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عالم متعدد السحابية المختلطة
لقد تغير دور البيانات .تواصل الشركات في جميع أنحاء العالم رؤية زيادة هائلة في
الكميات الهائلة من البيانات التي تنتجها .سوف تستمر المرونة في استخدام محيطات
البيانات الخاصة بها وتعظيمها وتحسينها في لعب دور محوري في نجاحها على
المدى الطويل.
بالنسبة لألعمال التجارية اليوم ،تعد البيئة متعددة السحابات المختلطة حقيقة واقعة.
فأنت خارج القرار لتنفيذ استراتيجية البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات متعددة
السحابات .اآلن أكثر األسئلة أهمية التي يمكنك طرحها تتعلق بمحاذاة البنية التحتية
متعددة السحابات المختلطة الخاصة بك مع أولويات العمل:
•ما مدى فهمك والتحكم في البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات لديك ،بما
في ذلك “البرمجيات المحلية المثبتة بجهاز العميل” و“البرمجيات غير
المثبتة بجهاز العميل”؟
•كيف يمكنك إجراء تعديالت بسهولة وبسرعة لتسريع مرونة األعمال؟
•ما مدى ثقتك في أنك تستفيد استفادة كاملة من جميع موارد البيئة متعددة
السحابية؟
•كيف يمكنك خفض تكاليف تكنولوجيا المعلومات وزيادة الكفاءة بحيث

ستلعب حلول تخزين البيانات دورً ا قويًا في
البيئة متعددة السحابات الشاملة.

يمكنك تخصيص المزيد من الموارد لالبتكار؟
يغطي هذا الدليل أهمية تخزين البيانات داخل بيئة متعددة السحابية مختلطة .تعرف
على سبب تبني المؤسسات لبنيات متعددة السحابات استكشف مجموعة من خيارات
البنية التحتية للتخزين متعدد السحابات المتوفرة وشاهد كيف يمكن أن يساعدك تبني
حلول التخزين متعدد السحابات في حل تحديات تكنولوجيا المعلومات واألعمال لديك.
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لماذا التخزين لبيئة متعددة
السحابات مختلطة؟
رحلة إلى السحابة
سيتمحور الجيل التالي من السحابة حول البيئات متعددة السحابية ،حيث تمتد عبر سحابة
خاصة وعامة ومختلطة .سوف يدعم حل التخزين متعدد السحابات المختلط المُحسّن
األمان والتنسيق واإلدارة الالزمة لدمج بيئة العميل وتوسيع نطاقها وأتمتتها.
لماذا بيئة متعددة السحابية مختلطة؟
الدافع وراء االنتقال إلى بيئة متعددة السحابية مختلطة هو الحاجة إلى تحديث وتحويل
الطريقة التي تتفاعل بها تكنولوجيا المعلومات مع المؤسسة بأكملها ومبادرات أعمالها
ودعمها .تعمل اقتصاديات البيانات المتغيرة كاألفكار على تغيير كيفية تخزين تطبيقات

تتيح البيئة متعددة السحابية المختلطة الحركة والتعاون الالزم لالستفادة من بيانات
ً
وتطبيقات األعمال في جميع مجاالت العمل .تعتمد العديد من الشركات عد ًدا هائال من

المؤسسات على الحفاظ على ميزة تنافسية .دعنا نلقي نظرة على بعض تحديات األعمال

البيئة متعددة السحابية المختلطة لتحسين تكاليف المرونة والتحكم اإلجمالية.

وتكنولوجيا المعلومات التي تدفع المؤسسات الحديثة إلى النظر في البنيات المتعددة

وف ًقا لألبحاث التي أجراها معهد ® IBMلدراسة قيمة األعمال ( )IBVالذي استطلع
ما يزيد عن  1000مدير تنفيذي في  19صناعة مقرها في  20دولة ،وكان 85%
من الشركات تعمل بالفعل على بعض أعباء العمل في بيئة متعددة السحابية ،وبحلول
عام  ،2021يتوقع أن  98%من المؤسسات سوف تتبنى بنيات متعددة السحابات.

1

وجدت الدراسة نفسها أن المؤسسات التي تستخدم بالفعل العديد من السحابات بانتظام
لتقديم وظيفة واحدة أو أكثر من األعمال تفوقت على نظيراتها في العديد من المقاييس
الرئيسية ،بما في ذلك نمو اإليرادات والربحية.

1

من الواضح أن البنية التحتية متعددة السحابية المختلطة تقدم العديد من الفرص لمساعدة

السحابية المختلطة.

بحلول ،2021
يتوقع أن تقوم

98%
من المؤسسات بتبني بنيات متعددة السحابية

1

األعمال األساسية والجديدة ومشاركتها وتطويرها عبر مؤسسة.

				4
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التحدي :1
نمو البيانات
من المحتمل ج ًدا أن أحد أهم التحديات التي تواجهها مؤسستك في الوقت الحالي
هو النمو السريع للبيانات .بينما تسرع تطبيقات الجيل التالي من وتيرة سرعة نمو
البيانات ،بالنسبة لكثير من المؤسسات ،ال تنمو ميزانيات تكنولوجيا المعلومات بنفس
الوتيرة .معظم المعلومات التي تم إنشاؤها بواسطة أنشطة األعمال تأتي من
( )1معامالت العمالء ،و( )2دعم األنشطة الداخلية مثل بيانات إدارة عالقات العمالء
( ،)CRMوسجالت المبيعات ومعلومات الموظفين في أنظمة الموارد البشرية
( /)HRتخطيط موارد المؤسسات (.)ERP

التحدي :3
تطوير التطبيقات
الحديثة/نظام الحاوية
احتلت تطبيقات تحليل البيانات و الذكاء االصطناعي مؤخرً ا مركز الصدارة
كمضاعفات أعمال للمشروع الحديث .غالبًا ما تحتاج تطبيقات التحليالت إلى
االنسحاب من “البرمجيات المحلية المثبتة بجهاز العميل” وموارد السحابة.
يمكنك االستفادة من تقنية الحاوية في تطبيقات التحليالت هذه من أجل قابلية النقل ،إلى
جانب استخدام الخدمات المصغرة لتبسيط وتسريع عملية التطوير والتحديثات.

ومن المتوقع اليوم أن تقوم بجمع دفق البيانات التقليدية والجديدة على حد سواء من
المصادر التقليدية والجديدة مثل إنترنت األشياء ( .)IoTلتخزين جميع القيم الخاصة
بك وإدارتها وحمايتها واستخالصها من جميع أنواع البيانات الخاصة بك  -المنظمة
وغير المنظمة  -ستحتاج إلى إنشاء نهج مختلط يجمع بين مزايا “البرمجيات المحلية
المثبتة بجهاز العميل” وتخزين السحابة.

التحدي :2
األمن الحاسوبي والمرونة
يحتاج حل التخزين الحديث إلى الحفاظ على بياناتك متاحة مع الحماية من التحديات
التقليدية والحديثة على حد سواء — من انقطاع الكهرباء إلى الكوارث الطبيعية إلى
الهجمات اإللكترونية — القيام بذلك يكون شديد التكلفة.
للحماية من التهديدات ،قد تفكر في استبدال البنية التحتية الخاصة بك تمامًا .لكن
استبدال البنية التحتية بأكملها قد يكون باهظ التكلفة ويمكن أن يؤدي إلى تعطيل
العمالء والشركاء والموظفين .يجب أن تجعل حلول التخزين الحديثة ما لديك أكثر
مرونة تجاه األخطار القديمة والجديدة مع الحفاظ على أنظمة المهام الحرجة.
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كيف تختلف البيئة متعددة السحابية المختلطة عن السحابة العامة والخاصة والمختلطة و“البرمجيات المحلية المثبتة بجهاز العميل”؟
قد يكون فهم البيئات السحابية واتخاذ القرارات حول اإلدارة متعددة السحابية أمرً ا معق ًدا.

البرمجيات المحلية المثبتة بجهاز العميل

السحابة العامة

متعددة السحابية المختلطة

تثور أسئلة كثيرة ،مثل :ما الذي يبقى في “البرمجيات المحلية المثبتة بجهاز العميل”؟

يشير مصطلح “البرمجيات المحلية المثبتة بجهاز العميل” إلى موارد الحوسبة والتخزين

في بيئة السحابة العامة ،يتوفر الوصول إلى الموارد الموحدة مثل البنية التحتية واألجهزة

عندما تتحرك بياناتك عبر العديد من السحب العامة والسحابة الخاصة ،فلن تعد البنية

ما الذي يحيا في سحابة خاصة مقابل سحابة عامة؟ لماذا نشر فريق تكنولوجيا المعلومات

الموجودة فعليًا على ممتلكات الشركة .بفضل البنية التحتية “للبرمجيات المحلية المثبتة

متعددة المستأجرين والخدمات للمشتركين على أساس الدفع لكل استخدام .بمعنى آخر،

الخاصة بك مجرد سحابة مختلطة  -إنها بيئة متعددة السحابية مختلطة .تستخدم البيئات

الخاص بك بعض التطبيقات في تلك البيئات المعنية وهل كان القرار الصحيح؟

بجهاز العميل” ،يتحمل مالك الموقع مسؤولية تشغيل وصيانة ودعم النسخ االحتياطي

أنت تستأجر شريحة خاصة بك من بنية تحتية متاحة للعامة .يمكن توفير الخدمات

متعددة السحابية المختلطة سحابات عامة متعددة من العديد من البائعين ،باإلضافة إلى

واستعادة التخزين.

السحابية العامة دون أي تكلفة أو اشتراك أو كنموذج للدفع الفوري.

السحابة الخاصة والموارد التقليدية ،وكلها مترابطة وتعمل معًا لتجنب مستودعات

مع وضع ذلك في االعتبار ،دعنا أوالً نتوقف لحظة الستكشاف األنواع المختلفة
من البيئات.

سحابة خاصة

السحابة المختلطة

السحابة الخاصة هي بيئة حوسبة سحابية يقتصر الوصول إليها على أعضاء مؤسسة

تجمع السحابة المختلطة بين الموارد من السحابة الخاصة والسحابة العامة والبيئات

وشبكات شركائها .توجد العديد من السحب الخاصة في “البرمجيات المحلية المثبتة

التقليدية ،بغض النظر عما إذا كانت موجودة في “البرمجيات المحلية المثبتة بجهاز

بجهاز العميل” ،ولكن يمكنك أيضًا تشغيل سحابة خاصة على البنية التحتية من

العميل” أو “البرمجيات غير المثبتة بجهاز العميل” .باستخدام السحابة المختلطة ،يمكن

موفر سحابة عام.

للشركات االستفادة من المرونة والفعالية من حيث التكلفة لموارد الطرف الثالث ،دون

البيانات .إذا تم تحسين البنية متعددة السحابية المختلطة بشكل صحيح ،فيمكنك الوصول
بسرعة إلى بيانات موثوقة ودقيقة سواء كانت موجودة في “البرمجيات المحلية المثبتة
بجهاز العميل” أو “البرمجيات غير المثبتة بجهاز العميل”.

الكشف عن جميع التطبيقات والبيانات خارج الشبكة الداخلية (اإلنترانت) للشركة.
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فوائد التخزين المتسق للبيئة متعددة السحابية المختلطة الخاصة بك
ال يمكن ألي مزود أن يوفر كل شيء للجميع .لهذا السبب يمكن أن تساعدك الطريقة المختلطة في إدارة بيئة التخزين بالكامل سواء كانت بياناتك في موجودة في “البرمجيات المحلية المثبتة
بجهاز العميل” أو في السحابات المتعددة .يمكن لطريقة التخزين متعدد السحابية المختلطة تحسين حركة بياناتك ووضعها وإدارتها .فيما يلي أكبر الفوائد المحتملة لوجود استراتيجية تخزين
منسقة عبر البيئة متعددة السحابية المختلطة:

 .1قيمة أكبر من البيانات

تنقل البيانات والمرونة
إن مشاركة البيانات ونقلها بصورة أفضل يعني عمل تجاري أفضل .هناك عدة أنواع من

يمكن أن تكون بنية التخزين متعددة السحابية المختلطة أداة قوية لمساعدتك في التعامل

األسباب التي ستحتاج إلى نقل البيانات دون تعطيلها بين أنظمة التخزين  -انقضاء مدة

مع البيانات الضخمة التي تتدفق من البرامج والحلول الخاصة بك وتحويلها إلى قيمة

التأجير ،وتحسين األداء ،أو تغيير التكنولوجيا أو البائع ،والقيام بوضع البيانات الصحيحة

لشركتك وعمالئك.

على األجهزة المناسبة على سبيل المثال ال الحصر .إذا كان حل التخزين متعدد السحابات
الخاص بك يحتوي على أحدث التقنيات واإلمكانات ،فيمكنك نقل مجموعات البيانات بين

سعة البيانات
عندما يتعلق األمر باقتصاديات البيانات ،فإن التحدي األول الذي يواجهك هو أن فريق
تكنولوجيا المعلومات سيواجه ببساطة تخزين جميع البيانات الخاصة بك .المزيد من
البيانات يتطلب سعة تخزين أكبر .لذا ،أين تخزنه؟
سعة التخزين في السحابة العامة غير محدودة بشكل فعال .عند استخدام موارد السحابة
العامة ،فإنك ال تشتري أجهزة التخزين الفعلية ،ولن تزودها بالطاقة والتبريد ،ولن تقوم
بإصالحها واستبدالها .أنت تدفع فقط رسومًا شهرية مقابل ما تستخدمه .لالستفادة من
قوة حل التخزين متعدد السحابية المختلط ،يمكنك شراء المزيد من سعة التخزين حسب
الحاجة .ويمكنك التفاوض مع مزودي الخدمات السحابية للحصول على مستويات األداء
واألمان والعوامل األخرى التي تتوافق مع متطلبات عملك وميزانيتك.
من الهام مالحظة أن هذه الفوائد لن تتكامل إال مع حل التخزين لديك إذا كنت قد نفذت

موفري الخدمات السحابية بسرعة ،وربما بشكل تلقائي ،لتحسين اقتصاديات البيانات
الخاصة بك.
هل ستتوافق بنية البيانات الخاصة بك مع أدوات ذكاء األعمال الجديدة دون إجراء
إصالحات وتحديثات كبرى؟ يمكن أن يساعد حل التخزين متعدد السحابات المناسب
مع أساس برنامج دعم على تسهيل وتسريع وتيرة المرونة على مستوى المؤسسة .يمكن
لمسؤول واحد معرفة مكان وجود جميع أصول البيانات الخاصة بك ،وكذلك حالتها.
يمكنك منح أذونات ،أو يمكنك إنشاء سياسات النظام التي تحد أو تسهل الوصول إلى
البيانات في أي مكان وفي أي وقت .يمكن أن تتكامل السحابة الخاصة لشركتك بشفافية
مع موارد سحابة عامة متعددة إلنشاء بحيرات بيانات منفصلة من محيط بيانات الشركة
اإلجمالية .يمكن أن تصبح هذه البحيرات بعد ذلك مصادر بيانات لحلول ذكاء األعمال أو
األمن الحاسوبي أو تطوير التطبيقات.

أدوات اإلدارة السحابية المتعددة المختلطة المناسبة.
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األداء
أخيرً ا ،تحتوي التطبيقات المختلفة ذات حاالت االستخدام التجاري المتنوعة على
متطلبات أداء مختلفة .يحتاج البعض إلى الركض بأسرع ما يمكن ،بينما يمكن لآلخرين
العمل بوتيرة أكثر راحة .كما ُذكر ساب ًقا ،للحصول على أعلى أداء ،يجب تحديد موقع
البيانات في أقرب وقت ممكن من مضيفي التطبيقات لتقليل زمن الوصول إلى الشبكة.
عندما تقوم بإنشاء بحيرة بيانات من كمية هائلة من معلومات الشركة كمصدر ألي تطبيق
معين أو حالة استخدام ،فإن حل التخزين متعدد السحابية المختلط الفعال سيمكن نقل
البيانات بسرعة ومرونة من أي مكان يمكن تخزين أي مجموعة بيانات معينة فيه.
يمكن للحل متعدد السحابات المختلط الحديث أيضًا زيادة األداء من خالل التشغيل اآللي.
يمكنك إدارة مجموعات متعددة عبر منصات تقنية مختلفة للسحب العامة والخاصة
والحاويات وأنظمة  .Kubernetesإن القدرة على الوصول إلى هذه المعلومات متى
وأينما كنت في حاجة إليها يمكن أن تزيد من الكفاءة وتوفر لك وق ًتا ثمي ًنا.

 .2مرونة األعمال التجارية

لكنه أكثر تكلفة ويمكن أن يؤثر على أداء التطبيق إذا تم نسخ البيانات بشكل متزامن إلى
مواقع التعافي من الكوارث ( )DRمتعددة .بدالً من ذلك ،تختار العديد من المؤسسات
خيارات منخفضة أو أقل تكلفة.
قد توفر األدوات الموجودة في بيئة متعددة السحابية اختيار النسخ المتماثل المتزامن
أو غير المتزامن ،والنسخ المتماثل التلقائي لموقعين أو ثالثة ومسافات النسخ المتماثل
المركزية أو العالمية .مع كل هذه االختيارات الموجودة بالفعل في البنية التحتية للتخزين،
يمكنك صياغة حلول مرونة األعمال التي تلبي أهداف عملك وقيود الميزانية.
حماية البيانات

ً
مجال آخر حيث يمكن للبيئة متعددة السحابات المختلطة القوية أن
تعد حماية البيانات
تحقق أرباحً ا حقيقية .تتوفر األدوات اآلن التي توفر تشفيرً ا منتشرً ا ،مما يعني أنه يمكن
تشفير بياناتك في أثناء استقرارها أو أثناء تنقلها عبر الشبكة .مفتاح أي حل فعال متعدد
السحابية هو أنه يعتمد بشكل كبير على تقنيات التخزين المعرّ فة بالبرمجيات ()SDS
واإلمكانات .هذا يعني أن هناك طبقة من البرامج موجودة دائمًا بين مضيفي التطبيقات
وأجهزة التخزين األساسية الرئيسية .توفر طبقة تقنية التخزين المُعرف بالبرمجيات

هناك جانبان قيمان لبنية تخزين متعددة السحابية المختلطة هما التوافر الكبير والتعافي

( )SDSهذه مرونة ووظائف إضافية ،بما في ذلك إمكانيات التشفير المختلفة .ولكن أحد

من الكوارث ( .)DRاستفادت العديد من المؤسسات من جميع األنواع واألحجام من

الجوانب الرئيسية في تقنية التخزين المُعرف بالبرمجيات ( )SDSهو أنه يمكن تحديثها

المناسبة وفعالية التكلفة والمرونة التي توفرها حلول مرونة األعمال المستندة إلى
مجموعة من السحابات .ومن الفوائد الرئيسية أن يتم خفض نفقات رأس المال إلى الحد
األدنى .يقدم مزودو الخدمات السحابية مجموعة واسعة من خيارات موقع االسترداد.
يجب أن تظهر هذه األمور بشكل بارز في قراراتك حول نقطة استرداد النظام وأهداف
وقت االسترداد (.)RPO/RTO
توافر النظام والتعافي من الكوارث

وتحسينها بسهولة أكبر بكثير من األجهزة األساسية.
تتمثل إحدى آليات حماية البيانات الهامة األخرى التي يجب أن يوفرها حل تخزين
متعدد السحابات مختلط في اإلدارة المركزية الملفات .يسمح لك هذا بتقسيم مستودعات
البيانات ،مما يتيح لك مصدرً ا واح ًدا للحقيقة لبياناتك .من خالل تطبيق هذا ،يمكنك إدارة
قوائم التحكم في الوصول بسرعة ومنح أو رفض الوصول إلى البيانات لوحدات تجارية
معينة أو المستخدمين.

يمكنك اختيار صفر لكليهما وتنفيذ حل التعافي من الكوارث ( )DRالذي ال يضيع أي
وقت أو بيانات من لحظة توقف نظام اإلنتاج الخاص بك حتى يعمل نظام االسترداد -
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عالوة على ذلك ،يمكن أن تساعد كل هذه الميزات المذكورة في الحفاظ على أمان بياناتك

نظام الحاوية

قدر اإلمكان مع الحفاظ على معايير تنظيم االمتثال المختلفة ،مثل الالئحة العامة لحماية

الحاويات هي تقنيات تسمح لك بحزموعزل التطبيقات مع بيئة التشغيل بأكملها  -جميع

البيانات (.)GDPR

الملفات الالزمة للتشغيل .يعمل ذلك على تسهيل نقل التطبيق المضمن بين البيئات

مع توفر تقنيات جديدة لحماية البيانات ،إما كأدوات قابلة للتنزيل يتم نشرها في
“البرمجيات المحلية المثبتة بجهاز العميل” أو في العروض المستندة إلى السحابة ،يمكن
أن يتكيف حل التخزين متعدد السحابات المختلط مع احتياجاتك المتخصصة.

 .3نشر التطبيق الحديث
التحليالت والذكاء االصطناعي

( ،devواالختبار ،واإلنتاج ،وما إلى ذلك) مع االحتفاظ بالوظائف الكاملة ،بحيث يمكن
للمطورين البناء مرة واحدة والنشر في أي مكان .ستحتاج إلى أنظمة ،Kubernetes
وهو نظام مفتوح المصدر تحتفظ به Cloud Native Computing Foundation
(المؤسسة الحوسبية األصلية للسحابة) ،لتنظيم عملية النشر واإلدارة على نطاق متعدد
السحابية مختلطة .يمكن للحاويات المساعدة في تقليل التعارضات بين فرق التطوير
والعمليات الخاصة بك عن طريق فصل مجاالت المسؤولية .يمكن للمطورين التركيز
على تطبيقاتهم ويمكن للعمليات التركيز على البنية التحتية.

يجب أن تكون قادرً ا على تطبيق التحليالت على جميع بياناتك للكشف عن الكفاءات
وتحديد نقاط الضعف ونقاط الفشل المحتملة .تدعم البيئات متعددة السحابات المختلطة
المرونة التي تحتاج إليها خطوط العمل لمنتجاتها وخدماتها ونماذج أعمالها الجديدة -
التي تعزز البنية التحتية للذكاء االصطناعي والبيانات الضخمة والتحليالت واألنظمة
المتنقلة .تنبع القيمة التي توفرها تطبيقات الذكاء االصطناعي من قدرتها على فهم تدفقات
البيانات الهائلة .كلما كان هناك المزيد من البيانات المستخدمة لتدريب خوارزمية الذكاء

يمكن لطريقة التخزين متعدد السحابية المختلطة تحسين حركة
بياناتك ووضعها وإدارتها.

االصطناعي ،كلما كان األداء أفضل.
لذلك ،كيف يمكنك التأكد من أن لديك السيطرة على البيانات الخاصة بك؟
توحيد البيانات
عندما يكون لديك مستودعات تقوم بإنشاء بيانات مكررة دون داع ،فإنها تخرج عن
المزامنة .نتيجة لذلك ،من الصعب تحديد مجموعات البيانات األحدث واألكثر دقة .يمكن
أن توفر االستراتيجية متعددة السحابية المختلطة مع المحاكاة االفتراضية للتخزين على
توحيد البيانات ومصدرً ا واح ًدا للحقيقة ،مما يمنحك رؤية مركزية لجميع بياناتك  -بغض
النظر عن مكان وجودها داخل مؤسستك .من طبقة المحاكاة االفتراضية ،يمكنك البدء
في توحيد بياناتك عبر مؤسستك واكتساب الرؤى التي تحتاج إليها من أجل الذكاء
االصطناعي وتحليالت البيانات الضخمة.

9

 | 05تطوير خطة التخزين الخاصة بك داخل متعددة السحابات المختلطة

تطوير خطة التخزين الخاصة بك داخل
متعددة السحابية المختلطة
على الرغم من أن كل رحلة إلى بيئة متعددة السحابية مختلطة يعد أمرً ا دقي ًقا ،إال أن هناك
أوجه تشابه في مراحل االعتماد .دعونا نلقي نظرة على نقاط الدخول هذه في التحول نحو
البنية التحتية متعددة السحابية المختلطة:
.1

ترحيل .تتمحور هذه المرحلة من الرحلة حول رفع وتحويل التطبيقات الحالية
وبياناتها إلى السحابة .ينصب التركيز هنا على التطبيقات األقل تعقي ًدا التي
ال تحتوي على تبعيات شاملة ،مثل البريد اإللكتروني ،وبالتالي ال تتطلب إعادة
تصميم التطبيقات أو شراء أجهزة جديدة.

.2

تحديث .هذه المرحلة هي عندما تبدأ المؤسسات في إعادة كتابة التطبيقات لتعمل
على السحابة .يؤدي استخدام الحاويات والخدمات المصغرة إلى زيادة مرونة
ً
جاهزا لالستخدام في
وسرعة التحديثات وترحيل البيانات الالزمة لجعل التطبيق
السحابة.

.3
.4

يبتكر .عند هذه النقطة في رحلة المؤسسة يبدأ بناء تطبيقات سحابية جديدة.

مكان التخزين :حيث يوجد التخزين في األمور متعددة السحابات المختلطة اعتما ًدا على

التخزين الذي يسهل تنقل البيانات وأمنها أمر بالغ األهمية.

أمان البيانات والبيئات التنظيمية واألداء ومتطلبات التوفر.

يدير .تعمل اآلن مع مزيج من التطبيقات السحابية وتطبيقات “البرمجيات المحلية
المثبتة بجهاز العميل” والسحابات وتطبيقات الموردين ،يجب على المؤسسات
ضمان قدرتها على توفير نفس المستوى من جودة الخدمة والمرونة مع تقديم
ميزات جديدة باستمرار .تتطلب هذه المرحلة اعتماد البرامج كخدمة وكذلك
األدوات والعمليات والمهارات الجديدة .تتطلب العمليات السلسة تخزي ًنا مر ًنا مع
اتباع نهج ثابت في التشغيل واألتمتة (التشغيل اآللي) واإلدارة.

سرعة االعتماد :تزداد وتيرة ابتكار البائعين في البنية التحتية للتخزين ،وقد جعلت البيئة
متعددة السحابات المختلطة من الهام اعتماد أحدث االبتكارات بسرعة .يحتاج تخزينك
إلى تسهيل ذلك.
يمكن لخيارات التخزين المحددة التي تقوم بها خالل الرحلة أن تؤثر على مستقبلك متعدد
السحابات المختلطة.

يمكن أن تظهر بعض التحديات واالعتبارات الجديدة:

تحديث التخزين الموجود لديك بالفعل

اتصال التخزين :من األهمية بمكان االهتمام بكيفية اتصال التخزين بالسحابة .تذكر أن
الحاويات يمكن أن تنقل تطبي ًقا ووقت تشغيله ،لكن عندما يصل التطبيق إلى مكانه ،فإنه

ولكن بدالً من تفصيل االستراتيجيات التي تتطلب عمليات شراء أجهزة جديدة ،دعنا

يحتاج إلى الوصول إلى البيانات .يحتاج النسخ المتماثل واللقطات وترحيل البيانات إلى
العمل عبر السحابات المتعددة المختلطة.

يمنحك اختيار األساس االستراتيجي للبرامج المرونة الختيار
وتغيير موردي األجهزة مع مرور الوقت دون التأثير على
االتساق في واجهات برمجة التطبيقات ( )APIوالتشغيل اآللي
(األتمتة) والعمليات واإلجراءات والمهارات والتدريب.

نركز على تحديث السعة التخزينية الموجودة لديك بالفعل  -ألنه في كثير من الحاالت،
يكون أساس البرنامج الذي تختاره مساويا ً إن لم يكن أكثر أهمية من األجهزة التي تقوم
بتشغيلها عليه .تمتلك أنظمة التخزين تقليديًا إمكانات مرتبطة بها ،ولكن مع المضي
قدمًا ،يمكن أن تكون هذه القدرات محمولة .يمنحك اختيار األساس االستراتيجي للبرامج
المرونة الختيار وتغيير موردي األجهزة مع مرور الوقت دون التأثير على االتساق في
واجهات برمجة التطبيقات ( )APIوالتشغيل اآللي (األتمتة) والعمليات واإلجراءات
والمهارات والتدريب.
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قوة أساس البرنامج
مع وجود أساس قوي للبرنامج يمتد عبر البيئة متعددة السحابية المختلطة ،يمكنك
بالفعل تبسيط عملياتك .إذا كنت تحب معظم مؤسسات تكنولوجيا المعلومات اليوم،
فمن المحتمل أن يكون لديك أنظمة تخزين من بائعين متعددين في مؤسستك .يمكنك
أيضًا الوقوف على منصة مراقبة وإدارة خاصة بكل مورد لكل من هؤالء الموردين،
فضالً عن واجهات برمجة التطبيقات ( )APIواإلجراءات المختلفة ..يمكن أن تؤدي
المضاعفات الناتجة إلى التعطل.
مع وجود أساس ثابت للبرنامج لدعم البيئة متعددة السحابات المختلطة ،يمكنك التفكير
بشكل مختلف في أدوات المراقبة واإلدارة .يمكنك اختيار نهج متسق قائم على البرامج
يدعم جميع أجهزتك مع نفس مجموعة واجهات برمجة التطبيقات ( )APIواإلجراءات

يمكن ألساسيات برنامج التخزين الصحيح:
•تحسين سرعة البيانات من خالل تسهيل حركة البيانات عبر أنظمة التخزين
دون انقطاع
•من خالل التحديثات ،استوعب التحوالت التكنولوجية وتكيف معها
(مثل ® Linuxونظام الحاوية ونظام )Kubernetes
•نشر في مراكز البيانات التقليدية وعبر البيئة متعددة السحابات المختلطة
باستخدام واجهات برمجة التطبيقات ()API
•توسيع تقليل البيانات عبر جميع وحدات التخزين لديك ،القديمة والجديدة،
لتخزين المزيد من البيانات على وحدة التخزين التي تمتلكها بالفعل
•تحسين مرونة اإلنترنت من خالل تشفير البيانات في بقية مساحة التخزين
الخاصة بك

والواجهات بغض النظر عن البائع ،مما يمنح تطبيقاتك وعملياتك تجربة متسقة عبر
البنية التحتية السحابية و“البرمجيات المحلية المثبتة بجهاز العميل” لديك.
ثانيًا ،فكر في السحابة .تحتوي بعض السحابات على خدمات الذكاء االصطناعي التي
يمكن أن تجلب أتمتة أكبر إلدارة التخزين ومراقبته .وإذا كانت أداتك تعمل كخدمة
 SaaSعلى السحابة ،فإن األمر يشبه وجود امتداد لفريق العمليات لديك.

أخيرً ا ،إذا كانت البنية التحتية الخاصة بك مبنية على أساس برنامج استراتيجي يدعم
ما يقرب من كل منصة لألجهزة ،فيمكنك التفاعل بسرعة كبيرة الستيعاب ابتكارات
األجهزة الجديدة ،وإدراج عناصر جديدة في البنية التحتية الخاصة بك دون الحاجة إلى
تغيير واجهات برمجة التطبيقات ( )APIأو اإلجراءات.

األشياء التي يجب مراعاتها عند
اختيار تخزين متعدد السحابية
المختلط

 .1استمرارية البيانات
 .2إدارة البيانات
	.3التخزين في “البرمجيات المحلية المثبتة بجهاز العميل”
مقابل التخزين في السحابة
 .4النسخ االحتياطي والتعافي من الكوارث
 .5األمن
 .6اإلدارة
 .7التكلفة
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تقييم نضج التخزين الخاص بك من أجل بيئة متعددة السحابات مختلطة
لقد كان وقتك وجهدك وبحثك دقي ًقا .لقد حددت عالمة “ ”Isوعبرت “ ،”Tsواآلن حان الوقت للدخول في محادثات مع جناح  Cالخاص بك .لتحقيق أفضل حالة الستراتيجية التخزين
متعدد السحابات المختلط مع أصحاب المصلحة على مستوى  Cتحتاج إلى فهم ما هو هام بالنسبة لهم وما يحرك اإلبرة لالستثمار في حل التخزين متعدد السحابية المختلطة.

أربع خطوات للنظر فيها
 .1كيف تكدس نضج التخزين الخاص بك؟

ﺗوزﯾﻌﺎت ﻧﺿﺞ اﻟﺗﺧزﯾن

تقييم نضج التخزين الحالي .لماذا يعد هذا األمر هامًا؟ لقد وجد بحث لشركة ESG

اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻣﺟﯾﺑﺔ ،ﺣﺳب ﻣﺳﺗوى اﻟﻧﺿﺞ )اﻟﻧﺳﺑﺔ اﻟﻣﺋوﯾﺔ ﻟﻠﻣﺟﯾﺑﯾن ،ﺣﯾث (800=N

2

اﻟﻣﺻدر :ﺷرﻛﺔ Enterprise Strategy Group

42%

أن نضوج التخزين يمكن أن يؤدي إلى العديد من الفوائد التجارية القيمة ،كتحسين
نتائج األعمال ،وفعالية تكنولوجيا المعلومات المحسنة والقدرة على التركيز على

32%

تخزين مؤشرات األداء الرئيسية  .(KPI)2لذلك ،حتى لو كنت متأخراً فيما يتعلق
بحل التكنولوجيا الخاص بك ،فإن هذه المعلومات مفيدة ،ألنها تشير إلى وجود فرصة
للتحسين.
في الواقع ،وف ًقا لشركة  ،ESGأبلغت المؤسسات التي حصلت على تعيين القادة عن

13%

13%

أفضل النتائج عبر العديد من مؤشرات األداء الرئيسية ( )KPIوخصائصها ،بما في
ذلك :نجاح األعمال ،وفعالية عمليات تكنولوجيا المعلومات ،وتحقيق مرونة البيئات
متعددة السحابية المختلطة والتقدم في مبادرات الذكاء االصطناعي.

2

اﻟﻣﺳﺗوى - 1
اﻟﻣﺗﺎﺧرون

اﻟﻣﺳﺗوى - 2
اﻟﻣﺗﺎﺑﻌون

اﻟﻣﺳﺗوى - 3
اﻟﻣﺳﺗﻛﺷﻔون

اﻟﻣﺳﺗوى - 4
اﻟﻘﺎدة

السوق مفتوح على مصراعيه .يشير الرسم البياني الموجود على اليسار إلى أن عد ًدا
قليالً ج ًدا من مؤسسات تكنولوجيا المعلومات حققت تقدما ً كافيا ً مع نضج التخزين .كما
وجدت  ESGأن غالبية مؤسسات المجيبين تقع في تصنيفات المتابعون ( )42%أو
المستكشفون ( ،)32%مما يدل على إحراز تقدم في بعض خصائص استحقاق نضج
التخزين ،ولكن مع التقدم اإلضافي المطلوب .بينما صنفت شركة  ESGأن 13%
فقط من القادة الصغار من المؤسسات المستجيبة يعتبروا متخلفون من حيث نضج

التخزين( 2.انظر الرسم الموجود على اليمين).
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 .2محاذاة مع أهداف جناح C-
استمر في ربط سردك بنضج التخزين .استخدم المعلومات من الخطوة األولى لبدء
المحادثة .سيكون هذا بمثابة التذكرة الكبيرة لدخول عنصر التكنولوجيا .من الناحية
المثالية ،ستؤدي جميع المزايا التي تلمسها إلى استثمارات الجناح .C-
فهم أهداف أعمال الجناح  -C-ومواءمتها مع المبادرات االستراتيجية .ال ترغب
بالتأكيد في الذهاب إلى االجتماع بمعلومات غير دقيقة .ستحتاج إلى المحاذاة والتحدث
إلى حالة العمل وكذلك أولويات التكنولوجيا .مثال:
•أولويات األعمال :تقديم تجربة أفضل للعمالء ،أو إنشاء نموذج أعمال
رقمي ،أو بناء نماذج تدريبية للذكاء االصطناعي ،أو تنفيذ آليات أمنية شاملة
لتتوافق مع اللوائح الحالية.
•أولويات التكنولوجيا :ليس فقط لتحديث التكنولوجيا ولكن لبناء مرونة
الحركة بين الفرق .لذلك ،تعرف على كيفية اتصال  DevOpsبالسحابة،
وتحليالت البيانات إلى الذكاء االصطناعي ،وحماية البيانات لألمان
والمرونة ،وما إلى ذلك.

توفير نقاط البيانات الرئيسية لتلك األهداف والمبادرات .خذ على سبيل المثال ما يلي:
•أولويات األعمال :يمكن أن تؤدي الريادة في نضج التخزين إلى نتائج أعمال
أفضل .عندما سألت  ESGالمجيبين عن مدى نجاحهم في شعور شركاتهم
باستخدام البيانات للتنبؤ بديناميكيات السوق المتغيرة ،كان المشاركون في
“القادة” أكثر عرضة لإلبالغ عن أن شركتهم كانت “ناجحة جدا” بمقدار
 20مرة عن “المتاخرون”.

•ما الذي توفره بيئة التخزين متعددة السحابات المختلطة المحسّنة

•نشر التطبيقات الحديثة

•خطة البيئة متعددة السحابية المختلطة الخاصة بك

•خط القيادة من الرضا في العمل التجاري

•أهمية نضج التخزين وتأثيره اإلجمالي على األعمال

•تمكين قابلية تطوير البيانات مع نمو األعمال

استعد للتعرف على األسئلة واإلجابات المتعلقة بجناح  .C-هذا هو بحثك واجتماعك ،لذا

إجراءات المتابعة .مع انتهاء االجتماع ،تأكد من توفر عناصر إجراءات المتابعة وتشجيع

تأكد من استعدادك ألي سؤال قد يُطرح عليك.

أي وجميع تعليقات أصحاب المصلحة.

2

ً
رائدا مع نضج التخزين ،يمكنه تحديث
•أولويات التكنولوجيا :أن تكون
ً
البنية التحتية الخاصة بك وكذلك الجمع بين الفرق الداخلية معً ا .وفقا لشركة
 ،ESGأفاد  67%من المجيبين في مؤسسات “القادة” أن خدمات التخزين
والبيانات تدعم مبادرات تطوير التطبيقات مثل “ DevOpsجيد ً
جدا”،
مقارنة بـ  13%من “المتاخرون”.

2

 .3مشاركة خطتك
ً
وموجزا .اذكر النقاط األساسية من جهودك البحثية في المجاالت التالية:
كن مباشرً ا

اضغط لالستثمار/توضيح الجدول الزمني .بفضل التسلح بالبيانات ،أغتنم هذه الفرصة
لتشجيع الحاجة الملحة لالستثمار .مع محدودية نضج التخزين في السوق ،هناك فرصة
رائعة لتكون أحد الرواد القالئل في ابتكار التخزين.

 .4اختتم وكرر قيمة العمل التجاري
أعد تأكيد فوائد العمل التجاري كنتيجة لتطبيق حل تخزين البيئة متعددة السحابات
المختلطة الناضجة.
•توحيد البيانات للحصول على مصدر واحد للحقيقة

•لماذا البيئة متعددة السحابية المختلطة لتخزين البيانات الخاصة بك؟

•تأكد من أن التطبيقات تقدم رؤى دقيقة

•االختالفات الرئيسية بين “البرمجيات المحلية المثبتة بجهاز العميل”

•احصل على قيمة أكبر من البيانات غير المنظمة لتمكين نتائج أعمال أفضل

ومختلف السحابات المختلطة والعامة والخاصة

•ضمان قدر أكبر من المرونة في األعمال التجارية
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أين تريد أن يذهب عملك؟
للوصول إلى هناك ،سوف تحتاج إلى السيطرة على البيئة متعددة السحابات المتنامية

تعتزم شركة  IBMمساعدة العمالء على إنشاء بيئة تخزين مستقلة عن البنية التحتية

يعد تبني استراتيجية متعددة السحابية مختلطة ميزة كبيرة ألي مؤسسة تعتمد على

واالستفادة من قوتها لتحقيق أهداف عملك والتكنولوجيا .ستعرف أنه تم تحسين البيئة

للبيئة متعددة السحابات المختلطة .إننا نحقق ذلك من خالل تكامل التزامن مع بيئات

البيانات حتى التحدي .ومع ذلك ،حتى مع وجود اإلرادة للتقدم في عملية التحول الرقمي،

متعددة السحابات المختلطة الخاصة بك لنجاحك عندما:
•تنتقل البيانات الخاصة بك أينما كنت ومتى تحتاج إليها في الوقت الفعلي
•توفر البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات لديك المرونة واألداء والفعالية من
حيث التكلفة التي تحتاجها للحصول على ميزة تنافسية والحفاظ عليها
•أنت تكتسب كل القيمة التي يمكنك الحصول عليها من أصول البيانات
الخاصة بك
هل أنت مستعد لمقابلة شريك في التكنولوجيا لبدء تحويل التخزين لديك؟

التشغيل السحابية من خالل واجهات برمجة التطبيقات ( )APIمثل واجهة حاوية

يتطلب مشروع بهذا الحجم األدوات الالزمة لدعم كل خطوة .مع وجود الفريق المناسب

التخزين الجديدة لنظام  Kubernetesو® .Red Hat® OpenShiftنحن أيضًا

واألهداف والحلول المعمول بها ،يمكن لمؤسستك التي تعتمد على البيانات أن تستفيد من

نعمق التكامل مع برنامج  .VMware3توفر  IBM Storage Insightsتجربة

تخفيض التكاليف والموثوقية المضافة وإدارة أبسط للبيانات وتوفير أكثر سرعة ووقت

إدارة متسقة مع الذكاء االصطناعي ،كما يوفر ®Virtualize IBM Spectrum

أسرع لتسويق منتجاتك وخدماتك.

مجموعة متسقة من إمكانيات التخزين وتنقل البيانات سواء “البرمجيات المحلية المثبتة
بجهاز العميل” أو في السحابة العامة بغض النظر عن اختيارك في موردي األجهزة.
ويوفر التسعير السحابي الشبيه بخدمة  IBM Storageخيارً ا ماليًا قائمًا على
االستهالك للبنية التحتية للتخزين “للبرمجيات المحلية المثبتة بجهاز العميل” الخاصة بك
لتعكس التخزين السحابي العام.

للتعرف على المزيد حول كيف يمكن لحلول نظام  IBM Storageأن
تساعدك ،حدد موع ًدا للحصول على االستشارة أو اتصل بشريك أعمال
شركة  IBMاليوم.
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