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Por que microsserviços e por que agora?

Nesta era de transformação digital, quando as organizações 
estão correndo para obter produtos e serviços no mercado mais 
rapidamente, sua demanda por agilidade levou a um novo modelo de 
desenvolvimento e entrega de aplicativos.

Como o nome indica, os microsserviços são componentes pequenos e independentes que juntos 
formam um aplicativo completo. Ao dividir o código de um aplicativo em unidades gerenciáveis 
de microsserviços, em vez de vincular-se a uma base de códigos monolítica, os desenvolvedores 
podem implantar rapidamente atualizações para qualquer parte do aplicativo - e enviar o código 
para produção muitas vezes ao dia, em vez de mensalmente ou trimestralmente.

Habilitando tecnologias

Duas tecnologias principais para microserviços são containers e Kubernetes, uma plataforma 
de orquestração com contêiner de código aberto. Empacotado em um contêiner com 
todos os recursos necessários para executar, um microsserviço pode ser dimensionado 
independentemente de outros microsserviços, enquanto o Kubernetes automatiza a 
implementação, o dimensionamento e o gerenciamento de todos os aplicativos em contêiner. 
É importante também o controlador de entrega de aplicativos (ADC) para permitir uma 
comunicação segura entre o mundo exterior e os microsserviços, além de equilibrar a carga e o 
tráfego seguro entre os microsserviços.  

Até 2022 mais de

Fonte: "Práticas recomendadas para a execução de contêineres e Kubernetes na produção", relatório da Gartner publicado em 25 de fevereiro de 2019; ID G00385131 

das organizações globais executarão aplicativos  
em contêineres na produção, o que representa  
um aumento significativo em relação a menos de 
30% hoje. 
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Modernizar a entrega de 
aplicativos não é um  
pequeno passo

Para fazer a transição bem-sucedida de uma arquitetura 
monolítica para uma baseada em microsserviços, 
você precisará modernizar a entrega de aplicativos 
considerando:

Milhares de microsserviços reutilizáveis

Equipes altamente funcionais e várias 
partes interessadas 

O lançamento de atualizações horárias ou mais 
frequentes usando entrega contínua (CI/CD)

* Como as empresas adotam e aplicam o relatório Cloud Native Infrastructure da O’Reilly publicado em 30 de abril de 2019.

Escassez de talentos

Observabilidade proativa 

Segurança integrada de aplicativos desde  
a concepção 

Integração de plataforma e ferramentas de código aberto

A modernização 
da entrega de 

aplicativos requer
muitos esforços.

Não entre em pânico.  
Estamos aqui para 

ajudar.

das organizações mencionam falta  
de habilidades como o maior desafio 
para adotar a infraestrutura nativa  
em nuvem.
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Leve seus aplicativos para  
produção mais rapidamente

A Citrix oferece as melhores soluções da categoria para  
entrega de aplicativos

Na Citrix, nossas soluções de entrega de aplicativos incluem a flexibilidade que você 
precisa para se mover na velocidade dos seus negócios. Você poderá implementar e 
entregar aplicativos com base em microsserviços confidencialmente, com a sua escolha de 
arquiteturas para equilibrar benefícios e complexidades e reduzir riscos.

Entre no ritmo

As soluções de entrega de aplicativos Citrix permitem implementar, executar e solucionar 
problemas de aplicativos baseados em microsserviços mais rapidamente. Além disso, nossas 
soluções:

• São soluções de entrega de aplicativos testadas em campo. 

• Trabalhe com sua plataforma Kubernetes preferida e ferramentas de código aberto. 

• Integre-se às ferramentas progressivas de CI/CD. 

• Suporte para todas as principais plataformas Kubernetes: Amazon (EKS), Azure (AKS),   
  Google (GKE), e Red Hat OpenShift.

• Dê suporte às ferramentas de código aberto mais populares para conduzir o Kubernetes,   
  inclusive o Istio, Prometheus, Grafana, Spinnaker e muito mais.  

• Estão disponíveis em vários fatores de forma e podem dar suporte a aplicativos monolíticos   
  e baseados em microsserviços à medida que você faz a transição para uma abordagem    
  nativa em nuvem para a entrega de aplicativos.  
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Reduza o risco dos seus aplicativos

A implementação e entrega de microsserviços são complexas 
e os conjuntos de habilidades de TI variam. O Citrix ADC 
oferece tranquilidade com:

Soluções com suporte da Citrix de nível de 
produção 
Diferente as soluções de código aberto, as soluções Citrix são 
totalmente testadas em campo e têm o suporte de especilistas. 

Pilha de observabilidade holística 
Os gráficos de serviço Citrix, combinados com ferramentas de 
código aberto para registros, métricas e rastreamento, oferecem a 
pilha de observabilidade mais holística para solucionar problemas 
de microsserviços mais rapidamente.

Segurança consistente entre monólitos  
e microsserviços  
Melhore sua postura de segurança aplicando políticas de segurança 
consistentes em todos os seus aplicativos.

Flexibilidade da arquitetura 
Uma escolha de arquiteturas permite equilibrar melhor os 
benefícios e a complexidade.

Melhor desempenho e escala 
Obtenha menor latência e maior desempenho para garantir a 
melhor experiência para os usuários.
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Capacite diversas partes interessadas 
com as ferramentas certas

A configuração das pessoas certas, com os recursos e as ideias certas para os problemas 
mais importantes, é fundamental para a implementação e a entrega de aplicativos 
baseados em microsserviços.

A equipe da plataforma  
A equipe da plataforma possui a implementação e o gerenciamento da infraestrutura do 
Kubernetes. Como tecido conjuntivo entre as várias partes interessadas responsáveis 
pelos vários componentes do desenvolvimento e entrega de aplicativos, elas garantem 
a governança da plataforma, a eficiência operacional e a agilidade do desenvolvedor. O 
Citrix ADC oferece eficiência operacional para a equipe da plataforma.

As partes interessadas  
DevOps implementam aplicativos continuamente, o que requer ciclos desenvolvimento 
e lançamento mais rápidos através de CI/CD e automatização. O Citrix ADC oferece ao 
DevOps uma direção de tráfego avançada e uma implementação progressiva e canária 
para o CI/CD.

Os engenheiros de confiabilidade do site (SREs) garantem a disponibilidade dos 
aplicativos, concentrando-se na resposta a incidentes e aproveitando os post-mortem. O 
Citrix ADC fornece observabilidade e insights aos SREs.

Os desenvolvedores monitoram o desempenho dos aplicativos para garantir uma 
experiência perfeita para os usuários finais. O Citrix ADC permite a descoberta e 
o roteamento de microsserviços e a solução de problemas mais rápida para os 
desenvolvedores.

O NetOps  estabelece políticas e conformidade de rede, gerencia e monitora a rede e 
supervisiona os recursos de rede e o planejamento de capacidades. O Citrix ADC fornece 
ao NetOps visibilidade do uso e desempenho do ADC, além da conformidade e do 
monitoramento das políticas de rede.

O DevSecOps  garante uma forte postura de segurança usando ferramentas 
automatizadas. O Citrix ADC permite a orquestração da segurança de infraestrutura, 
aplicativos, contêineres e APIs.
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Cinco principais recursos das soluções  
de entrega de aplicativos Citrix
Veja mais de perto como o Citrix ADC ajuda você a acelerar, reduzir riscos e capacitar 
as partes interessadas. 

Escolha a sua arquitetura preferida. 

Comece a operar mais rapidamente com integrações prontas 
para usar.

Assegure uma melhor experiência nos aplicativos para seus 
usuários finais.

Seja você um iniciante ou profissional nativo da nuvem, a escolha da arquitetura certa ajudará a encontrar um 
equilíbrio entre a simplicidade e os maiores benefícios, além de permitir o crescimento dos negócios, conforme 
necessário. A Citrix oferece quatro opções de arquitetura:

 •  Entrada de dois níveis: O caminho mais simples e rápido para a produção •  
 •  Entrada unificada: Simples para equipes de plataforma com experiência em rede 
 •  Malha de serviço: A melhor observabilidade, segurança e direção de tráfego, mas, complexa 
 •  Malha de serviço Lite: Benefícios semelhantes à malha de serviço, mas, mais simples

Mova os aplicativos para a produção rapidamente, com a mais ampla escolha de plataformas Kubernetes e 
ferramentas de código aberto.

 •  Plataformas Kubernetes: Amazon (EKS), Azure (AKS), Google (GKE), e Red Hat OpenShift  
 •  Ferramentas de observabilidade: Ferramentas Prometheus, Grafana, Elasticsearch, Kibana e Zipkin 
 •  CI/CD: Spinnaker 
 •  Planos de rede e de controle: Istio, Helm, gRPC e CNI

Ofereça melhor desempenho e escala de aplicativo com:

 •  Menor latência 
 •  Maior desempenho do ADC 
 •  Suporte para grandes clusters e microsserviços dinâmicos 
 •  Menor volume de memória
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Cinco principais recursos das  
soluções de entrega de aplicativos (continuação)

Estabeleça uma postura de segurança mais forte.

Aplique de forma consistente políticas de segurança em aplicativos monolíticos e baseados em microsserviços. As 
soluções de entrega de aplicativos Citrix fornecem recursos avançados de segurança para: 
 
 •  Entrada de segurança (tráfego norte-sul) Recursos de segurança para o tráfego norte-sul inclui   
    WAF,criptografia, SSL/TLS,  autenticação, autorização, mitigação de bot e gateway de API. 
 •  Segurança do tráfego leste-oeste: Os recursos de segurança do tráfego leste-oeste incluem   
    segmentação, .TLS mútuo (mTLS), criptografia, SSL, autenticação e autorização.

5 Elimine pontos cegos com observabilidade holística.

A pilha de observabilidade holística da Citrix vai além dos pilares tradicionais de registro, métricas e rastreamento 
para incluir gráficos de serviço. A integração imediata com as principais ferramentas de código aberto, combinada 
com gráficos de serviço, elimina o ponto cego de observabilidade do tráfego leste-oeste entre os microsserviços. 

A pilha de observabilidade holística da Citrix abrange o seguinte:

 •  Registro: A integração com o Elasticsearch e o Kibana fornece um registro de data e hora altamente   
    granular e registro de eventos pesquisável e painéis personalizados 
 •  Métricas : A integração com Prometheus e Grafana fornece tendências históricas, painéis e alertas. 
 •  Rastreamento: A integração com o OpenTracing e Zipkin oferece rastreamento de fluxo e latência para  
    solucionar problema de latência. 
 •  Gráficos de serviço: Representações gráficas dinâmicas de microsserviços e suas interdependências  
     ajudam a detectar anomalias, fornecendo um mapa completo de seus microsserviços, para que você  
     possa aprender a pontuação de integridade e ver taxa de transferência, saturação, erros e latência de  
     cada microsserviço.
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Acelere sua jornada para aplicativos 
baseados em microsserviços

A Citrix oferece soluções de entrega de aplicativos totalmente suportadas e com 
nível de produção que fornecem a integração mais abrangente às plataformas e 
ferramentas de código aberto Kubernetes, melhor desempenho e menor latência, 
segurança consistente de aplicativos e API e uma pilha holística de observabilidade.

Dê o próximo passo em sua jornada. Entre em contato com a Citrix para saber 
mais sobre as soluções de entrega de aplicativos para aplicativos baseados em 
microsserviços.

Saiba mais em citrix.com/networking/microservices


