
Docker, uma das principais
tendências de 2017



Capítulo 2 
É possível monitorar?

Índice

Capítulo 4
Como a migração 

para a AWS 
auxiliou o 

monitoramento?

Docker, uma das principais tendências de 2017

Capítulo 1  
O que é Docker?

Capítulo 3
Auxílio aos 
microsserviços e 
micro-deployments

Introdução 
Investindo 
no futuro

2



Introdução Investindo no futuro

Contêineres, microsserviços e fluxos de aplicações estão em 
terceiro lugar na lista das principais tendências de tecnologia 
para suportar iniciativas de Infraestrutura e Operações, segundo 
um estudo do Gartner. Para o vice-presidente do Gartner, David 
Capuccio, esses tópicos terão mais impacto sobre a forma como 
a TI oferecerá serviços às companhias nos próximos cinco anos.

Além disso, eles podem ser administrados por plataformas, 
como o Docker. A pesquisa The Docker Survey, realizada pela 
Docker, revelou os principais objetivos dos clientes quando 
utilizam esse tipo de plataforma:

Investindo no futuro
65% querem 
acelerar o 
desenvolvimento 
de software

42% optaram 
pela portabilidade 
da aplicação

48% desejam 
melhorar o 
controle e a 
padronização

Neste e-book vamos destacar essa 
ferramenta e como a Dynatrace 
age monitorando esses fluxos sem 
interferir no desenvolvimento e 
tráfego das aplicações.
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http://www.baguete.com.br/noticias/26/12/2016/gartner-10-tendencias-de-io
https://www.docker.com/survey-2016


4

Capítulo 1  
O que é Docker?
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O termo Docker refere-se a uma tecnologia de código aberto 
cujo principal benefício é a capacidade de criar, executar, testar e 
implantar aplicações distribuídas dentro de contêineres de software.

Esses contêineres fazem parte de um modo de virtualização de sistema 
operacional que permite que as aplicações e suas dependências sejam 
executadas em processos com recursos isolados. Além disso, esse método 
possibilita empacotar códigos, configurações e dependências de uma 
aplicação facilmente e com eficiência.

Devido à rapidez, confiabilidade e consistência de implantação que podem trazer, 
os contêineres se tornam uma boa opção ao criar recursos sólidos e escaláveis 
com menos custo.

A história do Docker é relativamente curta. Foi citado pela primeira vez em 2013 em 
uma rápida palestra da empresa dotCloud, que oferecia serviços de PaaS (Platform as 
a Service). Desde então, vem mudando os ambientes de desenvolvimento e ainda tem 
muito a oferecer.

O Docker permite que se agrupe um software em uma unidade padrão para conter tudo o que 
é necessário para sua execução, como códigos, runtime, ferramentas e bibliotecas do sistema, 
entre outros. A partir disso, o ambiente passa a ser portável para qualquer host que tenha acesso 
a ele.

Como não há necessidade de ajustes de ambiente, o tempo de implementação da infraestrutura ou 
aplicação é drasticamente reduzido, pois esse ambiente é sempre o mesmo. Uma vez configurado, pode 
ser replicado quantas vezes for necessário. 

O que é Docker? Pontos 
positivos dessa 
plataforma:
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Os processos operados em con-
têineres começam e terminam 
rapidamente. Já as máquinas 
virtuais não são planejadas para 
funcionar por um curto período 
de tempo. Além disso, os pro-
cessos em Docker servem para 
tarefas específicas, enquanto 
as máquinas virtuais são multi-
tarefas. Essas são as principais 
diferenças para se observar em 
relação ao monitoramento.

O gerenciamento do sistema 
Docker pela Dynatrace é práti-
co e estratégico. Ele acompa-
nha suas aplicações em contê-
ineres sem interferir em suas operações ou modificar seus 
comandos de ação, detectando automaticamente a criação de 
novos contêineres, e supervisiona as aplicações e os serviços 
guardados por ele. 

O produto é planejado para lidar com infraestruturas dinâmicas, 
que têm um tráfego alto de contêineres. Com um monitoramento 
ágil e eficiente, é possível acompanhar os microsserviços e micro-
deployments associados, que são comumente entregues por esse 
modo de virtualização. 

Outro benefício dessa auditoria ao siste-
ma Docker é a automaticidade com que 
se ajusta ao ambiente de cada cliente, 
descobrindo e acompanhando constante-
mente essas aplicações em contêineres. 
Ela rastreia implantações dos microsser-
viços e aplicações distribuídas através da 
rede de host e instâncias de Nuvem. 

Quando falamos de monitoramento de 
aplicações, estamos mais interessados no 
que está dentro dos contêineres. São ne-
cessárias informações específicas das apli-
cações para assegurar que seus contêine-
res estejam evoluindo como o esperado. 

Tudo isso é exibido em tempo real na 
forma de um panorama de todas as conexões entre seus processos de 
Docker. A chave para entender e validar a funcionalidade da aplicação 
está no monitoramento centralizado desses serviços em operação den-
tro dos contêineres. Por isso, é tão importante explorar os pontos de 
acesso da performance dentro de suas aplicações e base de dados. 

Com essas informações, é possível rastrear recursos de infraestrutura 
disponíveis para o planejamento e a validação da provisão do contêiner, 
compreendendo sua carga de serviços e então incrementando a experi-
ência do usuário de suas aplicações.

“Monitorar contêineres em 
Docker como se fossem máquinas 
virtuais com as mesmas métricas 

que podem ser capturadas em 
um sistema operacional não é o 

suficiente. Eles devem ser tratados 
devidamente: como processos 
isolados, operando em hosts.” 

Aloys Mayr, Líder de Tecnologia de 
Nuvem e Contêiner no Dynatrace 

Innovation  Lab.
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Microsserviços são uma forma de tornar o desenvol-
vimento de software mais simples. Eles são uma ma-
neira de conduzir a arquitetura do seu programa vi-
sando dividir os processos, mesmo que mantenham 
a integração de informações, ou seja, os serviços não 
terão fortes dependências uns dos outros, conservan-
do suas funções claras e indivisíveis. Isso descentraliza 
os serviços e permite um fluxo mais rápido, além de 
reduzir os custos.

No desenvolvimento das aplicações, dividir as funções 
das ferramentas em microsserviços é muito efetivo. 
Isso ocorre porque toda vez que é feito um update do 
serviço, torna-se necessário testar novamente cada 
um dos itens que foram entregues junto com essa atu-
alização, já que eles dividem códigos, dados e outros 
componentes.

Com os contêineres, é possível 
executar códigos isoladamen-
te e de forma eficiente. Já com 
microsserviços e contêineres, 
é viável ter uma arquitetura de 
software que otimiza a escalabi-
lidade e a facilidade de update.
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Como uma empresa de gerenciamento de performance digital, a Dynatrace tem cres-
cido muito nos últimos anos por meio dos serviços prestados aos seus clientes. Apesar 
de serem negócios de médio e grande porte em diversas áreas, as empresas possuem 
um fator em comum: todos têm o software como ferramenta indispensável para auxi-
liar seu core business.

Isso significa que cada software tem que operar constante e adequadamente para que 
o negócio funcione. Empresas on-line, por exemplo, precisam que essas ferramentas 
estejam ativas 24 horas por dia, 7 dias por semana. Por isso, as companhias contam 
com a Dynatrace para assegurar consistência para seus próprios consumidores.

Mesmo com o crescimento, a visão da Dynatrace é manter-se à frente das tendências 
de software, estando sempre pronta para oferecer as soluções necessárias aos mo-
delos modernos. Uma das questões principais para a transformação digital que esses 
clientes desejavam era identificar qual a melhor infraestrutura para entregar as solu-
ções SaaS (Software as a Service) da melhor forma e para mais regiões.

Foi então que a Amazon Web Services (AWS) tornou-se 
uma solução para a Dynatrace. O grande alcance da rede 
foi a chave para que a escolhesse como provedor de 
Cloud. A companhia utilizou o Amazon Elastic Compute 
Cloud, que combinava com a elasticidade dos usos e do 
tamanho das cargas.  
Usando o AWS, a Dynatrace impulsionou seus serviços, focando no desenvolvimento 
dos produtos em vez do gerenciamento diário. Na empresa, a transformação digital 
que aconteceu depois da migração de sua infraestrutura para AWS foi chamada de 
“Zero até DevOps em 80 dias”. Agora, não é mais necessário direcionar colaboradores 
para monitorar a infraestrutura. Em vez disso, os funcionários podem se empenhar 
para obter mais valor para o negócio.

A Dynatrace aumentou sua agilidade e escalabilidade por meio do uso de AWS. 
O serviço da Amazon oferece a automação total como um dos pontos-chave 
dessa transformação.



12

A Dynatrace, líder mundial em soluções de Ge-
renciamento de Performance Digital, transfor-
mou o modo como as empresas monitoram os 
ecossistemas digitais de hoje. Com Inteligência 
Artificial, tecnologia abrangente e automati-
zação completa, é a única solução que fornece 
respostas, não apenas dados, com base no co-
nhecimento detalhado de cada usuário, transa-
ção e aplicação. Mais de 8.000 organizações uti-
lizam a Dynatrace para otimizar as experiências 
dos clientes, inovar com rapidez e modernizar as 
operações de TI com absoluta confiança. 

Siga a Dynatrace 
Twitter (@Dynatrace) 
APM Blog (apmblog.dynatrace.com/) 
CXBlog (cxblog.dynatrace.com/)
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