IBM Cloud for
VMware Solutions

االستفادة من حلول  IBM Cloud for VMwareلنرش
أحجام العمل الجديدة أو املوجودة

املحاكاة االفرتاضية يف عرص البيئة السحابية
واجهت املنظمات ،اليت تدير بيئات تشغيل افرتاضية محلية ،العديد
من التحديات على مر التار يخ ،مثل تكبد نفقات رأسمالية كبرية،
وإنفاق املوارد ،وقضاء الكثري من الوقت يف صيانة الخوادم املوجودة
يف املوقع وإدارتها .وعلى نحو مماثل ،ففي هذا النموذج ُت شرتى
ٍ
ً
عموم ا باتفاقيات كبرية ومستفيضة لرتاخيص الرشكات
الرتاخيص
( )ELAحيث تتسم بانعدام املرونة وعدم القدرة على التوسع برسعة
لتلبية االحتياجات التجار ية املتغرية باستمرار.
كيف تبدو املحا كاة االفرتاضية يف عرص البيئة السحابية ،وما هي
الطر يقة املُثلى التخاذ هذه الخطوة من ق َبل الرشكات مع الحفاظ على
ِ
استثماراتك الحالية؟

ً
لقد عقدت  VMwareرشاكة مع  IBMحىت يقدمان لك ً
مبسطا
نهجا
لرتحيل بيئات تشغيل  VMwareإىل البيئة السحابية .وبنرش أحجام
عمل  ،VMwareالجديد منها أو املوجود ،على بنية سحابية مختلطة
باستخدام  ،IBM Cloudيمكنك تحقيق مزايا ملموسة عن استخدام نفس
األدوات واملصادر واإلمكانيات املألوفة اليت تستخدمها حاليًا يف عمليات
نرش  VMwareاملحلية .تتعاون  VMwareمع  IBMيف تمكني إدارات
تكنولوجيا املعلومات لتحويل البنية األساسية الثابتة للخوادم والشبكات إىل
مجموعات املصادر املتحركة واليت تتم محاكاتها اقرتاضيًا .ويمكن توفري هذه
ً
استنادا إىل االحتياجات التجارية والتقنية املتطورة.
املصادر حسب الطلب،

ماذا تعين البيئة السحابية املختلطة؟
ُتعد إدارة أحجام العمل يف كل من البنية األساسية املحلية أو املوجودة يف
ٍ
موقع واحد والبنية األساسية اليت ُتستضاف على موفر البيئة السحابية،
ًٍ
تنفيذا للبيئة السحابية املختلطةُ .
وتمكنك البيئات السحابية املختلطة من

تحقيق أقىص قدر من رسعة الحركة واملرونة لبيئة سحابية عامة ،مع مواصلة
ٍ
ٍ
االستفادة من االستثمارات املوجودة.
تخيل قدرتك على إدارة كل هذه املصادر باستخدام نفس األدوات اليت
كنت تستخدمها لسنوات .يمكن للبيئة السحابية املختلطة أن تمدد البنية
األساسية لـ  VMwareإىل  ،IBM Cloudحيث تمكنك من تلبية االحتياجات
الجوهرية لألعمال .إن توسيع نطاق القدرات أو توحيد مراكز البيانات ،وبناء
بيئة تشغيل ملواجهة الكوارث ،وتحديث التطبيقات لتلبية األهداف الرئيسية
لألمن واالمتثال ،ليست سوى بعض اإلمكانيات اليت تدعمها البيئة السحابية
املختلطة برسعة وأمان.
ٍ

مل َ تختار البيئة السحابية؟
يمكن أن يزيد تبين البيئات السحابية من استفادة الرشكات ،اليت تحتاج
إىل توسيع نطاق قدراتها برسعة لتلبية الطلب ،أو كسب رسعة الحركة اليت
ال ُتعرض على البيئات املحلية ،أو خفض قيمة البنية الرتاثية .ونتناول هنا
املزايا الرئيسية املرتتبة على تبين البيئات السحابية :املرونة ،ورسعة الحركة،
واقتصاديات البيئات السحابية ،والحضور العاملي.

املزايا الرئيسية لتبين البيئات السحابية

املرونة

رسعة الحركة

اقتصاديات البيئات السحابية

الحضور العاملي

ز يادة املصادر أو نقصها دون
القلق بشأن اإلفراط يف الرشاء أو
قلة االستخدام .تساعد البيئات
السحابية العامة على القضاء على
الحاجة لرشاء أجهزة خاصة بك،
ويمكنها تمكينك من إعادة تركزي
موظفي تكنولوجيا املعلومات على
املساعي االسرتاتيجية.

توسيع النطاق والقدرة على التعاقد
برسعة باستخدام نماذج تسعري دفع
ً
أوال بأول .وباستخدام البيئة
املستحقات
ُ
السحابية ،فإنك تحرَر من رشاء بنيتك
األساسية أو االنخراط يف عقود طويلة
األجل.

االنتقال من نموذج اإلنفاق الرأسمايل إىل
نموذج اإلنفاق التشغيلي .الحصول على
مزيانية أفضل عن طريق التغيري االستبايق
لحجم بيئاتك التشغيلية ،بنا ًء على ما هو
مستهلك.

انقل أحجام العمل إىل املناطق
الجغرافية اليت تحتاج إىل تشغيلها.
ويمكنك تلبية متطلبات العمل عن
طر يق الوصول برسعة أ كرب إىل مواقع
ٍ
جديدة أو عن طر يق الحد من زمن
االنتقال يف الشبكة.

ً
نمو ا إيجاب ًي ا"،
ُ 1ت مثل حسابات  VMwareنسبة تعادل  81باملائة من إيرادات برامج األجهزة االفرتاضية" ،IDC .أسهم السوق العاملية لربامج األجهزة االفرتاضية العاملية ،لعام  :2017املحاكاة االفرتاضية ال تزال ُت ظهر
ديسمرب عام pdf.2017-https://www.vmware.com/content/dam/digitalmarketing/vmware/en/pdf/products/vmware-idc-virtual-machine-market-shares ،2018
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صفحة 2

مل تختار حلول IBM Cloud for VMware؟
كيف تكتسب مزية اسرتاتيجية عند االستفادة من  VMwareعلى
IBM Cloud™؟ وسواء كنت تخطط لتوسيع النطاق خارج البنية
األساسية املحلية أو خفض قيمة البنية الرتاثية ،يمكنك اكتساب
املرونة ،ورسعة الحركة ،واقتصاديات البيئات السحابية ،والحضور
العاملي عند تبين البيئة السحابية املختلطة على .IBM Cloud
تشتهر حلول  IBM Cloud for VMwareبتصميم متني يتبع
ً
حرص ا على
متطلبات الرشكات العاملية ،حيث تثق بها املنظمات األكرث
األمن ،وتستفيد من خربات  VMwareالعميقة على الصعيد العاملي.
وتعتمد ُق رابة  2000منظمة يف شىت أرجاء العامل على محفظة الحلول
املرنة هذه.
وتعمل ً
مع ا لتوفران املرونة ُ
كال من  IBMوً VMware
لت ليب احتياجاتك
ً
حلوال ُم دارة من
أينما تكون يف رحلتك السحابية .يعرض IBM Cloud
العمالء وأخرى من ق بَل  ،IBMحىت ُي ليب احتياجات أحجام العمل
ِ
املتغرية.

تشتمل الحلول املُ دارة من العمالء واليت ُت عرف بـ حلول IBM Cloud
 for VMwareاملخصصة ،على خيارات  VMware vSphereو
 VMware vCenterيف نموذج اشرتاك شهري على بنية أساسية
أحادية املستخدم .وكال الخيارين املُ دارين من العمالء متوفران على
خوادم معدنية تتيح انتشارات آمنة وأحادية املستخدم .وإىل جانب
ذلك ،يمكنك االحتفاظ بنفس املستوى الفائق للدخول على مراقب
األجهزة االفرتاضية كما كان يف بيئتك السحابية املختلطة .تحسن هذه
النماذج من التوافق وتزيد من رسعة الحركة للبيئة السحابية.
تستفيد الحلول املُ دارة من ق بَل  ،IBMواليت ُت عرف بـ حلول IBM
ِ
 Cloud for VMwareاملشرتكة ،من ،VMware vCloud Director
يف نموذج استهالك شهري ،أو بالساعة ،على بنية أساسية متعددة
املستخدمنيُ .ي قدم هذا الحل ذايت الخدمة والفعال من حيث التكلفة
ً
طريقة لبدء ترحيل األجهزة االفرتاضية ( )VMsإىل البيئة السحابية
يف غضون دقائق .يدير  IBM Cloudمراقب األجهزة االفرتاضية ،لذا
ال داعي للقلق بشأن اإلدارة أو التصحيح أو التحديث .يتسم هذا
النموذج باملرونة والفعالية من حيث التكلفة من أجل قابلية التطور.
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موقع ا ً
ً
ً
وآمن ا لجميع أحجام العمل .توفر
مرن ا
يستخدم IBM Cloud
ً
ً
حال ً
وفعاال من حيث التكلفة ،بد ًء من التطوير واالختبار
آمن ا
IBM
وانتها ًء بنرش وتشغيل أحجام العمل بالغة األهمية ،وذلك من خالل
نماذج نرش متعددة ،وأ كرث من  100عملية تهيئة معدنية ،ومراقبة
العمالء وإدارتهم على نطاق واسع.
ٍ

مزايا تشغيل  VMwareعلى
IBM Cloud
ُي قدم  IBM Cloudثالثة مزيات رئيسية ،وهي :التوافق ،واألمن،
والتحكم.
التوافق :تطلب منك العديد من البيئات السحابية
العامة التغيري إىل مراقب أجهزة افرتاضية مختلف أو
إىل واجهة غري معروفة لربجمة التطبيقات .ولكن IBM
 Cloudمتوافق مع بيئات التشغيل املوجودة من
ً
ونتيجة لذلك ،ليس عليك إنشاء صوامع
.VMware
بيئات تشغيل غري متوافقة ،أو إعادة تصميمها ،أو إعادة
تدريبها.
التحكم :يعتقد بعض قادة الرشكات أن االنتقال إىل
البيئة السحابية يعين فقدان التحكم .ولكن مع حلول
ً
متحكم ا يف الوصول
 ،IBM Cloud for VMwareتظل
الكامل لـ  .VMwareيف خادم  vCenterاملألوف أو
طريقة العرض املتسقة  ،vCloud Directorلدى بيئتك
نفس الشكل واملضمون كما لو أنها تعمل يف مركز
بياناتك .تعمل بيئتك على شبكة  IBMاملكونة من
مراكز بيانات آمنة ومتصلة بين ًي اُ .ت حرض مراكز البيانات
هذه التوسع العاملي والتوصيل البيين بني يديك.
األمن :يف كثري من األحيان ،تعترب البيئات السحابية
العامة أقل ٍ ً
أمن ا من النماذج املحلية ،ولكن حلول
 IBM Cloud for VMwareتساعدك على تجنب
مثل هذا الخطر .وبتقديم مجموعة من خيارات
البنية األساسيةُ ،ي ليب  IBM Cloudاحتياجات األمن
واالمتثال ألحجام العمل الخاصة بك .وإىل جانب
ذلك ،يقدم  IBM Cloudأعلى مستوى من تشفري إدارة
املفاتيح ،مع  ،2-140 FIPSاملستوى  ،4و"إحضار مفتاحك
الخاص" ( ،)BYOKوبالتايل فالعميل وحده هو من
يمكنه الوصول إىل بياناتهم.

صفحة 3

حاالت االستخدام الشائعة للبيئة
السحابية املختلطة
يوفر  IBM Cloudمنصة سحابية عاملية بمساحة تخزين وشبكة
اتصال يتمتعان بقدرة حاسوبية عالية األداء ،عند الطلب .لذا ،يمكن
تقديم املرونة الالزمة دون إجبارك على التغيري الكامل لعمليات
تكنولوجيا املعلومات الخاصة بك .ألق نظرة على بعض حاالت
ِ
االستخدام األكرث شيوعاً لحلول .IBM Cloud for VMware
تحويل مركز البيانات
يساعد ترحيل أحجام عمل  VMwareمن البنية األساسية املحلية إىل
 IBM Cloudعلى توسيع نطاق القدرات ودمج البنية األساسية ملركز
وم دار مركز ًي ا ُ
البيانات داخل مركز بيانات مؤتمت ُ
وم عرف بواسطة
الربنامج.
ً
مركزا عامل ًيا للبيانات ،تتفاوت بني حلول
– االستفادة من أ كرث من 35
مخصصة وأخرى مشرتكة.
– االستفادة من أ كرث من ً 15
عاما من خربة  ،IBMيف نرش بيئات
التشغيل  VMwareودعمها.
– إنشاء اسرتاتيجية البيئة السحابية املختلطة أو خدمة VMware
املُدارة بالكامل على  IBM Cloudبمساعدة آالف الخرباء التقنيني
من .VMware
– حماية أحجام العمل بالغة األهمية عن طر يق املحيط الظاهري
الجغرايف ،والتشفري ،والخيارات املتعددة لجدار الحماية وبوابات
اإلنرتنت ،من أجل ترحيل فعال من حيث التكلفة من البيئة
السحابية وإليها.
مواجهة الكوارث واستمرارية األعمال
تساعد االسرتاتيجية القوية ملواجهة الكوارث ( )DRوالنسخ
االحتياطي على البيئة السحابية ،مع خيارات متعددة للحلول
وشبكة واسعة للنسخ املماثل من مركز بيانات إىل مركز بيانات آخر،
على حمايتك يف حاالت انقطاع االتصال املخطط لها أو غري املخطط
لها.
– االختيار من مختلف حلول األتمتة لـ  IBMورشكاء النظام البييئ،
بما يف ذلك ،IBM Spectrum® Protect Plus ،وVeeam on IBM
 ،Cloudو ،Zerto on IBM Cloudلتوسيع نطاق خيارات حماية
البياناتواستعادتها.
– الحصول على القيمة من النطاق الرتددي غري املحدود وغري املكلف
للنسخ املتماثل ،من داخل مركز بيانات  IBM Cloudإىل مركز بيانات
 IBM Cloudآخر ،ومن نماذج اشرتاك سحابية شهرية ألحجام عمل
.VMware
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– الحفاظ على التحكم وتوسيع نطاق االختيار عن طريق تنفيذ
اسرتاتيجية نسخ احتياطي متعدد املستويات ،مع خيارات تخزين
امللفات وكتل البيانات والعنارص ،لتحقيق احتفاظ طويل األجل
وفعال من حيث التكلفة.
– استعادة أصول البيانات يف غضون  15دقائق أو أقل عن طر يق
 ،Veeam on IBM Cloudواسرتداد البيانات لنقطة زمنية برسعة
ٍ
مع  ،Zerto on IBM Cloudوالذي يمكنه تحقيق هدف معجل
لزمن االسرتداد ( )RTOيف غضون دقائق وآخر لنقطة االسرتداد
( )RTOيف غضون ثوان .
ٍ
– الحد من تعقيد تكنولوجيا املعلومات عن طريق االستفادة من
حلول "مواجهة الكوارث كخدمة ( ")DRaaSو"النسخ االحتياطي
كخدمة ( ")BaaSعلى .IBM Cloud
– إنشاء بيئة تشغيل فعالة من حيث التكلفة ملواجهة الكوارث دون
فقد املرونة وقابلية التطور مع حلول IBM Cloud for VMware
املشرتكة.
تحديث التطبيقات
يمكن أن تساعدك  IBMو VMwareعلى تعجيل مسار عمليات املرحلة
الثانية عن طريق األتمتة ،لذا يمكنكم الرتكزي على تحديث تطبيقات
 VMwareباستخدام الحاويات ،والوصول إىل الخدمات ذات القيمة
العالية مثل الذكاء االصطناعي ( )AIوتقنية .blockchain
– االحتفاظ بالتحكم يف الدخول الفائق ،كالحلول املحلية ،حىت
مستوى مراقب األجهزة االفرتاضية.
– تبين  Kubernetesدون اإلخالل بالحوكمة أو بسياسات األمن،
مع الحفاظ على التحكم الكامل بكل الحزمة.
– دمج التطبيقات املوجودة والقائمة على  VMwareيف اسرتاتيجية
سحابية مختلطة ،واالبتكار بحرية بني الحاويات وأجهزة
 VMwareاالفرتاضية عن طريق.Red Hat® OpenShift®
– نرش  VMware NSX-Tإلنفاذ سياسات أمن الشبكات عرب
الحاويات واألجهزة االفرتاضية.
– حماية أحجام العمل مع شبكة  IBM Cloudاآلمنة ،واليت تتمتع
بالخصوصية ،والحلول الجاهزة من الرشكاء مثل  F5وFortinet
و.HyTrust
اختيار الخيارات اليت تحتاج إليها من قائمة مزتايدة من حلول VMware
املتاحة يف

صفحة 4

 SAPعلى  VMwareيف IBM Cloud
توفر حلول  IBM Cloud for VMwareاملرونة لنرش 4HANA/SAP S
يف طريقتك ،على بيئة سحابية عامة أو خاصة ،بيئة تشغيل محلية أو
مختلطة ،لتلبية متطلبات عملك مع الحفاظ على التحكم واألمن.

– ترحيل أحجام العمل  SAPإىل البيئة السحابية بشكل أرسع وأ كرث ً
أمانا.
ٍ
– االستفادة من  VMware HCXباستخدام رابط IBM Cloud
املبارش للحصول على امتداد للشبكة بسالسة مع األمن العايل
وانخفاض زمن االستجابة.
– الوصول اآلمن ،والتحكم الكامل ،وبيئة التشغيل املرنة لـ .SAP
– الحصول على  VMware SSDCمع التحكم (الفائق) الكامل،
مجتمعة مع البنية األساسية املعتمدة كخدمة  SAPلـ SAP
 HANAاآلمنة وأحادية املستخدم.

كيف ُت رخص حزم حلول VMware؟
تتسم حلول  IBM Cloud for VMwareباملرونة ،مع
ً
فضال عن خيار ُم دار من
مصفوفة من خيارات النرش،

العمالء وآخر من ق َب ل  IBMلتلبية احتياجات أحجام
ِ
العمل الخاصة بك .ال توجد عقود رضورية ،ويمكنك
التوسع فيها أو تقليلها يف أي وقت.

يعمل الخيار املُ دار من العمالء ،واملُ شار إليه بحلول IBM

 Cloud for VMwareاملخصصة ،على بيئة تشغيل

أحادية املستخدم .يمكنك استئجار تراخيص VMware
باشرتاك شهريُ .
وت عرض الرتاخيص املستأجرة من IBM

باشرتاك شهريُ ،
وت قنن بوحدة معالجة مركزية بسعر
تنافيس للغاية.

ويعمل الخيار املُ دار من ق َب ل  ،IBMواملشار إليه بحلول
ِ
 IBM Cloud for VMwareاملشرتكة ،على بنية أساسية
متعددة املستخدمني ،كما يتم تضمني تراخيص

 VMwareيف سعر الحل .يمكن استهالك هذا الحل يف
نموذج بالساعة قابل للتطور.
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خيارات  VMwareللبيئة السحابية
محفظة حلول  .IBM Cloud for VMwareتحديد بنية مخصصة ،أو
ً
مسبق ا ،أو بيئة ملواجهة الكوارث.
حزمة مؤتمتة موصوفة

حلول  IBM Cloud for VMwareاملخصصة
خادم  VMware vCenterعلى IBM Cloud
– ُي قدم تثبيت  vSphereاملؤتتم على خوادم معدنية ،مع خيارات
التخزين املرفقة .وتشتمل املزايا االختيارية على ،VMware NSX
وعلى سعات تخزين إضافية.
– متاح يف التوصيف األدىن ثنايئ العقدة ،ويمكن أن يتوسع لتلبية
املتطلبات املتغرية برسعة.
– حل ُم دار من العمالء على بنية أساسية أحادية املستخدم.
 VMware vSphereعلى IBM Cloud
ُ
– هي خدمة افرتاضية قابلة للتخصيص ت قدم املرونة الكاملة
والتحكم يف التوصيف ،وتجمع بني الخوادم املعدنية املتوافقة مع
 VMwareوبني األجهزة والرتاخيص لبناء بيئة  VMwareالخاصة
بك واملُ ستضافة على .IBM
– بنية تليب احتياجاتك ،واختيار نسخة معينة من  vCenterأو
ترخيص حقيقي حسب الطلب.

هل يعين اكتساب املرونة التضحية
بالتحكم؟
ال ينبغي أن يجربك تبين اسرتاتيجية البيئة السحابية
على االختيار بني املرونة والتحكم .مع حلول IBM
ً
متحكم ا بشكل كامل دون
 ،Cloud for VMwareتظل
ٍ
الحاجة إىل التضحية بموثوقية وأمن البنية األساسية
املوجودة لديك مقابل رسعة الحركة اليت تحتاجها
منظمتك .يمكنك االستمرار يف استخدام األدوات
والقدرات ومجموعات املهارات اليت طورتها باستخدام
 vSphereعلى البيئات املحلية ،كما يمكنك توسيع
نطاقها لتصل إىل .IBM Cloud
وتشمل املزيات األخرى عدم الحاجة إىل إعادة تدريب
املوظفني على أدوات جديدة ،كما أنك ال تحتاج إىل بناء
صوامع ،أو توظيف وتدريب موظفني جدد للحفاظ على
البيئة السحابية وتشغيلها .واألفضل من هذا كله ،ليس
عليك إعادة تصميم التطبيقات ألن حلول IBM Cloud
 for VMwareمتوافقة مع بيئات تشغيل VMware
املوجودة.

– حل ُم دار من العمالء على بنية أساسية أحادية املستخدم.

حلول  IBM Cloud for VMwareاملشرتكة
 VMware vCloud Directorعلى IBM Cloud
– هو حل ذايت الخدمة يوفر مرونة القدرات وإمكانية تطورها بتكلفة
منخفضة للرشكات الناشئة .متاح يف نموذج استهالك "حسب
الطلب" أو "املخصصة".
– نرش األجهزة االفرتاضية يف غضون دقائق .البدء بدرجة منخفضة
تصل إىل وحدة معالجة مركز ية افرتاضية واحدة و 1جيجابايت
لذاكرة الوصول العشوايئ.
– حل ٌم دار من ق بَل  IBMعلى بنية أساسية متعددة املستخدمني.
ِ
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ما الذي يقدمه رشكاء التقنيات؟
تواصل  IBMالتعاون مع  VMwareلتوسيع نطاق النظام البييئ
لرشكاء التقنيات الذين يدعمون حلول .VMware
املحاكاة االفرتاضية اآلمنة لدى ،IBM Cloud  IntelوHyTrust
– ضمان أمن بياناتك على البيئة السحابية .لقد تعاونت IBM
مع رشكة  Intelورشكة  HyTrustلتصميم حل لحماية البيانات
واالمتثال لها.
– االستفادة من املحاكاة االفرتاضية اآلمنة لدى  IBM Cloudمع
تكنولوجيا التنفيذ املوثوق لرشكة  Intel (TXTلدى  )Intelإىل
بيانات املحيط الجغرايف الظاهري على مستوى الرقاقات الدقيقة.
– استخدام برنامج تطبيق سياسة التحكم يف البيئات السحابية
ألحجام العمل وتشفري التحكم يف بيانات أحجام العمل لدى
 HyTestللحصول على مستويات متقدمة من التشفري وحماية
البيانات ومراقبة االمتثال .و ُي ليب هذا املزيج االحتياجات األمنية،
ويمكّ ن العمالء من االستعداد للوصول إىل الحد األدىن من مخاطر
التدقيقً ،
تبع ا للنظام األورويب العام لحماية البيانات.
 F5على IBM Cloud
– تحديد إمكانية وصول املستخدم إىل التطبيقات ومصادر الشبكة
وتوثيقها والتحكم بها.

ً
– االستفادة من ُ
نسخ ا
الن سخ االحتياطية املؤتمتة اليت ُت نيشء
معزولة من بيئة إنتاجك لالختبار واكتشاف املشاكل وحلها
والتدريب.
– الحصول على رؤية شاملة لبيئات التشغيل االفرتاضية
للمساعدة على مراقبة بيئات التشغيل وإصدار اإلنذارات
للمشاكل الغري املرئية.
– إنشاء بيئة تشغيل خارج املوقع ملواجهة الكوارث ،دون تكلفة
وتعقيد إدارة بنية أساسية خارج املوقع ،مع النسخ املتماثل لـ
 Veeam Cloud Connectعلى .IBM Cloud
Zerto on IBM Cloud
– االستفادة من حلول مواجهة الكوارث الرائدة يف الصناعة
لبيئات التشغيل االفرتاضية ،بما يف ذلك بيئات تشغيل
 VMwareاملحلية أو على البيئة السحابية.
– اكتساب الرسعة يف النسخ املتماثل لبيئات تشغيل ،VMware
مع خيارات  RPOو RTOالقابلة للتعديل.
–نرش حل  Zertoاملؤتمت املُ قدم على حزم خوادم .vCenter

– مواجهة الهجمات على طبقة التطبيقات ،مثل حركة مرور
الروبوتات ،وهجمات حجب الخدمة ،و ،10 OWASP Topمع جمع
معلومات فعالة حول التهديد وكشف الخلل.
 Fortinetعلى IBM Cloud
– نرش التقسيم والفحص املستمر للربط بني البيئات السحابية
العامة والخاصة للحد من التهديدات.
– التحكم يف آالف التطبيقات واملستخدمني والبيانات ،وتقسيمها،
لتحسني اإلتاحة والوضوح واألمن.
Veeam on IBM Cloud
– تحقيق رسعة عالية يف اسرتداد التطبيقات والبيانات ،يف غضون
دقائق ،باستخدام حل النسخ االحتياطي والنسخ املتماثل اللذان
يوفران تجن ًب ا لفقد البيانات من أجل  RPOsو RTOsأقل.
– االستفادة من قابلية االسرتداد املُ حققة من خالل النسخ
االحتياطي املؤتمت واختبار النسخ املتماثل.
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هل أنت مستعد للبدء؟
تعرف على املزيد بشأن حلول .IBM Cloud for VMware
تواصل مع ممثلك يف  IBMأو مع رشكاء األعمال لرشكة ،IBM
أو قم بزيارةibm.com/cloud/vmware :
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