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INTRODUÇÃO

Com a crescente adoção de modelos de cloud, muitas organizações buscam maneiras de migrar 
para o desenvolvimento nativo em cloud. Novas aplicações podem ser desenvolvidas usando 
modelos e serviços de cloud, microsserviços de exploração, equipes de desenvolvimento 
autônomas, implantação ágil e contínua e implantações de cloud em containers e orquestradas. 
Infelizmente, reescrever completamente todas as aplicações legadas é quase impossível devido 
ao tempo e ao custo necessários. 

Para permanecerem ágeis e competitivas, as organizações devem migrar e modernizar 
aplicações JavaTM e adotar o desenvolvimento nativo em cloud. Para a maioria das empresas, 
esse processo envolve reutilizar ao máximo as funcionalidades e os dados existentes, migrando 
as	cargas	de	trabalho	atuais	para	uma	plataforma	de	implantação	moderna	e,	por	fim,	aplicando	
novos processos, soluções e tecnologias.

O	modelo	de	modernização	"lift-and-shift"	é	um	primeiro	passo	bem	interessante	para	o	
desenvolvimento nativo em cloud, que envolve:

• Containerização	de	cargas	de	trabalho	monolíticas	existentes.

• Implantação	da	carga	de	trabalho	em	PaaS	(Plataforma	como	Serviço).

• Manutenção de integrações e dados externos na plataforma legada.

Quando essas etapas forem concluídas, os desenvolvedores poderão "substituir o monolítico" 
para	substituir	de	modo	incremental	funcionalidades	específicas	da	aplicação	por	microsserviços.

Este	guia	cobre	o	processo	de	"lift-and-shift"	usando	o	software	da	Red	Hat®,	detalhado	na	
Figura 1 abaixo, que envolve:

1. Análise de uma aplicação monolítica existente usando o Red Hat Application Migration 
Toolkit e migração para interfaces padrão open source.

2. Atualização	de	código	e	configuração	para	executar	o	Red Hat JBoss® Enterprise Application 
Platform.

3. Implantação do monolítico como um container no Red Hat OpenShift® Container Platform 
no qual funcionalidades como escalabilidade automática, clusterização integrada e failover 
podem aprimorar a aplicação.

Figura 1. Processo "lift-and-shift" com uso do software da Red Hat

https://www.redhat.com/pt-br
https://developers.redhat.com/products/rhamt/overview/
https://developers.redhat.com/products/rhamt/overview/
https://developers.redhat.com/products/eap/download
https://developers.redhat.com/products/eap/download
https://www.redhat.com/pt-br/technologies/cloud-computing/openshift
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Após	a	implantação	da	aplicação	no	Red	Hat	OpenShift	Container	Platform,	ferramentas	
adicionais	podem	ser	usadas	para	converter	funcionalidades	específicas	para	microsserviços.	
Esse	processo	pode	ser	usado	para	quebrar	a	funcionalidade	em	partes	menores	a	fim	de	gerar	
paralelização e autonomia, o que permite a redução do tempo para retorno ao usar ferramentas 
como:

• Thorntail/MicroProfile

• Spring Boot

• Node.js

• Eclipse Vert.x

SIMPLIFIQUE A MIGRAÇÃO COM O RED HAT APPLICATION MIGRATION 
TOOLKIT

O Red Hat Application Migration Toolkit é uma ferramenta baseada em regras extensível 
e	personalizável	que	ajuda	a	simplificar	a	migração	de	aplicações	Java.	Ele	é	usado	por	
organizações para:

• Planejamento	e	estimativa	de	trabalho.

• Identificação	de	problemas	de	migração	e	sugestão	de	soluções.

• Avaliação	de	relatórios	detalhados.

• Uso	de	regras	integradas	e	caminhos	de	migração.

• Fornecimento de extensão de regra e personalização.

• Análise de código-fonte ou arquivos de aplicações.

O Red Hat Application Migration Toolkit procura recursos comuns e destaca tecnologias e 
áreas problemáticas ao migrar aplicações. O conjunto de ferramentas fornece uma exibição 
de	alto	nível	das	tecnologias	usadas	pela	aplicação	e	oferece	um	relatório	detalhado	que	as	
organizações podem usar para estimar, documentar e migrar aplicações Java EE para o Red Hat 
JBoss Enterprise Application Platform.

Observação: o Red Hat Application Migration Toolkit normalmente faz parte de um programa 
maior de modernização e migração de aplicações. Esses programas geralmente são constituídos 
por fases bem definidas e reproduzíveis ao longo de semanas ou meses e podem envolver muitas 
pessoas de uma organização específica.

Para	saber	mais	sobre	a	filosofia	e	a	metodologia	comprovada	da	Red	Hat,	consulte	a	
documentação do Red Hat Application Migration Toolkit e a página inicial do desenvolvedor.

ANALISE UMA APLICAÇÃO JAVA EE

O Red Hat Application Migration Toolkit examina os artefatos da aplicação, incluindo arquivos 
da aplicação e diretórios de origem do projeto. Em seguida, ele cria um relatório em HTML que 
destaca a áreas que precisam de mudanças. O conjunto de ferramentas pode ser usado para 
migrar aplicações Java de versões anteriores do Red Hat JBoss Enterprise Application Platform 
(EAP)	ou	de	outras	plataformas	de	servidor	de	aplicações,	como	Oracle	WebLogic	Server	ou	IBM® 
WebSphere	Application	Server.

O Red Hat Application Migration Toolkit pode ser instalado e usado de maneiras diferentes:

• Console da web. O	console	da	web	do	Red	Hat	Application	Migration	Toolkit	permite	que	uma	
equipe de desenvolvedores avalie e priorize os esforços de migração e modernização para 
um grande número de aplicações. Ele permite que você agrupe aplicações em projetos para 
análise e fornece diversos relatórios que apresentam os resultados.

https://www.redhat.com/pt-br
https://thorntail.io/
https://spring.io/projects/spring-boot
https://nodejs.org/en/
https://vertx.io/
https://access.redhat.com/documentation/en-us/red_hat_application_migration_toolkit/4.2/
https://developers.redhat.com/products/rhamt/overview/
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• Interface de linha de comando (CLI). A	CLI	é	uma	ferramenta	de	linha	de	comando	que	
permite aos desenvolvedores avaliar e priorizar os esforços de migração e modernização 
para aplicações. Fornece diversos relatórios que destacam os resultados das análises. A 
simplicidade da CLI é ideal para analisar uma única aplicação.

• Plug-in do Eclipse. O plug-in do Eclipse do Red Hat Application Migration Toolkit fornece 
ajuda	diretamente	no	Eclipse	e	no	Red	Hat	Developer	Studio	para	desenvolvedores,	realizando	
alterações para os esforços de migração e modernização. Ele analisa os projetos usando o 
Red Hat Application Migration Toolkit, aponta problemas de migração no código-fonte, fornece 
orientação para corrigir os problemas e oferece substituição de código automática quando 
possível.

É	possível	fazer	download	de	todos	esses	métodos	de	acesso	na	página	do	Red Hat Application 
Migration Toolkit. Para obter instruções de instalação, consulte a documentação de cada um 
desses	métodos	de	acesso.	Para	cenários	de	multiusuário,	o	console	da	web	é	uma	boa	opção.	
Este documento destaca a simplicidade da CLI. As etapas a seguir resumem a operação do 
Red Hat Application Migration Toolkit.

1. VERIFIQUE A CLI DO RED HAT APPLICATION MIGRATION TOOLKIT

Quando	a	CLI	do	Red	Hat	Application	Migration	Toolkit	for	instalada,	verifique	se	a	ferramenta	foi	
instalada corretamente executando:

$ ${HOME}/rhamt-cli-4.0.0.Beta4/bin/rhamt-cli --version

Você verá algo parecido com:

Using RHAMT at /root/rhamt-cli-4.0.0.Beta4

> Red Hat Application Migration Toolkit (RHAMT) CLI, version 4.0.0.Beta4.

2. EXECUTE A CLI DO RED HAT APPLICATION MIGRATION TOOLKIT NO PROJETO

A CLI do Red Hat Application Migration Toolkit tem diversas opções de controle de execução. 
Aqui	a	CLI	é	usada	para	executar	um	projeto	chamado	de	monolítico,	gerando	um	relatório	com	o	
mesmo	nome.	Substitua	~/projects/monolith abaixo pelo nome do seu projeto real que está 
sob análise.

$ ~/rhamt-cli-4.0.0.Beta4/bin/rhamt-cli  \

   --sourcemode  \

   --input ~/projects/monolith  \

   --output ~/rhamt-reports/monolith  \

   --overwrite  \

   --source weblogic  \

   --target eap:7  \

   --packages com.redhat weblogic

Observe o uso das opções --source e --target. Essas opções permitem que você direcione 
caminhos	da	migração	específicos	compatíveis	com	o	Red	Hat	Application	Migration	Toolkit.	Os	
caminhos	da	migração	incluem:

• Oracle	WebLogic	Server

• IBM	WebSphere	Application	Server

• Red Hat JBoss EAP 5/6/7

Aguarde a conclusão da execução do conjunto de ferramentas. Quando for concluída, você verá 
algo similar a:

Relatório criado: ~/rhamt-reports/monolith/index.html

https://www.redhat.com/pt-br
https://developers.redhat.com/products/rhamt/download?extIdCarryOver=true&sc_cid=701f2000001OH6pAAG
https://developers.redhat.com/products/rhamt/download?extIdCarryOver=true&sc_cid=701f2000001OH6pAAG
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3. EXIBA OS RESULTADOS

Para exibir o relatório, aponte o seu navegador local para o seguinte arquivo:

~/rhamt-reports/monolith/index.html

Consulte a página inicial do relatório mostrado na Figura 2. O relatório principal da landing page 
lista	as	aplicações	processadas	e	também	os	problemas	encontrados.	Cada	linha	da	página	
contém	uma	visão	geral	de	alto	nível	dos	pontos	de	história,	do	número	de	incidentes	e	das	
tecnologias encontradas na aplicação.

Figura 2. Landing page do relatório do Red Hat Application Migration Toolkit

https://www.redhat.com/pt-br
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Neste exemplo, ao clicar no link do monolítico você obtém acesso a um painel do projeto, 
conforme mostrado na Figura 3.

Figura 3. Painel do Red Hat Application Migration Toolkit

COMPREENDA O RELATÓRIO

O painel oferece uma visão geral de todo o esforço de migração da aplicação. Ele resume:

• Os	incidentes	e	pontos	de	história	por	categoria.

• Os	incidentes	e	pontos	de	história	por	nível	de	esforço	das	alterações	sugeridas.

• Os incidentes por pacote.

Observação: os pontos de história são uma métrica abstrata comumente usada em 
desenvolvimento de software ágil para estimar o nível relativo de esforço necessário para 
implementar uma funcionalidade ou uma alteração. O Red Hat Application Migration Toolkit usa 
os pontos de história para expressar o nível de esforço necessário para migrar construções de 
uma aplicação específica e a aplicação como um todo. O nível de esforço varia de acordo com o 
tamanho e a complexidade da aplicação a ser migrada.

Há diversas subpáginas acessíveis pelo menu próximo à parte superior.

• All Applications	fornece	uma	lista	de	todas	as	aplicações	verificadas.

• Dashboard	oferece	uma	visão	geral	de	uma	aplicação	específica.

• Issues resume todos os problemas que demandam de atenção.

https://www.redhat.com/pt-br
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• Application Details	fornece	uma	visão	geral	detalhada	de	todos	os	recursos	encontrados	na	
aplicação que podem exigir atenção durante a migração.

• Unparsable mostra os arquivos que o Red Hat Application Migration Toolkit não pôde analisar 
no	formato	esperado.	Por	exemplo,	um	arquivo	com	terminação	.xml	ou	.wsdl	é	considerado	um	
arquivo	XML.	Se	o	analisador	de	XML	falhar,	o	problema	será	relatado	nessa	seção	e	também	
onde o arquivo individual está listado.

• Dependencies exibe todas as dependências empacotadas em Java encontradas na aplicação.

• Remote Services mostra todas as referências de serviços remotos encontradas na aplicação.

• EJBs contém uma lista de Enterprise Java Beans encontrados na aplicação.

• JBPM lista todos os recursos relacionados ao Java Business Process Management descobertos 
durante a análise.

• JPA	contém	detalhes	sobre	todos	os	recursos	relacionados	à	interface	de	programação	de	
aplicações	(API)	do	Java	Persistence	encontrados	na	aplicação.

• About descreve a versão atual do Red Hat Application Migration Toolkit e fornece links úteis 
caso você precise de mais ajuda.

Observação: algumas das seções acima podem não aparecer dependendo de quais problemas 
reais foram detectados no projeto.

Agora que o relatório do Red Hat Application Migration Toolkit está disponível, você pode 
começar a migrar a aplicação.

CORRIJA PROBLEMAS

A	guia	Issues	Report	na	Figura	4	fornece	uma	lista	detalhada	de	todos	os	problemas	conhecidos	
da aplicação sob análise. Ela lista links úteis para que usuários possam compreender o problema 
mais	detalhadamente	e	oferece	orientações	de	migração	e	modernização.

Figura 4. Relatório de problemas do Red Hat Application Migration Toolkit

https://www.redhat.com/pt-br
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Muitas	aplicações	terão	códigos	específicos	da	plataforma	que	devem	ser	atualizados	para	usar	
interfaces de Java EE padrão, incluindo:

• Código de inicialização para realizar funções ou agendamento de tarefas ao iniciar ou 
interromper a aplicação.

• Código de geração de registros	para	usar	funções	específicas	da	plataforma.

• Código de sistema de mensageria	para	usar	mecanismos	específicos	da	plataforma	ou	
obsoletos.

Para cada caso, esse relatório sugerirá possíveis soluções. No mundo real, a migração requer 
um maior planejamento para solucionar esses problemas. No entanto, a implementação dessas 
alterações torna o código muito mais portátil.

Após realizar as alterações necessárias, o Maven pode ser usado para compilar e empacotar a 
aplicação	para	certificar-se	de	que	o	código	alterado	ainda	pode	ser	compilado:

$ mvn clean package

Se	o	código	for	compilado	com	êxito	(exibindo	BUILD SUCCESS),	você	poderá	passar	para	o	
problema seguinte no relatório.

TESTE NOVAMENTE A COMPILAÇÃO

Quando todos os problemas forem corrigidos, o Red Hat Application Migration Toolkit será 
executado	novamente	para	verificar	se	a	migração	foi	bem-sucedida.

1. EXECUTE A CLI DO RED HAT APPLICATION MIGRATION TOOLKIT NO PROJETO

Execute o comando abaixo para limpar artefatos da compilação antiga, execute novamente a CLI 
do Red Hat Application Migration Toolkit e analise o novo projeto. Novamente, substitua o local 
do seu projeto por ~/projects/monolith.

$ mvn clean &&  \

~/rhamt-cli-4.0.0.Beta4/bin/rhamt-cli  \

   --sourceMode  \

   --input ~/projects/monolith  \

   --output ~/rhamt-reports/monolith  \

   --overwrite  \

   --source weblogic  \

   --target eap:7  \

   --packages com.redhat weblogic

Quando o processo for concluído, a CLI exibirá:

Report created: /root/rhamt-reports/monolith/index.html

2. EXIBA OS RESULTADOS

Recarregue	a	página	da	web	do	relatório	local	em:

~/rhamt-reports/monolith/index.html

Após	uma	migração	bem-sucedida,	a	aplicação	correspondente	deve	relatar	zero	(0)	pontos	
de	história,	indicando	que	a	aplicação	foi	modernizada	com	êxito	e	agora	está	pronta	para	ser	
migrada para o Red Hat JBoss EAP.

https://www.redhat.com/pt-br
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EXECUTE O PROJETO NO RED HAT JBOSS ENTERPRISE 
APPLICATION PLATFORM

Agora que a aplicação foi atualizada para usar mais interfaces de Java EE padrão, é possível 
implantá-la, testá-la e explorar algumas das funcionalidades oferecidas pelo Red Hat JBoss EAP.

INSTALE O RED HAT JBOSS ENTERPRISE APPLICATION PLATFORM

Faça	download	da	versão	mais	recente	do	Red Hat JBoss EAP. Em seguida, instale o Red Hat 
JBoss EAP localmente executando o seguinte comando na janela de terminal. Ajuste o nome do 
arquivo para que corresponda à versão baixada.

$ unzip -d $HOME $HOME/jboss-eap-7.2.0.zip

Em	seguida,	configure	a	variável	do	ambiente	JBOSS_HOME:

$ export JBOSS_HOME=$HOME/jboss-eap-7.2.0

É fácil instalar o Red Hat JBoss EAP.

O PLUG-IN DO WILDFLY MAVEN

O Red Hat JBoss EAP fornece uma ferramenta do wildfly-maven-plugin que interrompe, inicia, 
implanta	e	configura	a	plataforma	diretamente	do	Apache	Maven.	Após	configurar	a	ferramenta	
de plug-in do Maven, ela pode ser usada para:

• Escolher	entre	Java	EE	completo	ou	perfil	da	web	do	Java	EE.

• Configurar	os	recursos	do	banco	de	dados.

• Configurar	serviços	como	o	Tópico	do	Java	Message	Service.

Todos	esses	recursos	estão	configurados	no	arquivo	pom.xml.

CONFIGURE A APLICAÇÃO

Após usar o Red Hat Application Migration Toolkit, a aplicação se torna amplamente baseada 
em	padrões.	Ela	pode	ser	configurada	inicializando	o	Red	Hat	JBoss	EAP	para	iniciar,	adicionar	
recursos e encerrar a aplicação, da seguinte maneira:

$ export JBOSS_HOME=$HOME/jboss-eap-7.2.0 ; \ mvn wildfly:start 
wildfly:add-resource wildfly:shutdown

Essa etapa será encerrada com a mensagem BUILD SUCCESS.

Figura 5. Uma indicação de "0" pontos de história sugere que a migração foi bem-sucedida.

https://www.redhat.com/pt-br
https://developers.redhat.com/products/eap/download/?extIdCarryOver=true&sc_cid=701f2000001OH6pAAG
https://docs.jboss.org/wildfly/plugins/maven/latest/
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Observação: usamos wildfly:start e wildfly:shutdown porque o comando add-resource requer a 
execução de um servidor de aplicações. Após adicionarmos esse recurso, não será necessário 
executar esse comando novamente.

IMPLANTE A APLICAÇÃO

Agora, você está pronto para implantar a aplicação:

$ export JBOSS_HOME=$HOME/jboss-eap-7.2.0 ; mvn wildfly:run

Quando o servidor iniciar, ele exibirá:

Deployed “ROOT.war” (runtime-name: “ROOT.war”)

TESTE A APLICAÇÃO

Acesse a aplicação carregando a seguinte URL em seu navegador:

http://localhost:8080 

Os avisos aparecerão na saída do console. 

ENCERRE A APLICAÇÃO

Antes de prosseguir, encerre a aplicação digitando CTRL-C na janela de terminal.

IMPLANTE O MONOLÍTICO NO RED HAT OPENSHIFT PLATFORM

Quando a aplicação estiver funcionando no Red Hat JBoss EAP, será possível migrar o monolítico 
criado	recentemente	para	o	Red	Hat	OpenShift	Container	Platform.	Para	seguir	as	próximas	
etapas,	assume-se	que	você	tem	acesso	a	um	cluster	do	Red	Hat	OpenShift	Container	Platform.	
Se	você	não	tiver	acesso	a	um	cluster,	instale o Red Hat OpenShift Container Platform 
localmente.

https://www.redhat.com/pt-br
https://docs.openshift.com/container-platform/3.11/install/running_install.html
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ADICIONE UM PERFIL DO RED HAT OPENSHIFT

Abra o arquivo pom.xml	e	adicione	um	perfil	do	Red	Hat	OpenShift.

Figura 6. Perfil do Red Hat OpenShift (arquivo pom.xml)

<profile>

  <id>openshift</id>

  <build>

      <plugins>

          <plugin>

              <artifactId>maven-war-plugin</artifactId>

              <version>2.6</version>

              <configuration>

                  <webResources>

                      <resource>

                          <directory>${basedir}/src/main/webapp/WEB-INF</directory>

                          <filtering>true</filtering>

                          <targetPath>WEB-INF</targetPath>

                      </resource>

                  </webResources>

                  <outputDirectory>deployments</outputDirectory>

                  <warName>ROOT</warName>

              </configuration>

          </plugin>

      </plugins>

  </build>

</profile>

CRIE UM PROJETO DO RED HAT OPENSHIFT

Primeiro,	abra	o	console	da	web	do	Red	Hat	OpenShift	Container	Platform.

Figura 7. Console da web do Red Hat OpenShift Container Platform

https://www.redhat.com/pt-br
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Faça	login	usando	as	suas	credenciais	do	Red	Hat	OpenShift:

• Nome de usuário: XXXXXX

• Senha:	XXXXXX

Você	verá	a	landing	page	do	Red	Hat	OpenShift	Container	Platform:

Figura 8. Landing page do Red Hat OpenShift Container Platform

Clique	em	Create	Project,	preencha	os	campos	e	clique	em	Create.	Neste	exemplo,	o	nome	da	
aplicação é "coolstore".

• Nome: coolstore-dev

• Nome de exibição: Coolstore Monolith - Dev

• Descrição: deixe este campo em branco
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Clique no nome do projeto recém-criado:

Figura 9. Exemplo de uma definição de projeto do Red Hat OpenShift Container Platform

Figura 10. Visão geral do projeto do Red Hat OpenShift Container Platform
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Isso	levará	você	à	visão	geral	do	projeto.	Não	há	nada	lá	ainda,	mas	isso	está	prestes	a	mudar.

IMPLANTE O MONOLÍTICO

Use a CLI para implantar os componentes do monolítico. Para implantar o modelo do monolítico 
usando a CLI, execute os comandos abaixo.

Primeiro, mude para o projeto do desenvolvedor que você criou anteriormente:

$ oc project coolstore-dev

E	por	fim	implante	o	modelo:

$ oc new-app coolstore-monolith-binary-build

Essa etapa implantará os bancos de dados exigidos pela aplicação e pelo Red Hat JBoss EAP, 
mas ela não iniciará uma compilação para a aplicação.

Em seguida, abra a página da visão geral do monolítico em:

https://$OPENSHIFT_MASTER/console/project/coolstore-dev/	e	verifique	se	os	itens	
do modelo do monolítico foram criados.

Figura 11. Página da visão geral do monolítico do Red Hat OpenShift Container Platform

Você pode ver a implantação dos componentes na visão geral do projeto, mas observe que não 
há	implantações	para	coolstore.	Você	ainda	não	implantou	a	imagem	do	container	compilada	nas	
etapas anteriores, mas você fará isso a seguir.

IMPLANTE A APLICAÇÃO USANDO COMPILAÇÃO BINÁRIA

Neste	projeto	de	desenvolvimento,	escolhemos	usar	um	processo	chamado	de	compilação	
binária.	Esse	processo	é	compilado	localmente	e	simplesmente	faz	upload	do	artefato	(por	
exemplo, o arquivo .war).	Ele	não	aponta	para	um	repositório	Git	público	nem	faz	com	que	o	
processo	de	compilação	de	source-to-image	(S2I)	faça	download,	compile	e,	em	seguida,	crie	
uma imagem de container para nós. A implantação binária acelerará o processo de compilação 
substancialmente.

Primeiro,	compile	o	projeto	novamente	usando	o	perfil	do	Maven	do	openshift, que criará 
um	binário	adequado	para	o	uso	com	o	Red	Hat	OpenShift	Container	Platform	(essa	não	é	uma	
imagem de container ainda, somente o arquivo .war).	Compilaremos	o	projeto	com	a	linha	de	
comando do oc.

Compile o projeto:

$ mvn clean package -Popenshift

Aguarde a conclusão da compilação e a exibição da mensagem BUILD SUCCESS.
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Por	fim,	inicie	o	processo	de	compilação	que	usará	o	arquivo	.war, combinará ele com o Red Hat 
JBoss EAP e produzirá uma imagem de container do Linux®. Essa imagem será automaticamente 
implantada no projeto, graças ao objeto DeploymentConfig criado no modelo:

$ oc start-build coolstore --from-file=deployments/ROOT.war

Verifique	o	console	da	web	do	Red	Hat	OpenShift	e	você	verá	o	processo	de	compilação	da	
aplicação.	Nesse	caso,	um	banco	de	dados	do	PostgreSQL	já	foi	implantado.

Figura 12. A página de visão geral do monolítico mostra uma compilação em andamento, mas não mostra 
implantações.

Aguarde a conclusão da compilação e da implantação:

$ oc rollout status -w dc/coolstore

Esse comando será utilizado com frequência enquanto você aguarda a conclusão da implantação. 
Verifique	se	ele	funcionará	corretamente	ao	utilizá-lo.	Você	deverá	ver	esta	mensagem:

replication controller "coolstore-1" successfully rolled out.

Observação: se o comando acima relatar erro do servidor (ServerTimeout), execute novamente o 
comando até ele relatar êxito.

Quando o processo for concluído, você verá círculos azuis no banco de dados e no monolítico, 
indicando que a aplicação foi implantada com êxito:

Figura 13. Círculos azuis indicam que a aplicação foi implantada com êxito
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Teste a aplicação clicando no link de roteamento em

http://www-coolstore-dev.$ROUTE_SUFFIX, que abrirá o monolítico do coolstore em 
seu	navegador,	desta	vez,	executado	no	Red	Hat	OpenShift	Container	Platform.

Figura 14. Clique no link para iniciar a aplicação em seu navegador, executado no Red Hat OpenShift  
Container Platform

RESUMO

Esse processo demonstrou como migrar uma aplicação Java EE existente para a cloud com 
o	Red	Hat	JBoss	Enterprise	Application	Platform	e	o	Red	Hat	OpenShift	Container	Platform.	
Agora, você está pronto para começar a modernizar aplicações dividindo o monolítico em 
microsserviços menores em etapas incrementais, enquanto utiliza técnicas modernas para 
garantir que a aplicação seja bem executada em um ambiente distribuído e baseado em 
containers.
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