necessários para implementar
e operar a infraestrutura subjacente.
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Quatro maneiras de acelerar o
sucesso dos aplicativos modernos

Não tente reinventar
o que já existe

Otimize as operações
do segundo dia

Patrimônio tecnológico:
aproveite os
investimentos existentes

Arquitetura para gerar
consistência

Na próxima seção, vamos nos aprofundar em cada uma dessas recomendações
e ver como colocá-las em prática.
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Não tente reinventar o que já existe
O DESAFIO
Desenvolver seu próprio conjunto de aplicativos modernos quase nunca gera um
valor diferencial
O ecossistema de aplicativos modernos é complexo: uma plataforma de aplicativos modernos requer
componentes de infraestrutura subjacente que implementem recursos essenciais, como orquestração,
registro de imagens, persistência, sistema de rede, monitoramento, segurança e muito mais. Você deve
escolher uma implementação comercial para cada componente e integrar esses componentes para
que funcionem perfeitamente uns com os outros. A maior parte da equipe de TI não está familiarizada
com as tecnologias nativas da nuvem, o que aumenta ainda mais o desafio. Selecionar e integrar esses
componentes para montar uma plataforma pronta para produção são tarefas que raramente agregam
um valor exclusivo. A maioria das organizações que tenta criar uma plataforma personalizada nativa da
nuvem termina com configurações frágeis que são muito difíceis de manter e colocar em produção.

A SOLUÇÃO
Soluções turnkey para a infraestrutura de aplicativos modernos
Para colocar os aplicativos modernos em produção mais rapidamente e permitir que eles sejam dimensionados,
as organizações precisam simplificar a aquisição e a configuração de sua infraestrutura de aplicativos
modernos. Ao selecionar uma plataforma turnkey e pronta para produção, elas podem se concentrar
nos resultados estratégicos gerados pelos aplicativos modernos, e não na aquisição e configuração de
componentes. O aproveitamento de uma arquitetura padronizada e pré-configurada acelera o tempo para
produção e garante a capacidade de avançar do desenvolvimento para a produção em escala.
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Patrimônio tecnológico: Aproveite os investimentos existentes
O DESAFIO
Ambientes incompatíveis causam disrupção e aumentam os custos
Poucas organizações podem se dar ao luxo de começar do zero e abandonar os investimentos existentes
em infraestrutura e equipe. Para que sua abordagem de aplicativos modernos tenha sucesso, as
abordagens tradicionais e nativas da nuvem devem coexistir pragmaticamente. Embora muitos conjuntos
nativos na nuvem se destaquem por entregar novas funcionalidades em microsserviços conteinerizados,
eles negligenciam os valiosos aplicativos preexistentes que administram a empresa. Se a infraestrutura
existente e as habilidades atuais não forem estendidas à sua prática de aplicativos modernos, os fluxos
processuais de DevOps serão inerentemente desconexos e tornarão sua arquitetura insustentável.

A SOLUÇÃO
Adicionar recursos nativos na nuvem aos poucos à sua operação atual
A abordagem pragmática é aprimorar a infraestrutura e a equipe que oferecem suporte aos aplicativos
virtualizados e à infraestrutura como serviço (IaaS) de uma forma que agregue suporte a contêineres
e à orquestração Kubernetes. Os aplicativos modernos combinarão os serviços dos aplicativos monolíticos
tradicionais e dos aplicativos conteinerizados emergentes, e uma boa opção é oferecer suporte a esses
aplicativos na mesma infraestrutura. As habilidades nativas da nuvem são escassas, e ter uma equipe com
conhecimentos sobre os sistemas legados já é algo valioso por si só. Você pode garantir a maximização do
valor obtido com essas habilidades e esses conhecimentos capacitando a equipe com ferramentas que a
permitam oferecer suporte a recursos nativos na nuvem com o conjunto existente de habilidades.
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Otimize as operações do segundo dia
O DESAFIO
Risco de tempo de inatividade e perda de dados
Com tantos componentes presentes em um conjunto de aplicativos modernos, o gerenciamento do
ciclo de vida pode se tornar desgastante rapidamente. Os aprimoramentos de recursos e os patches
de segurança exigem atualizações regulares da plataforma. Sem esses patches e atualizações,
há riscos de tempo de inatividade e incidentes de segurança. Os desenvolvedores e operadores podem
acabar dedicando seu tempo a manter a integridade do conjunto, e não a implementar recursos que
diferenciem a empresa. Os aplicativos modernos estão sendo usados para sistemas mais essenciais.
Isso gera a necessidade de uma solução ideal para recuperação de desastres e de continuidade dos
negócios, a fim de evitar o risco de perda de dados.

A SOLUÇÃO
Manter e dimensionar os níveis de serviço corretos
Ao adotar uma plataforma que automatiza a aplicação de patches e a atualização para novas versões,
as organizações podem garantir a estabilidade e a segurança de sua arquitetura de aplicativos modernos
e, ao mesmo tempo, manter os desenvolvedores concentrados em inovações. Esse recurso permite o
download automático de atualizações verificadas, o que leva a infraestrutura subjacente de um estado de
bom funcionamento para o próximo, sem interrupções. Ele elimina as barreiras para manter a plataforma
atualizada e, assim, novos recursos e aprimoramentos de segurança poderão ser acessados assim que
estiverem disponíveis. Por sua vez, isso libera a equipe para se concentrar em tarefas que agregam
valor à operação. A solução certa para recuperação de desastres e continuidade dos negócios incluirá a
capacidade de proteger as máquinas virtuais e os contêineres.
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Arquitetura para gerar consistência
O DESAFIO
As implementações de várias nuvens sofrem com
infraestrutura e operações inconsistentes
Os aplicativos modernos circulam na era das operações em nuvem. Seja no local em uma nuvem privada
ou em grandes nuvens públicas, a maioria das organizações deve se planejar para oferecer suporte
a implementações com várias nuvens para seus aplicativos. Quando os aplicativos não são compatíveis
com as opções de implementação em nuvem, a TI perde a flexibilidade para alocar as cargas de trabalho
na nuvem mais bem alinhada às suas necessidades. A governança e a conformidade são bastante
complicadas em um mundo de várias nuvens devido às variações nos procedimentos operacionais,
nas interfaces de gerenciamento, nas políticas de segurança e nas ferramentas de monitoramento
das diferentes opções de implementação em nuvem pública e privada.

A SOLUÇÃO
Simplifique as operações com a consistência da nuvem híbrida
O local de execução dos aplicativos deve ser determinado por considerações comerciais, técnicas,
operacionais e financeiras, e não por limitações de compatibilidade. A abordagem certa permitirá
que a mesma VM ou o mesmo contêiner seja movido sem alterações, para que os desenvolvedores
e a TI possam criar alinhamento entre as necessidades dos aplicativos e as opções de infraestrutura.
Uma estrutura operacional consistente que abrange todos os ambientes é essencial para manter
a governança, a segurança e a conformidade, bem como para aumentar a produtividade do DevOps.
Uma nuvem híbrida consistente deve se estender por todos os ambientes, inclusive data centers locais,
localizações na borda e nuvem pública. Isso permitirá determinar as políticas e os processos de uma
forma que limite os silos operacionais, aumentando a eficiência e reduzindo os riscos.
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Aplicativos modernos:
as soluções da Dell Technologies
O VMware vSphere® com o Tanzu™ agora inclui o Kubernetes. A Dell Technologies
trabalha em conjunto com a VMware a fim de fornecer soluções e serviços para
o Tanzu. Essas soluções possibilitam uma abordagem pragmática para a adoção de
padrões nativos na nuvem adicionando-as de maneira incremental e sem interrupções
às suas operações existentes. Isso simplifica e acelera a capacidade das organizações
de transformar o portfólio de aplicativos e estar pronto para o futuro.
O Dell Technologies Tanzu Advantage é o nosso portfólio completo de soluções que
incorporam o que há de melhor em nossa infraestrutura líder do setor com o software
líder do setor da VMware. Cada organização e, às vezes, cada produto fornecido
pela sua organização pode ter requisitos diferentes para a plataforma na qual você
executará os aplicativos. Chamamos isso de implementação do Tanzu do seu jeito.
Os componentes avançados da categoria com servidores PowerEdge e até mesmo
armazenamento criado sob medida, como PowerMax ou PowerStore, oferecem
o mais alto nível de configuração e controle. As opções turnkey baseadas no VxRail
são pré-configuradas e são altamente integradas para proporcionar operações do
segundo dia rápidas, sem preocupações e automatizadas. As abordagens as a service,
como o APEX Cloud Services e o VMware Cloud on Dell EMC, oferecem consumo
flexível, fornecimento em pacotes e serviços de implementação, e até mesmo serviços
totalmente gerenciados, caso seja necessário.
A Dell Technologies colaborou com a VMware e a comunidade de código aberto no
projeto Velero para fornecer proteção de dados de nível empresarial para ambientes
do Kubernetes. O software Dell EMC PowerProtect se baseia nesses recursos para
permitir que você defina políticas de proteção, backup e recuperação, desduplicação e
aplicativos de nível, contêineres e VMs da VMware para armazenamento de proteção.
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Aplicativos modernos: as soluções da Dell Technologies

Implemente o VMware Tanzu com o APEX Cloud Services
O APEX Cloud Services oferece várias opções para automatizar a implementação da infraestrutura de aplicativos moderna com Tanzu para fornecer um ambiente do Kubernetes
pronto para produção. Isso permite que você aproveite um modelo operacional de infraestrutura consistente em todas as implementações do Kubernetes para poder acelerar
o tempo de desenvolvimento de aplicativos nativos na nuvem. Com suporte para aplicativos tradicionais e nativos na nuvem na mesma infraestrutura, agora você pode aproveitar
a próxima evolução em aplicativos empresariais.

Aplicativo
Aplicativo
Aplicativo

Cluster do
Kubernetes

APEX
Private Cloud

VXRAIL
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A Dell Technologies pode ajudar você
a adotar aplicativos modernos com confiança
Os aplicativos modernos são essenciais para entregar produtos e serviços inovadores em todas as organizações.
Uma abordagem de aplicativos modernos utiliza os aplicativos novos e existentes nas opções de implementação
em nuvem privada, nuvem pública e borda. As organizações que adotam essa abordagem têm uma TI mais ágil
e escalável e apresentam um menor TCO, além de melhores níveis de serviço.
Pode ser desafiador navegar no ambiente dinâmico da tecnologia da informação. A Dell Technologies ajuda nossos
clientes a estabelecer uma arquitetura empresarial que adote os aplicativos modernos de forma pragmática.
Essa abordagem protege os investimentos existentes e, ao mesmo tempo, dimensiona as iniciativas desde a fase
piloto até a produção. Nós temos experiência no desenvolvimento de uma abordagem sustentável que aproveita
a automação e a consistência em várias opções de implementação em nuvem.
O Dell Technologies Tanzu Advantage se baseia em componentes comprovados da Dell EMC e da VMware. Nós
projetamos integrações exclusivas que otimizam toda a experiência de propriedade, desde o design, à implementação
e à manutenção. Ele conta com o apoio de nossos profissionais de serviços e parceiros provedores de serviços,
que podem ajudar em todos os aspectos de como incorporar as tecnologias nativas da nuvem e a orquestração
Kubernetes, da arquitetura e da educação aos serviços gerenciados e à hospedagem. O resultado é uma abordagem
de aplicativos modernos que proporciona uma TI ágil, eficiente, prática e alinhada às necessidades da organização.

Entre em contato conosco e comece hoje mesmo.
Saiba mais sobre o Dell Technologies Tanzu Advantage.

O Dell Technologies Tanzu Advantage é um conjunto de soluções de infraestrutura em nuvem com base em arquiteturas Intel®,
compatível com o ecossistema mais amplo do setor. Isso fornece computação em nuvem confiável e segurança aprimorada,
além de desempenho escalável e otimizado para cargas de trabalho em nuvens públicas, privadas e em locais na borda.
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