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01 | Karma çok bulutlu dünyada yaşam

Karma çok bulutlu dünyada yaşam
Bulut bilişim, şüphesiz kurumsal BT'nin sunum
şeklini değiştirmiştir. BT yöneticilerinin bir
sonraki kurumsal inovasyon dalgasını kullanması
ve yaratması için sınırsız bilişim ve depolama
kaynaklarının yanı sıra çok sayıda bulut hizmetine
de (ör. yapay zeka, hava durumu verileri vb.)
kapıyı açmıştır. Bu belge, IBM Power System™
kullanıcılarının POWER® bulut portföyünü
ve güvenli ve güvenilir bir karma çoklu bulut
altyapısına giden yolculuğun nasıl planlanacağını
anlamaları için pratik bir kılavuz sağlar.

Karmaşık bir BT altyapısında gezinme
Günümüzde bulut bilişim, kurumsal altyapınızı
daha etkin bir şekilde çalıştırmak için bilişim
kaynaklarına isteğe bağlı erişim, acil durum
kurtarma çözümleri, görünmez altyapı bakımı,
güvenlik yamaları ve daha fazlası dahil olmak
üzere birçok fırsat sunar. İster şirket içi bir özel
bulut oluşturuyor, ister bir veya daha fazla şirket
dışı genel buluttan (yani çoklu bulut) yararlanıyor
veya karma bir bulut yaklaşımı kullanıyor olun, bulut
altyapısı yetenekleri iş fırsatlarınızı genişletebilir.

%81
’iKuruluşların
birden fazla
genel
					
1
bulut sağlayıcısı
kullanıyor
				

Bu geniş teknoloji yelpazesi göz önüne alındığında,
IBM AIX®, IBM i ve Linux® kurumsal uygulamalarını
çalıştıran IBM Power Systems kullanıcıları bu
yetenekleri nasıl anlayabilir ve yaklaşılabilir ve metodik
bir şekilde bir teknoloji yol haritası oluşturabilir?
				

Net bir vizyon
Yakın zamanda yapılan bir Gartner anketi, genel
bulut hizmetlerini kullanan kuruluşların %81'inin
birden fazla genel bulut sağlayıcısı kullandığını
göstermiştir.1 Ve RightScale 2019 Bulut Durumu
raporuna göre, “Kuruluşlar, genel ve özel bulutların
dengesine öncelik veriyor.”2
Karma çoklu bulut, kuruluşlar ve teknoloji liderleri
için bir gerçeklik haline gelmiştir. Yine de, bu ortama
nasıl girilip faaliyet gösterileceğine dair net bir
vizyona ihtiyaç vardır.

Karma çoklu bulut nedir?
Bir karma bulut, uygulamaların ve verilerin
aralarında paylaşılmasına izin vererek özel bir
bulutu ve genel bulutu birleştiren bir bilişim
ortamıdır. Bir çoklu bulut, birden fazla bulut
satıcısından alınan birden fazla bulut hizmetinden
oluşan bir bulut ortamını ifade eder. Böylece,
karma çoklu bulut, birden fazla bulut satıcısından
özel bir bulutu, genel bir bulutu ve birden fazla
bulut hizmetini birleştirir.
Çoklu bulut stratejisi, hem özel bulutun hem de
genel bulutun en iyilerini birleştirdiği için muazzam
kurumsal değerin kilidini açabilir. Kuruluşların iş
açısından kritik uygulamaları çalıştırmasına ve
şirket içinde hassas verileri barındırmasına olanak
tanır. Genel bulutun esnekliğini sunar. Ve özel ve
kamu hizmetleri arasında bilgi hareketini sağlar.
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Karma çoklu bulut motivatörleri ve kullanım durumları
İşletmeleri karma çoklu bulut platformu oluşturmaya
yönlendiren çok sayıda motivasyon kaynağı vardır. POWER
müşterileri için daha yaygın olan bazı senaryoları inceleyelim
(bunların birçoğu genellikle paralel olarak takip edilir):

AIX, IBM i ve Linux sanal makineleri (LPAR'ler)
ve konteynere alınmış uygulamalar dahil olmak
üzere kurumsal kaynakların modernize edilmiş
hizmete alımını sağlayın
Kullanıcılar, bir bulut deneyimi aracılığıyla BT
kaynaklarına kolay ve isteğe bağlı erişim bekliyorlar.
Geliştiriciler, kalite kontrol mühendisleri ve iş kolu
kullanıcıları, altyapı ve uygulamalara basitleştirilmiş
erişim ister. BT yöneticileri güvenilir kurumsal düzeyde
güvenlik ve basitleştirilmiş operasyonlar ister. Veri
merkezi dahilinde Power Systems karma çoklu bulut
teknolojileri ve süreçlerinin benimsenmesiyle tüm bu
süreçlerin modernize edilmesi mümkün hale gelmiştir.

IBM Power Systems'ı bir genel bulutta
kullanarak operasyonel esnekliği ve bütçe
esnekliğini artırın

Bulutta yerel yazılım geliştirme ilkelerini
benimsemek için mevcut uygulamaları modernize
edin (ör. konteynerler ve mikro hizmetler)

Genel bulutun en önemli avantajlarından biri,
operasyonel gider olarak faturalandırılan işlem
kapasitesine etkin ve sınırsız erişim sağlamasıdır.
Kullanıcılar, cloud.ibm.com adresinde birkaç
fare tıklamasıyla, istedikleri yerde, istedikleri
zaman yeni sanal makinelere veya konteynerlere
anında erişebilirler. IBM Cloud, Power Systems
konumunuz için QA, üretim veya yüksek
kullanılabilirlik (HA) ve acil kurtarma (DR)
ortamlarını hızlandırmak için mükemmel bir yerdir.

Konteynerler, Kubernetes ve Red Hat® OpenShift®,
yazılımın paketlenme, kurulma ve çalıştırılma
şeklini tartışmasız bir şekilde değiştirerek yeni
yazılım teslim modellerinin yolunu açmıştır. Bu
amaçla, dünya çapındaki kuruluşlar, konteyner
teknolojisini keşfediyor ve bunları kendi teknoloji
yığınlarına nasıl entegre edeceklerine dair planlar
geliştirirken, aynı zamanda devam eden iş ihtiyaçlarını
günümüzün sanal makine tabanlı uygulamalarını
devreye alma, yönetme, çalıştırma ve entegre
etme ihtiyacını hassas bir şekilde dengeliyor.

IBM Power Systems'ı daha geniş bulut
stratejisiyle bütünleştirin
Sektör karma çoklu buluta doğru kayarken, kapsamlı
bir bulut yönetimi stratejisi giderek daha önemli hale
gelmiştir. RightScale 2019 Bulut Durumu Raporu'na
göre, “işletmeler için, bulut maliyetlerini optimize
etme (2019'da yüzde 84'e karşı 2018'de yüzde 80)
ve bulut yönetişimi (2019'da yüzde 84'e karşı 2018'de
yüzde 77) büyüyen zorluklardır.” Silolanmış alt
yapıların inşa edildiği günler geride kaldı. İşletmeler,
2
bir sonraki inovasyon dalgasını oluşturmak amacıyla
platformlarının ve bulut sağlayıcılarının kollektif
gücünden yararlanılabilmesi için birbirine bağlılık
modeli için çabalıyor.
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Yüksek düzey referans
mimarisi

Bulut hizmete alımı perspektifinden bakıldığında, şirket içi özel
bulut çözümü, kurulu kapasitesinin kalıcı aktivasyonuyla kullanıma
göre ödeme modelini sunak için infrastructure-as-a-service
(IaaS) katmanını ve Shared Utility Capacity (daha önce Enterprise
pools 2.0) sunan PowerVC'yi içerir. Bu çözümler, şirket içi bir
ortamda çeviklik ve bulut ekonomisi sunarken, kuruluşların
iş yükü talebindeki değişikliklere hızla yanıt vermesini sağlar.
Power Systems sunucuları ayrıca IBM Cloud'da ve diğer genel
bulutlarda mevcuttur ve HA/DR, DevTest ve daha fazlasını
devreye almak için esneklik ve seçenek sunar. Altyapı katmanının
tepesinde, kurumsal Kubernetes platform-as-a-service (PaaS)
katmanını sağlayan Red Hat OpenShift bulunur. OpenShift
kullanıcıları, IBM'in IBM Cloud Paks™ aracılığıyla sağlanan
kurumsal yazılımı, ISV yazılımı, açık kaynaklı yazılım ve özel
kurumsal yazılım da dahil olmak üzere, tercih ettikleri yazılımları
çalıştırabilirler. Her şeyi merkezi bir konumdan yönetmek ve
çalıştırmak için, IBM Cloud Pak for Multicloud Management,
tarihsel olarak ayrı bulut altyapılarını birbirine bağlamak
amacıyla kullanılabilir. Son olarak, Red Hat Ansible® Automation
Platform, çalıştırdığınız platformlardan bağımsız olarak tüm
işletim sistemlerinizi, bulut altyapılarınızı yönetmek için tutarlı
bir yaklaşım sağlamak üzere tüm yapı üzerinde kullanılabilir.

Diğer Bilişim Altyapısı

Yeni ortaya çıkan ve görev açısından kritik uygulamalar için tasarlanmış

Mevcut uygulamalar
Kritik görev

Gelişen uygulamalar

Veri Yoğun

Konteynerli Bulut yerel

Konteyner içine
alınmış
uygulamalar

Cloud Paks

Uygulama Veri

IBM Z ve x 86 üzerinde
çalışan uygulamalar

Red Hat OpenShift

Nerede konuşlandıracağınızı seçin (şirket içi, genel, özel)
IBM Cloud Pak for Multicloud Management:
Çok platformlu bulutların hizmete alımını, yönetimini ve idaresini güvenli bir şekilde otomatikleştirin
Özel Bulut Çözümü

IBM Cloud

Diğer Genel Bulutlar

Hibrit çoklu bulutun tamamında
Ansible otomasyonu

Burada Şekil 1'de gösterilen, ana sektör donanım platformları
olan IBM Power Systems™, IBM Z® ve x86'yı barındıran karma
bir çoklu bulut referans mimarisidir. Power Systems, sanal
makine tabanlı veya konteynere alınmış iş açısından kritik veri
yoğun uygulamaları ekonomik olarak ölçeklendirmek üzere
tasarlanmıştır ve kapasite kullanımını optimize etmek için
yerleşik sanallaştırma ile bunları çalıştırmak ve operasyon
maliyetlerini düşürmek amacıyla sektör lideri güvenilirlik sunar.
Ayrıca, uygulamaları seçtiğiniz bulutta hizmete almak için
esneklik ve seçenek sağlar.

IBM Power Systems

Paylaşılan Yardımcı Program Kapasitesi

Düşük ön
maliyet

Kullanım başına
ödeme

Optimum
kaynak
kullanımı

Şirket İçi IaaS: IBM PowerVC

Power Systems Altyapısı

IBM Z ve x86 üzerinde
bulut ortamları

Diğer Bilişim
Altyapısı
					

Şekil 1: Bulut Mimarisi
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Karma çoklu buluta
referans yolculuk
Her kuruluşun kendine özgü özellikleri olsa da, Şekil 2,
POWER kullanıcılarına sayısız bulut teknolojisinde
rehberlik etmek ve bu yolculuktaki gizemi ortadan
kaldırmak için genel bir taslak görevi görür. Karma
çoklu buluta giden yol, sağlam bir altyapı ve donanım
yönetimi yetenekleri temeli ile başlar. Buradan, kullanıcılar,
Red Hat OpenShift, Kubernetes ve konteynerlerden
yararlanan yenilikçi bulut tabanlı uygulamalar oluşturmaya
başlamak için basitleştirilmiş sanallaştırma yönetimi
ve işlemleri, gelişmiş otomasyon ve bir platform sunan,
kendi veri merkezlerinde (yani özel bir bulut) bir bulut
deneyimi oluşturmaya yönlendirilir. Özel bir bulut kurmanın
paralel bir yolu olarak, veri merkezinizdeki altyapıyı tedarik
etmeye ve yönetmeye gerek kalmadan QA, üretim veya
yüksek kullanılabilirlik (HA) ve acil kurtarma (DR) ortamlarını
hızlandırmak için genel bulutu keşfetmeniz de önerilir.
Son olarak, kullanıcıların, şirket içi ve şirket dışı altyapıları
arasında sağlam bağlantı kurması gerekir, böylece uygulamalar
ve veriler ikisi arasında sorunsuz bir şekilde akabilir.

Paralel olarak keşfedin

IBM Power Systems ile karma çoklu buluta yolculuk

Geleneksel BT
Mevcut altyapıyla
kurumsal
otomasyondan yararlanın

Özel Bulut
İsteğe bağlı kapasite ile iş sürekliliğini
sağlayın
Mevcut uygulamaları modernize edin veya
yeni bulutta yerel uygulamalar oluşturun

Genel Bulut

Karma Bulut

QA veya üretim kullanımı için hızlı bir
şekilde VM’ler sağlayın
HA/DR ortamı oluşturun
Veri merkezi ayak izini azaltın

Uygulamalarınızı istediğiniz yerde,
istediğiniz zaman hizmete alın
Merkezi bulut operasyonları konsolu
ile yönetimi basitleştirin

IBM Cloud
IBM Power Systems
Virtual Server
Partner Bulutlar

IBM Cloud Pak for
Multicloud Management vb.
VMware vRealize, Terraform
vb. gibi üçüncü taraf bulut
yazılımlarıyla entegrasyonlar

Daha düşük BT edinme maliyetleri
Sanal makineleri hizmete almak için
bulut benzeri çeviklik elde edin

Kurumsal BT otomasyonu
Red Hat Ansible
Donanım Yönetim
Konsolu (HMC)

Infrastructure-as-a-Service
IBM PowerVC
Uygulama modernizasyonu
için Platform-as-a-Service
Red Hat OpenShift +
IBM Cloud Paks
Esnek kullanım başına ödeme
- Enterprise Pools 2.0
- Kullanımı izlemek için Bulut
Yönetim Konsolu

Şekil 2: Karma Çoklu Buluta Referans Ürün Yolculuğu
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IBM Power Systems üzerinde karma bulutu devreye alın
Şirket içi özel bulut ile iş sürekliliğini sağlayın
ve BT satın alma maliyetlerini düşürün
Paylaşılan Yardımcı Program Kapasiteli (Shared Utility
Capacity) IBM Özel Bulut Çözümü, BT satın alma
maliyetlerini düşürür ve şirket içi bir ortamda dakika
dakika kullanım başına ödeme tüketim modeli sunar.
Bir kullanıcının satın alması gereken temel kapasite
1 çekirdek ve 256 GB kadar düşüktür. Kullanıcılar,
temel kapasitenin üzerinde kaynak kullanımı için
kapasite kredisi satın alabilir. Ayrıca havuza birden
çok sistem ekleyebilirler. Kaynak kullanımı havuzun
birleştirilmiş tabanını aştığında, kapasite kredileri,
dakika bazında kaynak tüketimine göre gerçek
zamanlı olarak borçlandırılacaktır.
Ek olarak, Shared Utility Capacity, hem kurumsal hem
de ölçeklenebilir POWER9 tabanlı Power System'larda
bulut benzeri ekonomi sağlar. Kullanıcılara çok
sayıda fayda sağlar. Düşük temel kapasite, BT satın
alma maliyetlerini %58'e kadar azaltır. Tamamen
etkinleştirilmiş kullandıkça öde kapasitesiyle
müşteriler, yalnızca tüketildiğinde ücretlendirilen ek
kapasiteye sahip olur. Bu ek kapasite, talep artışları
sırasında iş sürekliliğini sağlar. Havuzdaki çoklu sistem
kaynak paylaşımı ile müşteriler, sistemler arasında
iş yüklerini dengeleme ve kaynak kullanımını optimize
etme esnekliğine sahip olur. Dakika bazında ölçüm,
kullanıcıların yalnızca tükettikleri tam kapasite için
ödeme yapmalarına da yardımcı olur.
IBM Power Virtualization Center (PowerVC) AIX,
IBM i ve Linux konuklarını da içeren Power Systems
için şirket içi kurumsal sanallaştırma yönetimi sağlar.
OpenStack üzerine kurulu olarak, veri merkezinizde
çok kiracılı bir IaaS katmanı sağlayarak yöneticilerin
dakikalar içinde hızlı bir şekilde yeni sanal makineler

hazırlamasına olanak tanır. Ayrıca basitleştirilmiş
sunucu bakımı için tek tıklamayla sistem
boşaltma, yoğun saatlerde sunucu kullanımını
dengelemek için dinamik kaynak optimizasyonu
(DRO), arızalardan kurtarmak için otomatik sanal
makine yeniden başlatma, bulut mobilitesi için
sanal makine görüntülerini içe ve dışa aktarma gibi
çok sayıda operasyonel avantaj sağlar. Ayrıca
Ansible veya HashiCorp Terraform aracılığıyla
“kod olarak altyapı” gibi DevOps becerilerini de
etkinleştirir. Terraform, kullanıma hazır OpenStack
sağlayıcısından yararlanarak PowerVC aracılığıyla
Power kaynakları sağlayabilir. PowerVC, kurum içi
POWER bulut yığınının geri kalanının üzerine inşa
edildiği temel teknolojiyi sağlar.

Veri merkezi ayak izini azaltın ve genel
bulut ile bulut çevikliği elde edin
IBM Power Systems Virtual Server, AIX,
IBM i ve Linux becerilerini IBM Cloud deneyimiyle
bütünleştirir ve POWER9 tabanlı Power Systems
üzerinde kullanılabilir. Kullanıcılar hızlı, self servis
provizyon, esnek yönetim ve kullanım başına
ödemeli faturalama ile bir dizi kurumsal IBM Cloud
hizmetine erişim elde ederler. Kullanıcılar, sanal
makine görüntülerini PowerVC'den standart OVA
formatında kolayca dışa aktarabilir ve ileri geri
görüntü taşınabilirliği için bunları IBM Cloud'a
yükleyebilir. Bu genel bulut çözümüyle POWER
kullanıcıları, çeşitli esnek işletim sistemleri,
bilişim, depolama ve ağ yapılandırmaları ile
istedikleri zaman ve istedikleri yerde kendi hızlarında
büyüyebilir ve kurumsal iş yüklerini çalıştırabilir.
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Karma bulut yönetimini basitleştirin
IBM Cloud Pak for Multicloud Management Red Hat OpenShift üzerinde çalışabilir ve karma bir BT ortamını
yönetmek için tek bir kontrol noktası sağlayabilir. Bu, tüm karma çoklu bulut ortamında tutarlı görünürlük,
yönetişim ve otomasyon sağlayarak geleneksel sanal makine uygulamalarını yeni bulutta yerel konteyner
uygulamalarıyla birleştirir. Bu Cloud Pak'ın bir parçası olarak, karma çoklu bulut için kritik öneme sahip
üç yönetim uygulaması sunulmaktadır:
-

Altyapı Yönetimi (eski adıyla CloudForms) karma bulut üzerinden sanal altyapı bileşenlerinin
(ör. sanal makineler, birimler, ağlar vb.) merkezi yönetimini ve izlenmesini sağlar. Ayrıca, Power Systems
ortamınızın şirket içi yönetimi için PowerVC dahil olmak üzere büyük genel bulut altyapılarına bağlantı sunar.

-

IBM Cloud Automation Manager (CAM) gelişmiş çoklu bulut düzenleme becerileri sağlar. Temel motoru
olarak HashiCorp Terraform'u kullanan CAM, PowerVC (OpenStack), IBM Cloud, AWS®, Azure®, Google®
ve diğerleri dahil olmak üzere çok sayıda bulut altyapısına bağlantı sağlar. CAM, konteynerlerin yanı sıra
PowerVC aracılığıyla LPAR'lar da dahil olmak üzere sanal makineler sağlayabilir. Bu, kullanıcıların tek
bir tıklama ile karmaşık çok katmanlı uygulamaları oluşturan yazılım kataloğu girişleri oluşturmasına
olanak tanır. Ayrıca CAM, IBM Cloud Pak'ın bir parçası olarak sunulduğu için, Red Hat OpenShift
üzerinde çalışarak tüm uygulamalarınızı devreye alabileceğiniz merkezi bir hizmet kataloğu oluşturur.

-

IBM Multicloud Manager (MCM) kuruluşların genel veya özel bulut altyapılarında birden çok bulut
uç noktasını denetlemesini sağlayan tek bir çoklu bulut kontrol paneli sağlar. MCM, karma çoklu bulut
ortamında tutarlı görünürlük, yönetişim ve otomasyon sağlar.

Ansible ile tutarlı kurumsal BT otomasyonu elde edin
Red Hat Ansible Automation Platform AIX ve IBM i ortamlarında IBM Power Systems1 için etkinleştirilir
ve Power Systems özel ve genel bulut altyapılarında çalışır. Red Hat Ansible Certified Content for IBM Power
Systems, Red Hat Ansible Automation Platform ekosistemi aracılığıyla daha geniş kurumsal otomasyon
stratejinizin bir parçası olarak Power Systems üzerine iş yüklerini dahil etmenize yardımcı olur. X86 veya
IBM Z sunucuları gibi diğer BT altyapıları için zaten Ansible'ı kullanan kuruluşlar, Power sunucularını da
sorunsuz bir şekilde entegre edebilir. Ansible içeriği, kullanımı kolay tek bir platformda yapılandırma yönetimi,
hizmete alma ve uygulama dağıtımı ile birleşik iş akışı düzenlemesi aracılığıyla DevOps otomasyonunun
etkinleştirilmesine yardımcı olur. Bu, BT otomasyonunu geniş ölçekte oluşturmak ve işletmek için kapsamlı
bir kurumsal düzeyde çözüm sağlamada önemli bir adımdır.
1 Bazı

Ansible içerikleri sadece Ansible Galaxy'den açık kaynak formunda mevcuttur.

Şekil 3: IBM Cloud Pak for Multicloud Management
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IBM Cloud Paks ve Red Hat OpenShift ile modern bulut tabanlı uygulamalar oluşturun
IBM Cloud Paks temel iş uygulamalarını herhangi bir buluta taşımanın açık, hızlı ve güvenli bir yolunu
sağlayan, kurumsal kullanıma hazır, konteynere alınmış yazılım çözümleri sunar. Hafiftirler ve çalıştırmaları
kolaydır, IBM ve Red Hat onaylıdır. Her Cloud Pak, Red Hat OpenShift'in üzerinde yer alır ve şirket içinde,
bulutta veya uçta herhangi bir yerde çalışabilir.
Cloud Paks, bir dizi konteynere alınmış IBM ara katman yazılımından ve yaygın yazılım hizmetlerinden
oluşur. IBM, altı Cloud Paks sunar: IBM Cloud Pak for Applications, IBM Cloud Pak for Data, IBM Cloud Pak for
Integration, IBM Cloud Pak for Automation, IBM Cloud Pak for Multicloud Management ve IBM Cloud Pak for
Security. Her teklif, belirli bir etki alanı için geniş bir beceri seti sağlar.
Red Hat OpenShift Kubernetes üzerine inşa edilmiş, IBM Power Systems üzerinde tam olarak etkinleştirilmiş
ve desteklenen sektör lideri platform-as-a-service (PaaS) teknolojisidir. Red Hat OpenShift, hem özel hem
de genel bulut genelinde ortak bir temel olarak hizmet veren altyapıdan bağımsız bir ortak işletim ortamı
sağlayarak kendisini karma bulut altyapıları için fiili standart yapı haline getirir. Red Hat OpenShift, yeni bulutta
yerel, konteyner tabanlı uygulamalar oluşturmak için güvenilir bir platform sağlar. Ayrıca, IBM kurumsal ara
yazılımları (IBM Cloud Paks aracılığıyla) ve ISV yazılımı dahil olmak üzere geniş bir açık kaynaklı yazılım seti sağlar.

Diğer bulut yöneticileriyle entegrasyonlar
VMware vRealize Automation™ (vRA) ilke tabanlı bir self servis portal, şirket içinde ve genel bulut aracılığıyla
altyapı ve uygulama kaynaklarının sunumunu hızlandırır. X86 VMware tabanlı sanal makinelere ek olarak,
vRA, PowerVC ile Power sanal makinelerini (AIX, IBM i ve Linux dahil) hizmete alarak karma bulut üzerinde
devreye alımları düzenleme becerisi sağlar.
VMware vRealize Operations for IBM Power Systems, performans yönetimi, kapasite, maliyet analitiği,
planlama, topoloji analizi ve sorun giderme dahil olmak üzere tüm yönetim işlevlerini tek bir entegre, son
derece sezgisel, ölçeklenebilir ve genişletilebilir platformda bir araya getirir. Ayrıca SAP HANA, Db2, Oracle
ve diğerleri dahil olmak üzere kurumsal uygulamalar için derin öngörüler ve temel performans göstergeleri
sağlar. Bu kapsamlı izleme çözümü, bulutta olup bitenlere geniş ve derin bir bakış açısı sağladığı için bulut
yönetim yazılımı yığınını mükemmel bir şekilde tamamlar.
Karma çoklu bulut yolculuğunuz için açık ve esnek çözümler sunma taahhüdümüzün, iş ortağı bulut
teknolojilerinden yararlanmanıza ve Power Systems'ı veri merkezinizin geri kalanıyla sorunsuz bir şekilde
entegre etmenize yardımcı olacağını umuyoruz.
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Doğru tavsiye ve çözümlerle BT liderleri, IBM Power Systems'ı genel karma çoklu bulut stratejilerine sorunsuz bir
şekilde entegre edebilir. İster sanal makine hizmete alımlarını, özel bir bulut üzerinden işlemleri kolaylaştırmayı,
genel bulutun esnekliğinden yararlanmayı, uygulamaları mikro hizmetler, kapsayıcılar ve Kubernetes ile modernize
etmeyi, isterse yapay zeka ile yenilik yapmayı veya karma çoklu bulut oluşturmayı planlayın, POWER'ın her birisi
için bir çözümü vardır.

Karma çoklu bulut dünyasına yolculuğunuzun sonraki adımlarını belirlemenize yardımcı olalım. Görüşmeyi
bugün başlatmak için bir Power Systems satış temsilcisi, IBM çözüm ortağı veya IBM Systems
Co-Creation Lab ile iletişime geçin.
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