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Processo

Baseado em Projetos Contínuo

WaterfallITSM Agile DevOps

Dados

2005 2012 2015 2020

1 12x 85x 400x

Tornando o cenário de TI mais complexo

2. Gartner (G00261253 and G00250580).1. Private Cloud Matures, Hybrid Cloud is next.

3. IDC projects that the “digital universe” will reach 40 ZB by 2020, an amount that exceeds previous forecasts by 5 ZBs.

Como lidar?

Aplicações

Monolíticas Microsserviços

4/ano1/ano 36/ano 120/ano

Das grandes empresas

usarão nuvens híbridas

até 20171

50%

4,000 Liberações de 

aplicações por

Segundo em 20202

400X
Crescimento dos dados 

da operação de TI até

20203

Infraestrutura

Nuvem privadaVirtualizaçãoTI Tradicional Nuvem híbrida
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Revolução Digital
Diferenciação direcionada por Software



Cloud



Infraestrutura Híbrida é a nova realidade

TI Tradicional Virtual e automatizada Nuvens privadas Nuvens públicasNuvens

gerenciadas

On-premise
Construção / Consumo

Off-premise
Consumo



DevOps



DevOps

– DevOps é uma abordagem que enfatiza o 
desenvolvimento rápido, pequeno e iterativo, 
bem como o deployment de aplicações para 
reagir melhor e atender às necessidades de 
negócios. 

– É caracterizado por uma mudança cultural 
na qual Dev e Ops funcionam como uma 
equipe, focada em entregar valor para o 
negócio.



Evolução das Metodologias

– 1991: Integração Contínua (Continuous Integration - CI) nomeada e proposta por Grady Booch

– 2001: Manifesto Ágil escrito, seu primeiro princípio diz:

“Nossa mais alta prioridade é satisfazer o cliente através da entrega contínua e antecipada de software com valor.“

– 2006 – 2010: Popularização da Entrega Contínua (Continuous Delivery - CD)

– 2009: Surge o termo DevOps e a primeira conferência "DevOps Days“ é realizada

– Atualmente: DevOps

– CI é commodity.

– Ferramentas integradas de CD focam no gerenciamento do pipeline e deployment. 

– Continuous Assessment.

– Expandindo integrações com a Nuvem e tecnologias emergentes como Contêineres e Composable
Infrastructure.
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Do Ágil ao DevOps

Dev + Test + Ops

Uma equipe de aplicação/serviço!

- Visão comum e orientada ao 

negócio

- Objetivos compartilhados

- Responsabilidade 

compartilhada
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Microsserviços



Microsserviços

– “Abordagem de desenvolvimento de uma 
única aplicação como sendo uma suíte de 
diversos pequenos serviços”

– Características de uma arquitetura de 
microsserviços:

– Cada serviço é de fácil substituição

– Serviços são organizados de acordo com 
capacidades (interface de front-end, 
recomendação, logística, cobrança, etc).

– Cada serviço pode ser implementado de forma 
diferente, incluindo linguagens de programação, 
bancos de dados, infraestrutura, etc.

– Arquiteturas são simétricas e não hierárquicas 
(produtor – consumidor).

Aplicação 
Monolítica

Aplicação
em

Microsserviços

“Fonte Martin Fowler



Containers



O que são Containers?

“Containers permitem o empacotamento de uma aplicação com todas

as suas dependências em uma unidade padronizada para o 

desenvolvimento de software"

Características básicas:

• Porção de software que contém tudo aquilo necessário para sua 

execução: código, runtime, ferramentas e bibliotecas de sistema

• Será executado sempre da mesma maneira, independente do 

ambiente

“Fonte docker.com



Containers e Máquinas Virtuais
Como se diferenciam?

Máquinas Virtuais Containers

• Amarrado a 

uma

infraestrutura

específica

• Dezenas de 

GBs

• Aplicações e todas as 

suas dependências

• Processos isolados

Figuras de docker.com



Como a HPE pode ajudar?



Soluções de Software HPE em Containers

HPE Software Community Editions

• Acesso através: https://hub.docker.com/u/hpsoftware/

• São versões para uso da comunidade open source

• Atualmente: CSA and Codar, OO, Load Runner Generator, RUM Probe, SiteScope, CMS

• Planejados para o futuro: AppDefender, Vertica e outros

HPE Software Open Source

• Verigreen: https://hub.docker.com/r/verigreen/

• Controle de check-in para continuous integration

• Cloudslang: https://hub.docker.com/r/cloudslang/cloudslang

• Operations Orchestration core engine focado em ambiente DevOps

https://hub.docker.com/u/hpsoftware/
https://hub.docker.com/r/verigreen/
https://hub.docker.com/r/cloudslang/cloudslang


HPE Software
https://hub.docker.com/u/hpsoftware/
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https://hub.docker.com/u/hpsoftware/




Cloud Orchestration in Action
Out of the box service designs to fulfill dozens of IT services 
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Comprehensive cloud stack 
management

Infrastructure, Platform, and 
Software as a Service

After Day 1…

Patching

Compliance

Monitoring



Continuous Deployment with HPE Codar
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Achieve application release nirvana with continuous deployment 



Release pipeline management
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Comprehensive view into the package workflow across the lifecycle stages



Declarative topology models
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Build topologies with reusable components with drag and drop style intuitive designer



Quick DB and MW setup with HPE Orchestration

Example flow Automatic actions fix 

common problems

Complete reports

 Complete audit trail

 Reports and ROI

 Knowledge captured in 

process automations

 Deploy, provision, and 

configure DB and MW

 Release schema 

changes and populate 

metadata

 Focus admin on high-

value activities
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Containers Docker – HPE Software
https://hub.docker.com/u/hpsoftware/
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Load Testing
Operations 

Management

Sitescope

AppPulse Trace

CloudSlang

Operations 

Orchestration

Codar

ITOC

CMS + 

Discover

Automação MonitoraçãoPerformance

Conformidade Configuração

https://hub.docker.com/u/hpsoftware/


Docker Registry

Hybrid 

Cloud

HPE CMS

HPE Codar

Pipeline

Arquiteto de 

Aplicação

Governança Compara a consistência 

entre as Images e as 

instâncias em execução

Codar “pega” 

Docker Images do 

repositório

Cenário Prático

HPE 
ALM 

OCTANE

Testes de 

performance para 

avaliar a arquitetura

Orquestração Docker

HPE CSA

HPE 

OpsBrigde



Obrigado!!!


