 10اعتبارات إلدارة البيئة
متعددة األوساط السحابية
املختلطة
كيفية تبسيط ادارة تكنولوجيا املعلومات لزيادة املزايا السحابية
اىل أقىص حد

نظرة عامة

يعد ترسيع التحول الرقمي باستخدام البيئات
السحابية أولوية رئيسية للعديد من املؤسسات .حيث
تكون بحاجة اىل زيادة عائد االستثمار على البنية
األساسية الحالية ،مع انشاء بيئة سحابية لتدفقات
االيرادات الجديدة ونماذج األعمال ذات القيمة إلتاحة
التمايز التنافيس.
ترى معظم املؤسسات مستقبلها يف الحوسبة
السحابية يف البيئات السحابية املختلطة ومتعددة
األوساط السحابية .يف نهج البيئات املختلطة ،يقوم
العمالء بتشغيل التطبيقات عرب تكنولوجيا املعلومات
التقليدية والبنية األساسية السحابية الخاصة
والعامة .ويف النهج متعدد األوساط السحابية،
يتم االستعانة بمقدمي الخدمة متعددة األوساط
السحابية لدعم أعباء العمل املؤسسية.

ومع ذلك ،يمكن أن تقدم البيئات متعددة األوساط
السحابية املختلطة مستوى جديدا من التعقيد.
تكافح املؤسسات إلدارة البيئات التقليدية والسحابية
بسالسة ،بما يف ذلك التطبيقات والبيانات عرب مراكز
البيانات والبىن األساسية السحابية العامة والخاصة.
تحتاج املؤسسات اىل املساعدة يف بناء وادارة بيئات
جديدة متعددة األوساط السحابية وتنسيق
التطبيقات املؤسسية من الجيل التايل اىل جانب
البيئات القديمة والبيئات اليت تم انتقالها .يف هذا
الكتاب االلكرتوين ،ستنطرح االعتبارات املتعلقة
بتطبيق الرؤية واألمان والتشغيل اآليل والحوكمة
إلدارة التعقيد يف البيئة متعددة األوساط السحابية
املختلطة.

تتيح البيئة متعددة األوساط السحابية املختلطة
للرشكات االبتكار على نطاق واسع باإلضافة اىل
الرسعة ،مما يحسن االستجابة ويحد من التكلفة.

2

مقدمة

.1

تحسني الكفاءة لترسيع االبتكار
غالبا ما يعين التنفيذ الناجح لالسرتاتيجية السحابية
املختلطة التعاون مع مجموعة من البائعني ومقدمي
الخدمات الذين يمكنهم تقديم املهارات والعمليات
والتكنولوجيا الالزمة ملؤسستهم لتنفيذها على نطاق
واسع .ومن خالل الرشاكة مع كيان اداري واحد،
يمكن للمؤسسات تحقيق الكفاءة يف التشغيل
والتكلفة.
قامت،VE Commercial Vehicles (VECV)
بمساعدة ،IBM® Services™بتحديث تصنيع
املركبات التجارية مما أتاح لها الرسعة والكفاءة اليت
يتطلبها االبتكار يف املستقبل .بفضل الدعم القوي
للبنية األساسية والخدمات املدارة اليت تتيحها
رشكة  ،IBMتعمل  VECVعلى تبسيط وتمهيد
التغطية لبيئة الرشكات متعددة املوردين يف املواقع
املختلفة ،مما يؤدي اىل ترسيع حل املشاكل وزيادة
االنتاجية ،وتعزيز االتاحة واستمرارية األعمال لعمليات
تكنولوجيا املعلومات لديها.

3

26%
شاهد الفيديو لتتعرف على كيف قامت VE
 Commercial Vehiclesبتقليل وقت التوقف
عن العمل بدعم من .IBM

 26٪من قادة تكنولوجيا املعلومات يقولون أنهم
يستطيعون مراقبة بيئة تكنولوجيا املعلومات
لديهم وادارتها بفعالية عرب التطبيقات والبيئات
السحابية ووحدات الخدمة والحاسبات املركزية
1
وشبكة االتصال ووحدات التخزين.

مقدمة

.2

التخفيف من املخاطر من خالل وضع
اسرتاتيجية للمرونة االلكرتونية
األمان هو برنامج تشغيل ومانع العتماد البيئة
السحابية املختلطة .يجب حماية البيانات املهمة وفقا
ملتطلبات الحوكمة ،ولكن قد يكون ذلك تحديا يف
البيئة السحابية.
تساعد اسرتاتيجية املرونة االلكرتونية يف ضمان
توافر البيانات والتطبيقات وموثوقيتها .بدون املرونة
االلكرتونية املناسبة ،يمكن أن تجد املؤسسات نفسها
عرضة بشكل مزتايد للهجمات اليت يمكن أن تشل
العمليات.

4

باإلضافة اىل الهجمات الضارة ،يمكن أن يؤدي
العدد املزتايد من اللوائح اليت تغطي مناطق جغرافية
وصناعات مختلفة اىل تعرض املؤسسة لخطر غرامات
جسيمة من دون التحقق املستمر من الضوابط
الرقابية .املؤسسة املرنة هي املؤسسة اليت يمكنها
التكيف والتعايف من الهجمات .لقد أصبحت املرونة
االلكرتونية اآلن مزية تنافسية.

50%

اقرأ تقر ير  IDCحول التقنيات الرئيسية الخمس
إلنشاء إطار للمرونة االلكرتونية.

يقيض  50٪من املتخصصني يف األمن
اآلن معظم الوقت يف تأمني البيئات
2
السحابية.
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.3

تقديم الخدمات اليت يتوقعها
املستهلكون من خالل نموذج تشغيل
متحد
ال يمكن أن يحدث التحول الرقمي بدون اسرتاتيجية
سحابية .وبما أن معظم املؤسسات ستستخدم
بيئات سحابية متعددة ،فهي تحتاج اىل طريقة إلدارتها
باستخدام منصة واحدة إلدارة البيئة السحابية.
غالبا ما تحتوي عمليات تكنولوجيا املعلومات املركزية
على ضوابط صارمة ال تتوافق مع نموذج تكنولوجيا
املعلومات القائم على املطور .ومع ذلك ،تحتاج املؤسسات
ومقدمي الخدمات التابعني لها اىل عمليات مشرتكة
واالمتثال ووترية الحوكمة للبيئة السحابية .بدون ذلك،
ال يمكن للمؤسسة الرقمية التوسع .من األهمية بمكان
تبين فلسفة "مولود يف السحابة والتشغيل واالدارة يف
املؤسسة".

5

تتمثل أفضل املمارسات يف انشاء نموذج عمليات سحابية
قائم على املطور يجمع بني الخدمات واالمكانيات من
جهات تقديم خدمة متعددين على جميع املستويات .يوفر
هذا النهج ملطوري املؤسسات وفرق عمليات DevOps
وتكنولوجيا املعلومات االختيار واالتساق مع االلزتام بجهة
تقديم خدمة معينة.

23%
يقول  23٪من قادة تكنولوجيا املعلومات أنهم
يستطيعون عرض وادارة عمليات تكنولوجيا
املعلومات بشكل شامل عرب تكنولوجيا املعلومات
التقليدية والبيئات السحابية العامة والخاصة
1
وعرب مقدمي الخدمة السحابية.

التعرف على كيفية القيام بذلك يمكن أن تساعد
منصة IBM Multicloud Management
 Platformيف تبسيط االدارة املختلطة.

مقدمة

.4

يمكنك التنقل عرب تعقيدات السحابة
لتقديم الخدمات اليت يتوقعها العمالء
يمكن أن يكون تنسيق تطبيقات الجيل التايل من
املؤسسات وانشاء اصدارات مخصصة جديدة اىل
جانب البيئات القديمة والبيئات اليت تم انتقالها
معقدا .وفقا لدراسة أجراها معهد IBM Institute
 ،for Business Valueفان أ كرث من  60باملائة من
املستجيبني ال يمتلكون األدوات واالجراءات الالزمة
لإلدارة والعمل يف بيئة معقدة متعددة األوساط
السحابية ٤ .هذا هو املكان الذي يمكن أن يصبح فيه
مقدم الخدمات السحابية املدارة رشيكا موثوقا به يف
عملية التحول الرقمي.

6

يستدعي العرص الرقمي نوعا جديدا من مقدمي
الخدمات السحابية املدارة – مزود يقدم املشورة
والنصيحة باإلضافة اىل الصيانة والتحسني.
يف هذا التقرير ،يشارك  Frost & Sullivanنتائج
دراسة استقصائية أجريت مؤخرا لصانعي قرارات
تكنولوجيا املعلومات .وهو يوضح كيف تعتمد
املؤسسات على مقدمي الخدمة السحابية املدارة
لديها لتحقيق اسرتاتيجيات التحول الرقمي.
قراءة نتائج الدراسة االستقصائية لصانعي قرارات
تكنولوجيا املعلومات بشأن مقدمي الخدمة
السحابية املدارة.

76%
يقول  76٪من قادة تكنولوجيا املعلومات أن
الخدمات السحابية املدارة جزء أسايس من
3
اسرتاتيجية تكنولوجيا املعلومات.
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.5

تعزيز مرونة وموثوقية البنية األساسية
لترسيع رحلتك اىل البيئة السحابية

من خالل دعم العمليات املرصفية ببنية أساسية مصممة
لتعزيز األمان واملرونة واملوثوقية ،يوفر مركز البيانات الجديد
منصة لترسيع رحلة  İşbankاىل الحوسبة السحابية –
وهي مبادرة تكنولوجيا املعلومات الرئيسية التالية.

تحتاج املؤسسات التقليدية اىل تحديث البنية
األساسية املحلية الخاصة بها لتمكني البنية األساسية
السحابية املختلطة .بالنسبة ألولئك الذين أمضوا
عقودا يف االستثمار يف هذه البنية األساسية ،من
األفضل االستمرار يف استخدام األنظمة الحالية
لزيادة عائد االستثمار اىل الحد األقىص ،وتقليل تأمني
البائعني وتحسني ادارة التغيري.
من خالل التعامل مع  ،IBM Servicesقام بنك
 İşbankالرتيك بانتقال وحدات الخدمة والتطبيقات
والبيانات التشغيلية الخاصة بها اىل مركز بيانات Tier
 4يف تسعة أشهر دون تعطيل الخدمات اليت يعتمد
عليها عمالؤها .يساعد مركز البيانات الجديد على
ضمان توفري الخدمات املرصفية للعمالء على مدار
الساعة طوال أيام األسبوع.

7

شاهد الفيديو ملعرفة كيف ساعدت  IBMبنك
 İşbankيف بناء بنية أساسية مرنة لتقنية املعلومات
ومركز بيانات لتقليل املخاطر اليت تهدد استمرار ية
األعمال.

41%
تتوقع  41٪من املؤسسات أن تساعد منصات
االدارة السحابية يف ادارة تكنولوجيا املعلومات
باستمرار عرب مراكز البيانات التقليدية وبيئات
1
تكنولوجيا املعلومات متعددة األوساط السحابية.

مقدمة
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مراقبة وادارة تكنولوجيا املعلومات
املختلطة عرب املواقع ومقدمي الخدمة
ان االنتشار املزتايد للبنية األساسية متعددة األوساط
السحابية املختلطة هو الذي يدفع اىل الحاجة اىل ادارة
متسقة عرب منصات التشغيل .وهذا يشمل االدارة
والحوكمة والتنسيق واألمن لبنية املؤسسة الحديثة
الشاملة.

يمكن أن يساعدك IBM Integrated Managed
 Infrastructure Servicesيف تبسيط ادارة البنية
األساسية املختلطة من خالل الخدمات املعيارية
حسب الحاجة .يمكن لرشكة  IBMتقديم خدمات
ادارة ديناميكية عن بعد بشكل شامل ملجموعة واسعة
من البىن األساسية التقليدية والسحابية باستخدام
التشغيل اآليل والتحليالت املتقدمة.

ال تختفي مشاكل استقرار أحمال العمل عند االنتقال
اىل البيئة السحابية .يف الواقع ،قد يكون حلها أ كرث
تعقيدا عندما ال تمتلك البنية األساسية ،وتنترش أعباء
عمل التطبيقات عرب البيئات السحابية العامة أو
الخاصة أو املختلطة.
يعد اتباع نهج شامل ومتكامل لإلدارة والتحسني عرب
هذه البيئات أمرا رضوريا للتعرف على حجم البيئة
السحابية وموثوقية البنية األساسية الحالية.
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98%
تخطط  98٪من املؤسسات الستخدام البيئات
متعددة األوساط السحابية املختلطة يف غضون
4
ثالث سنوات.

مشاهدة هذا العرض التوضيحي لتتعرف على
كيف يمكن أن يساعدك IBM Integrated
 Managed Infrastructure Servicesيف ادارة
البيئة متعددة األوساط السحابية املختلطة.

مقدمة

.7

التشغيل اآليل لإلدارة متعددة
األوساط السحابية للرتكزي على االبتكار
تعتمد العديد من املزايا املرتبطة بعمليات النرش
متعددة األوساط السحابية ،بدءا من العمليات
األرسع ووصوال اىل التكاليف املنخفضة ،على التشغيل
اآليل لعمليات تكنولوجيا املعلومات األساسية .يف
البيئة متعددة األوساط السحابية ،تحتاج املؤسسات
اىل طبقة من االدارة اآللية بحيث يمكن توسيع نطاق
أعمالها مع توسيع نطاق الخدمات.

51%
للحصول على احصائيات رس يعة حول التشغيل
اآليل واالدارة متعددة األوساط السحابية.
يمكنك مراجعة مخطط املعلومات البياين هذا.

 51٪من املؤسسات متعددة األوساط السحابية
5
مشغولة جدا باالبتكار.

مع زيادة التشغيل اآليل لتكنولوجيا كهدف شبه
عاملي ،ليس من املستغرب أن تتبع املؤسسات عددا
من االسرتاتيجيات لتحسني عائد االستثمار من
استثماراتها يف التشغيل اآليل .ومن بني أفضل الطرق
للقيام بذلك االستفادة من التحليالت ،اليت ال تساعد
املؤسسات يف تحديد العمليات اليت يجب تنفيذها آليا
فحسب ،بل تساعد أيضا يف قياس فعالية أي جهود
للتشغيل اآليل.
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احداث تحول يف امكانية االتصال
للمؤسسة لتسهيل ادارة البنية
األساسية لتكنولوجيا املعلومات
مع تطور متطلبات األعمال ،أصبحت الشبكات
التقليدية واسعة النطاق أقل ذكا ًء وقابلية لألداء
وأ كرث يف التعقيد والتكلفة.
توفر شبكة  WANاملختلطة/املحددة بواسطة الربامج
سالسة يف الحركة بصفة عامة وأبسط يف االدارة ،كما
تجعل الشبكة جاهزة للتحول الرقمي.
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تعمل الشبكة املختلطة SD-WAN/على توجيه حركة
مرور الشبكة ديناميكيا ،مما يوفر عرض نطاق ترددي
أ كرث قابلية لالستخدام مقارنة بالشبكات التقليدية
بتكلفة أقل بكثري.
مشاهدة العرض التوضيحي ملعرفة كيف يمكن
أن يقوم  IBM Servicesبتوفر ادارة فعالة لبيئة
 WANوتشغيلها.

79%
يقول  79٪من قادة تكنولوجيا املعلومات أن
وضوح عمليات تكنولوجيا املعلومات عرب البيئات
التقليدية والسحابية هو قدرة مهمة على ادارة
1
بيئة متعددة األوساط السحابية مختلطة.

مقدمة

.9

يمكنك استهداف أفضل بنية أساسية
مدارة يف فئتها للبيئة السحابية لديك
 StarKistهي واحدة من أ كرب وأشهر األسماء يف
صناعة األغذية املعبأة – وهي رشكة تعتمد على
سالسل االمداد والتوريد العاملية املعقدة .تتعاون
 StarKistمع  IBM Servicesإلدارة بيئة SAP
لديها على  IBM Cloudلتوسيع نطاق عمليات
سلسلة االمداد والتوريد وتحسينها بموارد داخلية
محدودة لتكنولوجيا املعلومات.
يقول بيرت كالدويل ،مدير تكنولوجيا املعلومات يف
" :StarKistأن اختيار الرشيك املناسب لالستفادة
من خرباتهم ومهاراتهم وابتكاراتهم يف تحويل أعمالنا
يعد جزءا مهما يف بناء عمل أفضل"
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60%
ا كتشف كيف تمكن  IBM Servicesمن املساعدة
يف ادارة أعباء عمل  SAPلدى  ،StarKistمما
سمح لها بالرتكزي على أولويات العمل االسرتاتيجية.

 60٪من رواد تكنولوجيا املعلومات حاليا يف
رشاكة أو على وشك الرشاكة مع مقدمي
1
الخدمات السحابية املدارة.
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.10

تأ كد من تطور شبكتك لتلبية
احتياجات التحول السحايب لديك
ان تحقيق توقعات العمالء أمرا مستحيال تقريبا مع
قيود تقنيات الشبكات والبىن األساسية التقليدية .مع
عدم التسامح مع وقت التوقف عن العمل ،يجب أن
تكون شبكات املؤسسات يف عمل دائم لدعم البيئة
متعددة األوساط السحابية املختلطة.
لتعزيز االتاحة ،يجب أن تتحول الشبكات القديمة
لتلبية املتطلبات السحابية املختلطة .ويجب أن تكون
ع. ويجب أن تكون
موثوق بها ومرنة وقابلة للتوس 
آمن ة  .كما تحتاج اىل ادارة مبسطة من خالل تقنيات
املحاكاة االفرتاضية والتشغيل اآليل.
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ال تدع شبكتك تمنعك من التحول الرقمي باستخدام
البيئة السحابية.
مشاهدة هذه الندوة عرب االنرتنت ملعرفة كيف
يدعم تحويل الشبكة البيئات السحابية املختلطة
اليت تعمل بشكل دائم ،مما يساعد الرشكات على
االبتكار وا كتساب مزية تنافسية.

36%
يقول  36٪من قادة تكنولوجيا املعلومات ان
التكلفة الزائدة لعمليات تكنولوجيا املعلومات
من استخدام أدوات متعددة ،تمثل األنظمة
والعمليات تعد تحديا أساسيا يف ادارة البيئات
1
املختلطة لديها.
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