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امللخص التنفيذي

أحدثت البيئة السحابية ثورة يف كيفية إنشاء األعمال للقيمة ،ومل يعد تبين
البيئات السحابية مسألة تتعلق بدرجة الرسعة أو مداها .لقد ظهرت النماذج
السحابية املختلطة كوسيلة لتمكني أقىص حد من القيمة الناشئة عن الجمع بني
البنيات األساسية لألوساط السحابية املتعددة .تستند البنية السحابية املختلطة
واملفتوحة على تلك القيمة ،وذلك عن طريق إضافة القوة الناشئة عن املجتمع
الواسع من املطورين ذوي املصادر املفتوحة ،مما يمكن من اإلبداع الذي ال مثيل
ِ
له يف الوترية والحجم .تقوم البنية السحابية املختلطة ،املستندة إىل منصة
 IBM Cloud® Paksو ،Red Hat® OpenShift®بدفع القيمة املستدامة كبيئة
سحابية محمولة بدرجة عالية ُ
ومدمج بها األمن والدعم على مستوى املؤسسات.
ٍ
ً
ولكن  Red Hat OpenShiftأ كرث من كونه محركا يدير إمكانياتنا .فهي تقنية
تمكن عمالئنا من تشغيل أحجام العمل يف األساس يف أي بيئة ،ابتدا ًء من
الحوسبة املادية أو االفرتاضية أو حوسبة الحافة ،إىل البيئات السحابية العامة
والخاصة .إنها تقنية توفر قيمة أينما كنت يف رحلة الحاوية الخاصة بك .على
سبيل املثال ،إذا مل تكن قادرًا على االنتقال من مركز بياناتك بسبب املتطلبات
التنظيمية ،يمكن أن يساعدك  Red Hat OpenShiftعلى تحريك العملية
مع خفض تكاليف ترخيص ملكية الخادم ونظام التشغيل الخاص بك.
ستعتمد كيفية إدراكك للقيمة على مكان تواجدك اآلن .تعرض ورقة العمل
هذه أربع اسرتاتيجيات سحابية شائعة ،وإىل أي مدى يمكن إلدخال Red Hat
 OpenShiftأن يساعد املنظمات على الحصول على أ كرث من ضعف قيمة ُ
النهج
1
التقليدية يف البيئات السحابية:
 .1املصدر املفتوح واملُدار ذات ًيا
تتخذ منظمتك ً
نهجا مفتوح املصدر تجاه  Kubernetesوتبين املنصة داخليًا.
 .2االنتقال السحايب املختلط
تنتقل منظمتك تدريجيًا إىل مورد منفرد للبيئات السحابية العامة.
 .3بيئتان سحابيتان عامتان
لقد انتقلت ملكية تكنولوجيا املعلومات يف منظمتك إىل مجموعة تتكون من
َ
موردين للبيئات السحابية العامة وترغب يف تحديث تطبيقاتك لالستفادة بشكل
ٍ
أفضل من البيئة السحابية.
 .4الخدمات املُدارة بواسطة البيئة السحابية
تبين منظمتك بيئة سحابية أصلية جديدة على بيئة سحابية عامة أحادية املورد.

صفحة 2

نهج حديث

من منظور تجاري وتقين على حد سواء ،توفر الحلول املُحدثة املستخدمة لـ
ِ
ً ٍ
ٍ
ً
ملموسة إذا ما قورنت بالحلول القائمة على
 Red Hat OpenShiftقيمة
التطبيقات املوجودة اليت تعمل على األجهزة االفرتاضية ( .)VMsيمكن تحقيق
هذه املزايا يف األساس يف أي بيئة ،ابتدا ًء من الحوسبة املادية واالفرتاضية
وحوسبة الحافة إىل البيئات السحابية العامة والخاصة ،حيث تم تحقيق ما يلي:
خفضت تكاليف األمن بما يصل إىل  ،66%كما ُ
– ُ
خفضت فرتة التوقف عن
2
العمل بما ال يقل عن 30%
خفضت تكاليف استهالك املوارد بما يصل إىل  ،50%كما ُ
– ُ
خفضت تكاليف
2
إدارة تكنولوجيا املعلومات بما يصل إىل 60%
–تسارعت وترية التطوير بمقدار مرتني إىل ثالث مرات يف معظم الحاالت ،مما
2
ً
أسبوعا من تكاليف العمل لكل تطبيق جديد
وفر ما بني  12إىل 24
كما يوفر  Red Hat OpenShiftمزيات فريدة إذا ما قورنت بعروض
 Kubernetesاملعتادة أو عروض :xKS
–تحسني رسعة الحركة بسبب مستويات األتمتة وتعزيز إنتاجية املطورين عن
طريق Red Hat OpenShift
ً
متضمنا الرتقيات والتصحيح ودعم مكاتب
–الدعم الشامل للمؤسسة،
املساعدة وحل اتفاقيات مستوى الخدمات ()SLAs
–االتساق عرب منصات االستضافة ،بما يف ذلك املنصات املحلية
–األمن على مستوى املؤسسة
–تكلفة أقل للبناء والتكامل والتشغيل
–انخفاض تكاليف توظيف األشخاص ،حيث تتطلب الحالة وجود فرق إدارية
ً
عددا من أجل Red Hat OpenShift
أقل

صفحة 3

 xKSهو املصطلح العام للخدمة السحابية األصلية
 Kubernetesواليت ُتدار من قبَل مورد ماxKS .
ٍ
ِ
الحالية تشمل خدمات:
–IBM Cloud Kubernetes Service
–Amazon Elastic Kubernetes Service
–Microsoft Azure Kubernetes Service
–Google Kubernetes Engine

كما هو الحال بالنسبة إىل معظم الربامج التجارية ،يتطلب Red Hat
ً
فضال عن مهارات التسليم والدعم
 OpenShiftاالستثمار يف تراخيص الربامج،
واإلدارة .ويمكن الحد من بعض متطلبات املهارات عند استخدام نسخة ُمدارة
من قبَل مورد البيئة السحابيةُ .تمثل الحاويات ً
ً
ممتازا لتشغيل الربامج
حال
ِ
بشكل موثوق عند االنتقال من بيئة حاسوبية إىل أخرى ،مما يعزز إضفاء املرونة
ٍ
على املنظمات حيثما يمكنهم تشغيل تطبيقاتهم.
ورغم أن الحاويات مناسبة وعملية ملعظم أوضاع تطوير التطبيقات وتحديثها ،إال
أنها ال تالئم جميعها .حيث تميل مالءمة حل الفصل يف حاويات إىل أن تندرج يف
فئة من ثالث.
ٍ
 .1املالءمة املرتفعة للحاويات
ُتعد الحاويات األكرث مالءمة لعمليات نرش األكواد املخصصة أو املحدثة أو املنتقلة
من عمليات النرش األخرى لـ .xKS

املالءمة املرتفعة للحاويات

انتقال xKS

 .2املالءمة املتوسطة للحاويات
عندما يتعلق األمر بحزم املوردين ،يبدأ العديد من موردي الربمجيات التجارية
الجاهزة ( )COTSوالربامج الوسيطة يف تبين الحاويات لتبسيط عمليات النرش
واإلدارة .ال تدعم حاليًا تطبيقات تخطيط موارد املؤسسة ( )ERPوالربمجيات
كخدمة ( )SaaSالحاويات الالزمة للحزمة األساسية ،ومن املرجح أن تتطلب
ً
حلوال تكاملية معقدة لربطها بأنظمة املؤسسة .ال ُتدعم الحلول والحزم
واألكواد باستخدام ارتباطات خوادم  Microsoft Windowsحاليًا إال عن
طريق النسخ املُدارة من  Red Hat OpenShiftعلى  Microsoft Azureو
 ،)AWS( Amazon Web Servicesعلى الرغم من توقع دعم الخيارات
األخرى يف عام .2021
 .3املالءمة املنخفضة للحاويات
هناك مجاالن رئيسيان ال ُيعد  Red Hat OpenShiftبهما الخيار األنسب
للحل حاليًا :تثبيت الرتقيات األساسية لـ  ERPحيث ال تدعم منصة ERP
الحاويات ،وعمليات النرش النقية لـ  SaaSبتكامل بسيط أو بدونه.
ٍ

تحديث التطبيقات
والربامج الوسيطة

الكود املخصص

املالءمة املتوسطة للحاويات

ارتباطات خوادم
Windows

تطبيقات املؤسسة
وتكامل SaaS

نرش الربمجيات
التجارية الجاهزة
COTS

املالءمة املنخفضة للحاويات

ترقية وتثبيت التطبيقات
األساسية للمؤسسة

صفحة 4

 SaaSالنقية

يوفر  Red Hat OpenShiftقيمة تحويلية عرب حاالت
استخدام البيئات السحابية

اآلن ،وبعد أن تطرقنا إىل مالءمة استخدام تقنية الحاويات ،دعنا نلقي نظرة على
أربعة سيناريوهات شائعة ،حيث يمكن لـ  Red Hat OpenShiftإضافة قيمة
أسية.
معظم

ُمدار ذاتيًا

املصدر املفتوح واملُدار ذات ًيا
تنتهج منظمتك ً
نهجا مفتوح املصدر تجاه  Kubernetesوتبين املنصة داخليًا.
يساعد  Red Hat OpenShiftعلى خفض التكاليف املرتبطة ببناء املنصات
وتكاملها واختبارها وصيانتها إىل الحد األدىن لذلك.

بيئة متعددة
األوساط
السحابية

متفاوت

حوسبة
مختلطة

الخدمات املُدارة
بواسطة البيئة
السحابية

أقل

معظم

تنافيس

بيئتان سحابيتان عامتان
لقد نقلت منظمتك امللكية إىل مجموعة تتكون من مور َدين للبيئات السحابية
العامة وترغب يف تحديث التطبيقات لالستفادة بشكل أفضل من البيئة
ٍ
السحابية .يوفر  Red Hat OpenShiftمنصة متسقة عرب البيئتني السحابيتني،
مما يساعد على الحد من تكاليف العمالة التشغيلية ،وزيادة املرونة ،والوصول
إىل الحد األدىن من الحاجة إىل مهارات سحابية داخلية ومحددة.

أقل

االنتقال السحايب املختلط
تنتقل منظمتك تدريجيًا إىل مورد منفرد للبيئات السحابية العامة .يساعد Red
 Hat OpenShiftعلى سد الفجوة بني الحاوية والبيئة السحابية ،وذلك من
أجل اتباع نهج أقل خطورة يف االنتقال املبارش إىل البيئة السحابية العامة.

الخدمات اليت يتم إدارتها بواسطة بيئة التشغيل السحابية
تبين منظمتك بيئة سحابية أصلية وجديدة على بيئة سحابية عامة أحادية املورد.
كما يساعد  Red Hat OpenShiftعلى الوصول إىل الحد األدىن من الربط الغري
املرن بني التطبيقات واملنصة السحابية األساسية ،ويوفر استضافة التطبيقات
واألمن واألتمتة بغض النظر عن مورد البيئة السحابية.

صفحة 5

املصدر املفتوح واملُدار ذاتيًا

يف هذا السيناريو ،لقد اختارت منظمتك اتباع نهج ُمدار ذاتيًا تجاه ،Kubernetes
ً
وعادة ما يكون
كما تبين املنصة داخليًا على توزيع  Kubernetesاملفتوح املصدر.
ذلك بسبب االعتقاد بأن املصدر املفتوح أرخص وأ كرث مرونة من البدائل .وإىل
جانب ذلك ،قد تستخدم املنظمة املصدر املفتوح لالحتفاظ بالتحكم يف منصة
الربامج .قد تمر بضعة أشهر أو ربما سنوات على تصميم املنصة وقد يكون لديك
ً
شائعا بالنسبة
بعض املستخدمني األوائل عليها .ورغم أن هذا السيناريو مل يعد
لعمليات النرش القائمة على البيئات السحابية كما كان قبل بضع سنوات ،فإنه
ً
منطبقا على البنية األساسية املحلية واملنظمات اليت ال ترغب يف استخدام
ال يزال
عروض البيئة السحابية العامة .Kubernetes
تشمل املشاكل املعتادة الناشئة عن التوجيه املُدار ذاتيًا:
–فقد الطاقم الوظيفي الرئييس ،مما يمنع استمرار دعم املنصة
–ارتفاع تكلفة الصيانة بسبب تكرار التغيريات وتعقيد االختبارات
–صعوبة إضافة تطبيقات الرشكة إىل املنصة
على الرغم من احتواء  Red Hat OpenShiftعلى  Kubernetesيف جوهره،
إال أنه يتمتع باملزيد .يتعني على املنظمات اليت تتخذ التوجه املُدار ذاتيًا أن تدمج
ً
غالفا غري وظيفي حول الوظائف
العديد من الحزم املختلفة ،اليت غالبًا ما توفر
األساسية ،كسجل الحاويات ،ورصد األنظمة ،ولوحات املعلومات الخاصة باألداء،
وأتمتة النرش ،وصالبة األمن ،وذلك إلنشاء نرش يعمل لصالح املؤسسة.

الرسم األويل للنهج املُدار ذاتيًا منطقي ،إنه برنامج مجاين .ولكن على الرغم من
مجانية الربنامج ،فإن التكاليف اإلضافية للعمالة املطلوبة لبناء ودمج واختبار
وصيانة املنصات ليست كذلك .كما يمكن أن تشكل صيانة املنصة تحد ًيا ،ال سيما
ً
مستعدا لهذا التعقيد.
إذا ُسلمت اإلدارة إىل فريق منفصل قد ال يكون
وعلى الرغم من عدم مجانية ترخيص  ،Red Hat OpenShiftيمكن تعويض
التكاليف جزئيًا أو كليًا من خالل تقليص العمالة يف فرق بناء ودعم املنصة .يف
الحقيقة ،يساعد استخدام  Red Hat OpenShiftبشكل كبري على تقليص
ٍ
حجم فريق دعم البنية األساسية لتكنولوجيا املعلومات إذا ما قورن باملعادل
املفتوح املصدر املقابل له.
يتمتع  Red Hat OpenShiftباملرونة ،ويوفر التثبيت االفرتايض منصة
ً
مسبقا وجاهزة للمؤسسة .ومع ذلك ،يمكن استبدال كل عنرص من
متكاملة
العنارص ،مثل مستودع الحاويات ،وحل الرصد ،ومسارات االتصال ،DevOps
بالتفضيالت الخاصة بمنظمتك.
كما ُيجرى التكامل املُدار ذاتيًا دون أي دعم رسمي ،مما يتطلب تشغيل األشياء
واستمرار هذا التشغيل على مدار عملية اإلنتاج من قبَل املهندسني ذوي املهارات
ِ
العالية .مع  ،Red Hat OpenShiftيمكن تفويض غالبية هذا التكامل الداخلي،
والتصحيح واالختبار املستمر إىل  .Red Hatكما يساعد االلزتام  Red Hatبالدعم
طويل األجل على الحد من املخاطر املتعلقة بخصائص املؤسسة ،على سبيل
املثال ،األمن واالختبار املُطبقان من قبَل  Red Hatبشكل روتيين على اإلصدارات
ِ
الجديدة.

Red Hat OpenShift
تم اختبار األمن والتكامل
خارطة الطريق ودورة حياة اإلطالق
التصحيحات واإلصالحات
الدعم على مستوى املؤسسة
النرش املتسق لتبسيط الصيانة

صفحة 6

ُمدار ذات ًيا

االنتقال السحايب املختلط

يف هذا السيناريو ،تنقسم بيئة منظمتك بني البيئات السحابية املحلية والعامة
وقد تواجه تحديات أثناء االنتقال .تشمل التحديات الشائعة صعوبة الحصول
على إدارة الخدمات الشاملة اليت تنضم عرب املنصات وصعوبة نقل التطبيقات إىل
منصة سحابية عامة بسبب تكاليف إعادة إنشاء التطبيقات للعمل على البيئة
السحابية املختارة.
يساعد  Red Hat OpenShiftعلى سد الفجوة ،مما يوفر منصة منفردة تدعم
التطبيقات املدمجة يف حاويات وغري املدمجة يف حاويات ،وذلك من أجل نهج
أقل يف املخاطر لالنتقال املبارش إىل بيئة سحابية عامة .تحول الحاويات املحلية على
 Red Hat OpenShiftاملنصة املحلية إىل بيئة سحابية خاصة على نحو فعال.
ٍ

هناك مزيج معقد من التقنيات اليت تلعب دورًا يف هذا السيناريو ،مع كل من
ٍ
ممزيات وعيوب اإلبقاء على األجهزة االفرتاضية أو االنتقال مبارشة إىل Red
 Hat OpenShiftعلى بيئة سحابية عامة دون استخدام األجهزة االفرتاضية
للمحاكاة.

صفحة 7

األجهزة االفرتاضية
ً
ً
بصمة أصغر من األجهزة االفرتاضية .حيث يمكن
عادة ما تمتلك الحاويات
ِ
الحجم املخفض  Kubernetesمن وضع أحجام عمل أ كرث كفاءة على الخوادم
االفرتاضية ،مما يقلل من عدد الخوادم وتراخيص أنظمة التشغيل وغريها
من الربامج ذات الصلة الالزمة إلدارة حجم العمل .كما يمكن لـ Red Hat
 OpenShiftاستضافة  Windowsواألجهزة االفرتاضية لـ Linux®كمثال ،واليت
يمكنها الحد من تكاليف تراخيص الربامج وتمكن من إنشاء منصة تشغيل واحدة
ِ
لألجهزة االفرتاضية والحاويات.
البيئة السحابية العامة
يمكن النتقال أحجام العمل اليت تعمل محليًا على  Red Hat OpenShiftأن
يؤدي إىل انتقال رسيع ومحدود املخاطر .يمكن تحقيق إدارة الخدمات الشاملة
عرب البيئات السحابية املحلية والعامة بتكلفة أقل بسبب اتساق املنصة.
ٍ
وال يزال دعم حاويات  Windowsظاهرًا ويقترص على أحدث إصدار من
 .Windows Serverوللوصول إىل الحد األدىن من تأثريات ترقيات ،Windows
قد يلزم نقل تطبيقات  Windowsإىل جهاز افرتايض يف األجل القصري .ولحسن
الحظ ،تدعم محاكاة  Red Hat OpenShiftاألجهزة االفرتاضية وتوفر منصة
متسقة لكل من األجهزة االفرتاضية والحاويات.
ٍ

بيئتان سحابيتان عامتان

يف هذا السيناريو ،نقلت مؤسستك امللكية إىل مجموعة تتكون من مور َدين
للبيئات السحابية العامة وترغب يف تحديث التطبيقات لتحقيق االستفادة
الكاملة من البيئة السحابية .ربما كان لديك عقد منتهي الصالحية ملركز البيانات،
ِ
وهو األمر الذي ّ
عجل بموعد مؤكد لنقل الخدمات ،أو ربما رغبت يف الحد
من التكاليف بإغالق مراكز البيانات بالكامل .وربما أدت هذه القيود الخارجية
ً
بدال من إجراء التحول أو
باملنظمة إىل تنفيذ نهج الرفع والتحويل إىل بيئة سحابية
ٍ
التحديث السحايب.
وال ُيحتمل توفري املزيد من املزيات بمجرد رفع التطبيقات وتحويلها إىل بيئة
ٍ
سحابية ،كما أنه يجعلنا أمام مواجهة خطر زيادة التكاليف .وعلى صعيد آخر،
ٍ
ال يعترب التحويل الكامل للخدمات املُدارة بواسطة بيئات سحابية واقعيًا ،نظرًا
ملستوى االستثمار ومخاطر التغيري املطلوبة.
ويف هذه الحالة ،تستكشف العديد من املنظمات استخدام الحاويات كخطوة
أولية لتمكني التطبيقات من االستفادة من بعض املزيات السحابية دون الحاجة
إىل عملية إعادة إنشاء التطبيقات باهظة التكلفة .يقدم Red Hat OpenShift
منصة متسقة عرب بيئتني سحابيتني عامتني ،مما يساعد على الحد من تكاليف
العمالة التشغيلية ،وزيادة املرونة يف نقل التطبيقات بني البيئات السحابية،
والوصول إىل الحد األدىن من املهارات السحابية املحددة الالزمة داخليًا.
تشمل ممزيات الحاويات مع :Red Hat OpenShift
–منصة متسقة الستضافة التطبيقات لتبسيط عملية نقل ومشاركة
التطبيقات واألكواد بني الفرق
ً
متسقا عرب جميع عمليات النرش ،مما يبسط
–مستوى واحد للتحكم باإلدارة،
إدارة التشغيالت ويساعد على الحد من تكاليف التشغيل
–تساعد معلومات التشغيالت املتسقة وإدارة الخدمات من Red Hat
 OpenShiftوطبقات التطبيقات على الحد من تكاليف الدعم
–مسارات اتصال بسيطة للنرش مع نرش  Red Hat OpenShiftاملتسق عرب
البيئات السحابية
–الحد من الصوامع التقنية وكفاءة دورة حياة التطوير ،مع فرق التطوير اليت
تنرش يف  Red Hat OpenShiftبغض النظر عن البيئة السحابية
بالنسبة للبنايات الجديدة للتطبيقاتُ ،تعد الخدمات املُدارة بواسطة البيئات
السحابية منطقية إذا كانت منظمتك تجيد التعامل مع التطبيقات املرتابطة
بشكل وثيق مع املنصة .ولكن باستخدام التطبيقات القائمة أو التقليدية ،تصبح
ٍ
تكلفة إعادة بناء التطبيقات كخدمات ُمدارة بواسطة البيئات السحابية مرتفعة،
ً
فضال عن إمكانية إضفاء الصعوبة على االستخدام والتكامل مع حزم الربمجيات
التجارية الجاهزة .COTS
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إن بناء الحلول باستخدام الخدمات املُدارة بواسطة البيئات السحابية واليت
يقدمها موردي البيئات السحابية أمر جذاب ،ولكنه قد يسبب مشاكل على املدى
البعيد .هناك حاجة إىل مجموعات مختلفة من املهارات عرب مختلف املنصات
ً
ً
وثيقا باملنصة اليت بنيت عليها
اقرتانا
السحابية .وقد ينتهي األمر باقرتان التطبيقات
يف البداية ،مما يحد من قابلية النقل .وغالبًا ما ُتكرر مجهودات االختبارات نتيجة
للفروقات بني املنصات .كما يلزم بذل جهود كبرية للحصول والحفاظ على االمتثال
مع عدة منصات تتألف من مختلف تطبيقات الخدمات السحابية ،وغالبًا ما تكون
غري متسقة.
وللحفاظ على بعض االستقاللية عن خدمات مورد معني للبيئات السحابية،
يحول  Red Hat OpenShiftدون استخدام الخدمات املُدارة بواسطة البيئات
السحابية اليت يقدمها موردي البيئات السحابية .ومع تزايد اهتمام الجهات
املنظمة للصناعة بخطر الرتكزي من قبَل العديد من املنظمات اليت تعتمد على عدد
ِ
قليل من املوردين يف استضافة تكنولوجيا املعلومات الخاصة بهم ،فإن مرونة
تغيري املنصة السحابية دون تغيريات كبرية على ملكية التطبيقات هي مزية كبرية.

الخدمات اليت يتم إدارتها بواسطة بيئة التشغيل السحابية

يف هذا السيناريو ،تبين منظمتك بيئة سحابية أصلية وجديدة على بيئة سحابية
عامة أحادية املورد .ترى العديد من املنظمات املنصة السحابية الواحدة خيارًا
محدود املخاطر ومنخفض التكلفة ،مما يوحي بتلبية النظام اإليكولوجي الخاص
بمورد البيئة السحابية لجميع احتياجات املنظمة .ويتمثل الجانب السليب يف
أن هذا النهج يربط التطبيقات بشكل وثيق مع منصة االستضافة ويجعل من
ٍ
الصعب التكامل خارج النظام اإليكولوجي للمنصة السحابية .وعند حدوث
أعطال يف البيئات السحابية ،يمكن أن يكون له آثار تجارية ضارة على املنظمات
اليت تعتمد على مورد واحد فقط.
يمكن أن تساعد النسخة السحابية األصلية من  Red Hat OpenShiftيف
خفض االرتباط الوثيق للتطبيقات مع املنصة السحابية إىل الحد األدىن .توفر
هذه النسخة من  ،Red Hat OpenShiftواليت ُقدمت كخدمة ُمدارة بواسطة
البيئات السحابية ،االستضافة واألمن واألتمتة بغض النظر عن مورد البيئات
ً
كاملة من قبَل فريق مشرتك من
السحابية .وكمزية مضافةُ ،تدار هذه النسخة
ِ
ٍ
فريق دعم املورد للبيئات السحابية وخرباء  Red Hatلتفادي عمليات التنفيذ
الخاصة بملكية بيئات سحابية محددة ،واليت تؤثر على تجربة املطورين.

ملاذاIBM؟

تطوير تبين الحاويات

يمكن تلخيص سوق تبين الحاويات يف ثالث موجات:
 .1التعجيل بالحاويات
ترغب املنظمات يف رسعة تنفيذ الحاويات كما كان الحال مع التحوالت التقنية
السابقة ،مثل البيئة السحابية .ويف هذه املوجة ،تبحث املنظمات عن أرسع
وأبسط خيار.
 .2حقيقة الحاويات
تبدأ املنظمات يف اكتشاف الحقائق املصاحبة للحاويات ،مثل تحديات تشغيل
الحاويات على نطاق واسع .حيث تبحث املنظمات يف هذه املوجة عن سبل
ٍ
الحصول على قيمة من استثماراتها يف املنصات وتحسني االعتماد العام لها.
 .3تحسني الحاويات
تبحث املنظمات عن طرق لتطوير التكاليف واإلنتاجية بالحاويات .تبحث
ٍ
املنظمات يف هذه املوجة عن تحسينات اإلنتاجية ومزايا التكلفة اإلجمالية
للملكية (.)TCO

املوجة  :1التعجيل
بالحاويات
املوجة :2
حقيقة الحاويات
املوجة :3
تحسني الحاويات

عام 1
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عام 2

عام 3

يمكن لـ  IBMمساعدة منظمتك على:
–نقل وتحديث أحجام العمل والتطبيقات.
–بناء تطبيقات وتجارب مبتكرة.
–تقديم املشورة يف كل خطوة أثناء الرحلة إىل البيئة السحابية.
–إدارة البيئات املختلطة متعددة السحابة والتحكم بها وتحسينها.
ملعرفة املزيد حول كيفية املساعدة املُقدمة لك من  IBMعلى إطالق القوة
التحويلية عرب منظمتك باستخدام  ،Red Hat OpenShiftقم بزيارة
ibm.com/ae-ar/services/cloud/modernize-applications

وال تزال غالبية املؤسسات الكربى يف املوجة األوىل من اعتماد الحاويات.
وبينما يساعدهم تزايد تعقيد البيئات ومعرفة املنظمات وخربتها على
الكشف عن احتياجاتهم املحددة من الحاويات ،تصبح مزيات Red Hat
ً
وضوحا.
 OpenShiftأ كرث

عام 4

تتمكن  IBMمن مساعدة منظمتك على االنتقال إىل عملية اتخاذ القرار املتعلق
بالحاويات على املدى البعيد والقريب .وبما أن  Red Hatهي الرشيك األول
واألكرب لألعمال بما يزيد عن  750شهادة وتزايد باسم  ، Red Hatتلزتم
 IBMبمساعدة املنظمات على إدارة املخاطر ،وتحسني النتائج ،وزيادة الرسعة
باستخدام .Red Hat OpenShift

عام 5

نبذة عن املؤلفني

سيمون جر يج
مهندس متمزي برشكة  ،IBMوالرئيس التنفيذي لتقنيات الخدمات السحابية
املختلطة يف أوروبا والرشق األوسط وأفريقيا

يتمتع سيمون جريج بأ كرث من ً 25
عاما من الخربة يف صناعة تكنولوجيا
املعلومات ،حيث بدأ كمطور C++قبل ّ
ترقيه يف مناصب مثل مهندس التكامل
التقين ،رئيس املهندسني التقنيني ،واآلن الرئيس التنفيذي التقين ،حيث
تتمحور جميعها حول تكامل األنظمة املعقدة .ويف منصبه الحايل ،يتقلد سيمون
مسؤولية القيادة التقنية للبيئات السحابية وتقنية  Red Hatودعم العمالء
يف شىت أرجاء أوروبا من خالل رحالتهم يف مجال البيئات السحابية وتحديث
التطبيقات.
دان بيلي
مهندس متمزي برشكة  ،IBMوالرئيس التنفيذي لتقنيات خدمات التطبيقات
السحابية يف اململكة املتحدة وأيرلندا
لقد عمل دان بيلي يف صناعة تكنولوجيا املعلومات ألكرث من ً 25
عاما ،ودعم
العديد من الصناعات يف جميع أنحاء العامل .هو رائد مفكر يف مجاالت املشاركة
الرقمية ،والحلول األوىل املحمولة ،واإلتاحة العالية ،والحوسبة السحابية ،كما
تستند قيادته يف االسرتاتيجية السحابية التابعة للرشكات اليت وضعتها رشكة
 IBMإىل الخربة العملية اليت تساعد العمالء على بناء أنظمة معقدة وعالية
اإلتاحة.
مارك بينيت
الرشيك األول برشكة  ،IBMواملسؤول عن  Red Hatيف أوروبا والرشق األوسط
وأفريقيا
يتمتع مارك بينيت بخلفية واسعة يف مجال تكامل األنظمة املعقدة وخربة يف
بناء حلول بالغة يف األهمية اليت تليب املتطلبات األمنية والوظيفية وذات اإلتاحة
العالية .يف منصبه الحايل ،يتوىل قيادة أعمال الخدمات التابعة لـ  Red Hatمن
رشكة  IBMيف أوروبا والرشق األوسط وأفريقيا ،مما يساعد العمالء على إطالق
القيمة من البنيات السحابية املختلطة مرتكزين على االبتكار الواسع.

حقوق الطبع والنرش محفوظة لرشكة  ،IBM Corporationعام 2021
IBM CorporationNew Orchard RoadArmonk،NY 10504
تم اإلنتاج يف الواليات املتحدة األمريكية ،أبريل2021
تعد  IBMوشعار  IBMو IBM Cloudعالمات تجارية أو عالمات تجارية مسجلة لرشكة
 International Business Machines Corporationيف الواليات املتحدة و/أو يف دول أخرى.
ى .تتوفر
قد تكون أسماء املنتجات والخدمات األخرى عالمات تجارية لرشكةIBM أو رشكات أخر 
قائمة حالية للعالمات التجارية لرشكة  IBMعلى .ibm.com/trademark

ُتستخدم العالمة التجارية املسجلةً Linux®
وفقا لرتخيص فرعي من ،Linux Foundation
ً
ترخيصا حرص ًيا من  ،Linus Torvaldsمالك العالمة يف العامل أجمع.
حيث تملك

وتعد  Red Hatو  OpenShiftعالمات تجارية أو عالمات تجارية مسجلة لرشكةRed Hat، Inc.
أو فروعها يف الواليات املتحدة والبالد األخرى.
ت.
تعترب هذه الوثيقة فعالة اعتبارا من تاريخ النرش األويل ،ويمكن تغيريها من قبل رشكةIBM يف أي وق 
وال تتوفر جميع العروض يف كل من البالد اليت تعمل بها رشكةIBM.
وتكون من مسؤولية املستخدم تقييم والتحقق من تشغيل أي من املنتجات أو الربامج األخرى الخاصة
ي " دون أي ضمان،
بمنتجات وبرامج رشكة  .IBMيتم توفري املعلومات الواردة يف هذه الوثيقة"كما ه 
رصيحة أو ضمنية ،بما يف ذلك أي ضمانات تتعلق بالتسويق ،واملالءمة لغرض معني وأي ضمان أو
م .يتم ضمان منتجات رشكةIBM طبقا للرشوط واألحكام الخاصة باالتفاقية اليت
رشط بعدم االلزتا 
يتم تقديمها بموجبه ا .
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