Uygulamaları modernize edin
Uygulamaları açık, hibrit bulutla
basitleştirin ve yaygınlaştırın
2023’e kadar mevcut uygulamaların %90’ı hala kullanılıyor
olacak, ancak çoğu modernize edilmeyecek.1 Hedeflerinize ve
mimarinize en uygun olan, aşamalı bir yaklaşımda uygulamalarınızı
buluta hazır hale getirin.
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İçindekiler

Uygulama modernizasyonu
nedir?
Uygulamalarınızın buluta hazır hale getirilmesi işinizin
dijital dönüşümünde önemli bir adımdır.

Uygulamalarınız neden bulut
için modernize edilmeli?
Uygulama performansını iyileştirin ve geliştirme
döngüsünü hızlandırın.

Uygulama modernizasyonunun
zorlukları
Modernizasyon, uygulamaları “kaldırıp” buluta
“taşımaktan” çok daha karmaşıktır.

Modernizasyon: Aşamalı bir
yaklaşım benimsenmesi
Uygulamalarınızdan en iyi şekilde yararlanmak için en iyi
yaklaşımları öğrenin.

Aşamalı yaklaşım:
IBM nasıl yardımcı olabilir?
Modernizasyon stratejinizi uygulama hedeflerinize göre
uyarlayın.

IBM uzmanlığıyla
modernizasyon
Uygulama inovasyonunu geliştirmek için IBM’in derin
uzmanlığını ve teknolojisini kullanın.

IBM Cloud Uygulamaları modernize edin – Uygulamaları açık ve hibrit bir bulutla basitleştirip yaygınlaştırın

2

Uygulamaları modernize edin. Açık, Hibrit Bir Bulutla
Uygulamaları Basitleştirin ve Yaygınlaştırın

Uygulama modernizasyonu
nedir?

Uygulamalarınız neden bulut
için modernize edilmeli?

Esneklik ve taşınabilirlik elde edilebilmesi için özellikle
geleneksel veya “tek parçalı” uygulamalar ele alınırken,
uygulamaların tasarlanmasına, oluşturulmasına ve
devreye alınmasına yönelik yeni bir yaklaşım gereklidir.
API’ler, mikro hizmetler, Kubernetes ve konteynerler gibi
teknolojiler geleneksel uygulamaları buluta hazır hale
getirmek için kullanılır ve pazar ortamının taleplerini
karşılarken taşınabilirlik, güvenlik, ölçeklenebilirlik
hedeflerine ulaşılmasını sağlar.

Kuruluşların %67’si eski uygulamaların modernizasyonunu
birincil öncelik olarak görüyor.2 Uygulamaların modernize
edilmesine öncelik veren kuruluşlar gerçek avantajları görüyor:

Uygulama modernizasyonu, kuruluşunuzun dijital
dönüşümünde önemli bir adım ve geleceğine yapılan bir
yatırımdır. Tüm uygulamalarınızı yeniden yazmanıza gerek
kalmaz, ancak maliyet avantajı elde etmek ve rekabet
üstünlüğü yaratmak için bulutla hangi uygulamaların
modernize edileceğini bilmek çok önemlidir.

– Dijital dönüşümü geliştirin: Yeni yetenekler oluşturup
hızlı bir şekilde sunarak işlerinizi iyileştirin.
– Geliştirici deneyimini güçlendirin: Bulut ve konteyner
tabanlı mimariyle yeni uygulamalar ve hizmetler oluşturun.
– Teslimleri hızlandırın: Bir otomasyon ve dönüşüm kültürü
yaratmak için en iyi DevOps uygulamalarını benimseyin.
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Uygulama modernizasyonunun
zorlukları

Modernizasyon: Aşamalı bir
yaklaşım benimsemek

Kuruluşlar bugüne kadar uygulamaları “kaldırıp”
buluta “taşımaya” odaklandı. Basit iş yükleri için bu
işe yarasa da tek bir programda bir araya getirilen
veri erişimi kodu ve kullanıcı arayüzüyle tek katmanlı
yazılım uygulamaları olan “tek parçalı” olarak bilinen
daha karmaşık geleneksel uygulamalar için birtakım
zorlukları beraberinde getirir.

Aşamalı bir yaklaşımda uygulamaların bulut özellikli
olması “ya hep ya hiç” tarzında olması anlamına gelmez.
Uygulamalarınızın işlevselliğini iş ve BT gereksinimlerini
karşılayabilecek, hibrit bir bulut yaklaşımıyla basitleştirip
yaygınlaştırmanın yolları vardır.

Tek parçalı uygulamalar genellikle daha detaylı
kodlama ve veri entegrasyonu gereksinimlerine
sahiptir. Daha üst düzeyde güvenlik ve mevzuata
uyum çabası gerektirebilirler.
Uygulama modernizasyonuna ilişkin mimari ve
organizasyonel birtakım engeller de vardır:

Uygulamaları çalıştıran
birden çok bulut
eşgörünümüne kesintisiz
bir şekilde bağlanmak
zor olabilir

Var olan uygulamaları aşamalı bir yaklaşımla hibrit
buluta dahil ederek şirket içindeki ortamlarda var olan
yatırımlarınızdan en çok değeri elde etmeye devam
ederken buluttan yararlanmaya da başlayabilirsiniz.
Başlangıç için hedeflerinize ve uygulama mimarinize en
uygun yaklaşımları anlamak isteyeceksiniz:
– Basitleştirin: maliyetleri düşürmek ve
operasyonları basitleştirmek için uygulamayı
konteynerli hale getirin
– Yaygınlaştırın: Var olan uygulamalarınızdan
bulut için hazır hale getirilmesi zor olanlar için
API’leri kullanın
– Bileşenlerine ayırın: Tek parçalı uygulamaları
devreye alınabilir bileşenlere ayırmak için
mikro hizmetleri kullanın
– Yeniden yapılandırın: İnovasyonu artırmak
için yeni mikro hizmetler ekleyin

Birçok kuruluşta
modernize edilmesi
gereken uzmanlık düzeyi
ve beceriler eksiktir
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Aşamalı yaklaşım:
IBM nasıl yardımcı olabilir?
IBM, hedeflerinize ve uygulama mimarinize göre
uyarlanmış, aşamalı uygulama modernizasyonu
yaklaşımıyla başlangıç yapmanıza yardımcı olabilir.

3. Bileşenlerine ayırın
Tek parçalı uygulamaları her bileşenin tek bir işlevi
gerçekleştirdiği devreye alınabilir bileşenlere ayırmak
için mikro hizmetleri kullanın. Ardından her mikro hizmeti
kendi konteynerine yerleştirerek geliştirme çevikliğini ve
verimliliğini artırabilirsiniz. Kubernetes’i kullanarak var
olan uygulamalarınızın mikro hizmetlerini yönetebilir ve
sağlayabilirsiniz.

1. Basitleştirin
Uygulamanızı bir konteynere yerleştirmek uygulama
devreye alımının ve yönetiminin basitleştirilmesi sürecindeki
ilk adımdır. Konteynerler uygulamanın kendisinde minimum
değişiklikle veya hiç değişiklik olmadan uygulamayı içine alır.
Bu da maliyetleri düşüren ve operasyonlarınızı basitleştiren
tutarlı bir test ve devreye alma sürecine olanak tanır.

IBM Cloud Pak for Applications, Kubernetes için oluşturulan
uygulamaların geliştirilmesini hızlandırmak için uçtan uca,
kuruluşa özgü bir deneyim sunar. IBM WebSphere ürünleri
ve yönetilen bir konteyner platformu temeline dayanan
IBM Cloud Pak for Applications, genel, özel ve hibrit bulutlar
arasında geçiş yapmanıza ve yeni uygulamalar yaratmanıza
yardımcı olacak uzun vadeli bir çözüm sağlar.

IBM, bulut için temel uygulamalarınızı taşımanın,
oluşturmanın ve yönetmenin açık, daha hızlı ve daha
güvenli bir yolunu sağlamak amacıyla kurumsal düzeyde
konteyner yazılımlar sunmanıza yardımcı olabilir. IBM Cloud
Pak çözümleri, bulut modernizasyonunu basitleştirerek,
geliştirme süresini %84’e kadar, operasyonel giderleri
%75’e kadar azaltır.3 Bunlar esnek, kullanılabilir, güvenli ve
her yerde çalışabilecek şekilde tasarlanmıştır.
Konteyner geliştirmenin durumu
2. Yaygınlaştırın
Var olan uygulamaları ve bu uygulamalardaki tüm
yetenekleri geliştiricilere güvenle sunan API’lerle
yaygınlaştırın. Uygulamalar, yeni yeteneklere kolaylıkla
erişmek ve yeni yetenekler oluşturmak için bulutlarda
yeniden kullanılabilir hale gelir. API’lerin dışında bu
yaklaşım gereken bağlantı hacmini ve mimari çeşitliliğini
destekleyen çevik bir entegrasyon stratejisine dayalıdır.
Uygulama Modernizasyonu Kılavuzu

IBM Cloud Pak for Applications’a bir dakikada ulaşın

4. Yeniden yapılandırın
Yeniden yapılandırma yeni mikro hizmetler
oluşturulmasını kapsar. Bazı durumlarda mevcut tek
bir yapıyla çalışmak yerine bulut tabanlı geliştirme
uygulamalarını kullanarak yeni uygulamalar
geliştirmek daha kolay olabilir. Bu, ekiplere inovasyonu
kullanıcılara sağlama ve yaratıcı düşünceyi teşvik
etme imkanı sağlar. Geliştiricilerin daha düşük risklerle
deney yapmasına da olanak tanır.
Ücretsiz oluşturun
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IBM uzmanlığıyla
modernizasyon
Uygulama modernizasyonu için nihai hedef uygulamayı
bir kez oluşturup ideal veri ve iş yükü yerleşimi için
herhangi bir yerde devreye alabilmektir. Açık ve entegre
bir yaklaşım sayesinde görünürlük, yönetişim ve güvenli
veri erişimi elde edersiniz. IBM, şirketinizin uygulama
geliştirmesini modernize etmeniz için size en iyi
rehberliği ve araçları sağlar.
IBM’in bulut teknolojileri, ara katman yazılımı, donanım
ve hizmetlerdeki becerileri ve deneyimi var olan
uygulama varlıklarınızın modernizasyonuna ilişkin
benzersiz bir yaklaşımı size hızlı, konforlu ve daha düşük
riskle sağlar.

Sonuç
Uygulama modernizasyonu iş modernizasyonudur.
IBM Hybrid Cloud çözümlerini kullanarak uygulama
ortamlarını modernize eden lider kuruluşlar gizli
kalmış iş potansiyellerini açığa çıkararak müşteri
deneyimlerini geliştirir, uygulama geliştirme ve teslim
sürecini hızlandırır. IBM sizin için bunu kolaylaştırabilir.
Uygulama modernizasyonu yolculuğunuzu
hızlandırmak için IBM’in yeteneklerinden yararlanın.

Ayrıca IBM genel bulut, uygulamalarınızı çalıştırabileceğiniz
sanal, yalın donanım ve özel seçeneklerinin yanı sıra
Kubernetes hizmeti, yönetilen Istio ve Knative dahil yerel
bulut hizmetlerinden oluşan güçlü bir katalog içerir.
Uygulama modernizasyonu yönteminiz size özeldir.
IBM sizin için doğru olan yolu bulmanıza yardımcı olabilir.
IBM Cloud Integration sayesinde birden çok bulutta çalışan
çevik, kapsamlı bir entegrasyon mimarisi sağlayabilirsiniz.
IBM, uygulamalarınızı, verilerinizi, eski sistemlerinizi ve
modern teknolojileri geleneksel hizmet odaklı mimarilerden
modern, çevik ve olay odaklı entegrasyon stillerine kadar
farklı şekilde bağlamanıza da yardımcı olabilir.
Derin uzmanlığını tasarım odaklı düşünme ve çevik
metodolojiyle bir araya getiren bir danışmanlık uygulaması
olan IBM Garage, ekibiniz ister var olan uygulamaları
modernize etmeye ister yenilerini oluşturmaya karar
versin, işinizi ilerletmek için ihtiyaç duyduğunuz becerileri
edinmenize olanak sağlayabilir. IBM Garage 4-8 haftada
fikir aşamasından devreye alma aşamasına kadar bulut
tabanlı uygulamaları sağlamanıza yardımcı olabilir.
Sanal bir Garage lokasyonunu ziyaret edin
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Ek
kaynaklar

Taviz vermenize gerek olmayan bir bulut
Uygulamalarınızı esneklik ve taşınabilirlik için tasarlanmış
bir platformda hızlı ve güvenli bir şekilde oluşturun.

Bir Garage oturumu planlayın
Hızlı ve etkili bir şekilde fikir aşamasından
gerçekleştirme aşamasına kadar inovasyon.

Uygulama inovasyonunu bir üst seviyeye taşıyın
Uygulamalarınızı nasıl modernize edeceğinizi ve hızlı
bir şekilde nasıl inovasyon yapabileceğinizi öğrenin.
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