IBM Global Business
for Red Hat OpenShift
على AWS
التحول واالبتكار باستخدام السحابة الهجينة

العناوين الرئيسية
–نقل أعباء العمل بني السحابة ودمج
القدرات املعرفية
–إزالة عبء النرش اليدوي باستخدام خدمة
ُمدارة بالكامل
–نرش الخدمات مع تكامل خدمة AWS
األصلية
–تبسيط املشرتيات من خالل الفوترة
املوحدة والتسعري على أساس االستهالك

ُيعد العثور على الحلول املناسبة
ملؤسستك الخاصة أمرًا أساس ًيا للبقاء
يف املنافسة يف نموذج أعمال من الجيل
التايل .يمكن أن تصبح الحلول املناسبة
حقيقة واقعة فقط من خالل الفهم
العميق لنموذج عملك الفريد والنظام
البييئ األسايس للمؤسسة.
 ®IBM Global Business Services® for Red Hat® OpenShiftعلى
خدمات الويب من أمازون ( )AWSهو عرض ُمدار بالكامل ومفتوح املصدر .نهجنا
يجمع األفضل يف  ،IBMمع إنشاء مجموعة البنية التحتية لـ  Red Hatو،AWS
والهندسة املعمارية ،واألداء ،والتشغيل ،والدعم والتكلفة إلنشاء الحل املناسب
لعملك.

تخلص من متاعب قابلية عبء
العمل على السحابة اليت تختارها
أصبحت السحابة الهجينة برسعة هي املعيار يف نموذج أعمال املؤسسات
اليوم ،مما يزيد من صعوبة نقل أعباء العمل عرب السحابة .يتطلب
نقل عبء العمل قدرًا كبريًا من التغيري يف التكوين ومجموعات األدوات
والعمليات ،ولهذا السبب تم تصميم IBM Global Business
 Services for Red Hat OpenShiftعلى  AWSللعمل مع أي سحابة.
وبمجرد تطويره ونرشه باستخدام  ،OpenShiftيمكن نقل أعباء العمل
الخاصة بك إىل السحابة اليت تختارها  -بدون متاعب إضافية تتمثل يف
تغيري أدوات التطوير وإنشاء خطوط األنابيب والخدمات األساسية.
ويف الوقت نفسه ،تشجع نماذج األعمال الحالية املؤسسات على تبين
القدرات املعرفية ،مثل الذكاء االصطناعي والتعلم اآليل لتحقيق رؤى
أفضل لسلوك املستخدم .وغالبًا ما تتطلب عمليات االستخدام هذه رفع
أساسا إىل عدم وجود تكافؤ يف عبء العمل عرب
أثقال كبرية ،ويرجع ذلك
ً
السحابة.
IBM Global Business Services for Red Hat OpenShift
على  AWSيمكن أن تساعد يف تسهيل االعتماد املعريف السهل من خالل
ً
خصيصا للتخفيف من املضاعفات املتعلقة بالتكامل.
القدرات املصممة

إزالة عبء النرش اليدوي باستخدام
خدمة ُمدارة بالكامل
من املكونات الرئيسية يف IBM Global Business Services for Red Hat
 OpenShiftعلى  AWSواجهة برمجة التطبيقات الخاصة به إلنشاء الكتلة يف
املثيالت الحالية من  .)AWS Virtual Private Cloud (VPCتزيل واجهة برمجة
التطبيقات ( )APIعبء النرش اليدوي ملجموعة  .OpenShiftعلى عكس مثيل
 OpenShiftاملخصص ،يقدم نهجنا خدمة ُمدارة بالكامل تتيح لك الرتكزي على
عبء عمل التطبيق.
تشمل خدمات النظام األسايس اليت تديرها IBM Global Business Services
لـ  Red Hat OpenShiftعلى  AWSما يلي:

مقارنة

مساحة التخزين

شبكة االتصال

مكتب الخدمات

األمان
واملصادقة

خدمات التدقيق ،مثل
التسجيل واملراقبة

األتمتة عند التسليم ،مثل
التكامل املستمر  /النرش
املستمر ()CI / CD

خدمات الحاويات األصلية ،مثل
تسجيل الحاوية والشبكات املعرفة
بالربمجيات ( )SDNواملزيد

نرش الخدمات مع تكامل خدمة AWS
األصلية
ً
خصيصا وبنية النرش
يمكن تنفيذ تبعية حمل العمل أو التكنولوجيا املصممة
باستخدام كتالوج خدمة  OpenShiftوAmazon Controllers for
ً
استنادا إىل معايري  ،Open Service Broker APIتتيح IBM
.Kubernetes
 Global Business Services for Red Hat OpenShiftعلى AWS
للمستخدمني نرش الخدمات باستخدام البيانات األصلية ووحدة التحكم
 .OpenShiftيدعم  AWS Service Brokerخدمات  AWSاألصلية مثل،
 )Amazon Relational Database Service (RDSو Amazon Elastic
 )MapReduce (EMRو  Amazon DynamoDBو Amazon Simple
 )Storage Service (S3و .)Amazon Simple Queue Service (SQS

تبسيط املشرتيات من خالل الفوترة
املوحدة والتسعري على أساس االستهالك
على عكس عملية إعداد العميل الحالية لـ  OpenShiftو ،AWSتقدم IBM
 Global Business Servicesلـ  Red Hat OpenShiftعلى  AWSعملية رشاء
موحدة ومتكاملة حيث يمكن للعميل الوصول إىل خدمتنا من وحدة تحكم AWS
بفوترة واحدة بنا ًء على نموذج استهالك كل ساعة.

ملاذا IBM؟
تعد مساعدة العمالء على تحديث مزايا السحابة وإدراكها حجر الزاوية يف إرث
 ،IBMحيث تقدم مجموعة واسعة من عروض الخدمات مع حزم السحابة
املخصبة يف التطبيقات والبيانات والتكامل واألتمتة واإلدارة متعددة األوساط
السحابية.
مع أ كرث من  90.000من املتخصصني يف السحابة وعقود من الخربة ،يمكن أن
تساعد منهجيتنا الخبرية بقيادة الخرباء يف ترسيع رحلة التحديث الخاصة بك.
بينما تستخدم الرشكات  Red Hat Linuxعلى  AWSمنذ عام  ،2008فإن IBM
 Global Business Services for Red Hat OpenShiftعلى  AWSتوسع
التحالف من خالل نموذج دعم مشرتك وموحد ،واستهالك مبسط لرتخيص
 OpenShiftوالوصول عند الطلب إىل منصة حاوية  . OpenShiftساعد فريقنا
املكون من خرباء خدمة  AWSيف إنشاء نهج الرتحيل والتحديث املستند إىل النمط
حسن الستخدام
لتحديات األعمال الفريدة والخاصة بالصناعة ،مع إطار مرجعي ُم َّ
خدمة مكون  Red Hatو  AWSوأفضل ممارسات .DevSecOps
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انتاج الواليات املتحدة األمريكية
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تعد  IBMوشعار  IBMو Global Business Servicesعالمات تجارية أو عالمات تجارية مسجلة
لرشكة  International Business Machines Corporationيف الواليات املتحدة و/أو دول أخرى.
قد تكون أسماء املنتجات والخدمات األخرى عالمات تجارية لرشكة  BM Iأو رشكات أخرى. تتوفر قائمة
حالية للعالمات التجارية لرشكة  IBMعلى .ibm.com/trademark
وتعد  Red Hatو  OpenShiftعالمات تجارية أو عالمات تجارية مسجلة لرشكة Red Hat، Inc.أو
فروعها يف الواليات املتحدة والبالد األخرى.
تعترب هذه الوثيقة فعالة اعتبارا من تاريخ النرش األويل ،ويمكن تغيريها من قبل رشكة IBM يف أي
وقت. وال تتوفر جميع العروض يف كل من البالد اليت تعمل بها رشكة IBM.
يتم توفري املعلومات الواردة يف هذه الوثيقة "كما هي" دون أي ضمان ،رصيحة أو ضمنية ،بما يف ذلك
أي ضمانات تتعلق بالتسويق ،واملالءمة لغرض معني وأي ضمان أو رشط بعدم االلزتام. يتم ضمان
منتجات رشكة IBM طبقا للرشوط واألحكام الخاصة باالتفاقية اليت يتم تقديمها بموجبها.
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