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Genel Bakış
Günümüzde kuruluşlar, iş sürekliliğini sürdürürken taahhüt modellerini dönüştürmek
ve kanal performansını optimize etmek amacıyla uygulama, veri ve sistem
entegrasyonuna daha önce hiç olmadığı kadar ihtiyaç duyuyorlar. Entegrasyona
yönelik geleneksel yaklaşımlar oldukça maliyetli ve bu yaklaşımlar artan taleple başa
çıkamıyor.
İşletmenizin, entegrasyona yönelik modern, çevik bir yaklaşıma ihtiyacı var. Geniş çaplı
ekipleri, entegrasyon oluşturmaları için güçlendirmesi gereken bu yaklaşım, bir dizi
entegrasyon stilinden ve yeteneğinden yararlanır ve genel üretkenliği artırır.
Dijital dönüşüm yolunda olan kuruluşlar, entegrasyon teknolojilerini kullanmak ve devreye
almak için yeni yöntemlere kucak açmalılar; böylece modern bulut platformlarının
sağladığı faydaları bir an önce hayata geçirebilirler.
Accelerating Modernization
with Agile Integration
(Çevik Entegrasyon
İle Modernizasyonu
Hızlandırma) başlıklı IBM
Redbook yayınını daha
derinlemesine inceleyin
Karşıdan

yükleyin

Birçok kuruluş, mikro hizmetler gibi çevik uygulama geliştirme tekniklerini benimsemiş
olup, artık bu geçişin sağladığı faydaları görmeye başladılar.
Bu akıllı belge, bir IBM Redbook yayını kaynak alınarak türetilmiştir. Bu yayın, dijital
dönüşümün gerektirdiği çeviklik, ölçeklenebilirlik ve direnci sunan çözümlerin
entegrasyonuna yönelik konteyner tabanlı, dağıtılmış, mikro hizmetlerle uyumlu
bir yaklaşım olan, bizlerin adlandırdığı şekilde çevik entegrasyonun yeteneklerini
keşfeden bir yayındır.
Çevik entegrasyon, talebi karşılayamayan aşırı derecede merkezileştirilmiş entegrasyon
mimarilerinden kurtulmanızı sağlar. Basitleştirme ve otomasyon aracılığıyla entegrasyon
oluşturma hızınızı artırır. Böylece entegrasyon, inovasyona engel olmaktan ziyade
inovasyonun gerçekleşmesi konusunda çok önemli bir etkinleştirici halini alır.
Bu yeni yaklaşım; API'ler, mikro hizmetler mimarisi, bulut tabanlı tasarım, DevOps,
olay odaklı mimari ve konteyner tabanlı altyapı dahil olmak üzere modern uygulama ve
yeteneklerden yararlanarak insanlar ve süreçten, mimari ve teknolojiye kadar yayılır.

Geleneksel entegrasyon
İnsanlar ve süreç
Merkezileştirilmiş
teknoloji ekipleri

Çevik entegrasyon
İşe yön veren
unsurlar
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Sonuç
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İnovasyon
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Optimizasyon
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Mimari

Mimari
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yolu (ESB)

Küçük parçalı devreye alım
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Olaylara dayalı
Uyumlu mikro hizmetler

Teknoloji
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Entegrasyon değişti
Kuruluşlar dijital dönüşümü, her türdeki veriden yararlanan bir uygulamalar ağı
genelinde yeni, kişiselleştirilmiş ve bağlantılı deneyimler oluşturmanın anahtarı
olarak görüyorlar.
Özellikle hizmet olarak sunulan yazılım (SaaS) iş uygulamalarının agresif bir şekilde
benimsendiğini düşününce, süreçleri ve bilgi kaynaklarını aynı anda ve aynı bağlamda
bir araya getirmek oldukça zor. Yeni kaynaklardan sağlanan veriler, rekabet avantajı
yaratmak amacıyla iş süreçleri içerisine dahil edilmeliler.

Yeni müşteri
deneyimleri sağlamak
amacıyla kuruluşlar,
sürekli gelişen bir
dizi uygulamalardan,
süreçlerden ve bilgi

Dijital dönüşüm açısından çevik
entegrasyonun değeri

kaynaklarından istifade

Çok sayıdaki verinin geniş çaplı olarak dağıtılmasıyla, bu verilerin API'ler aracılığıyla
bir araya getirilmesi ve kullanıma sunulması, modern inovasyonların başarılı olması
konusunda büyük önem taşıyor. Çevik entegrasyon, aşağıda belirtilen konulardaki
kabiliyetinizi hızlandırır:

kuruluşun entegrasyon

etmek zorundalar.
Tüm bunlar, bir
yeteneklerine olan
ihtiyacını ve yatırımını
önemli ölçüde

Farklılığı ele alın: Çoklu bulut ortamınız ne kadar çeşitli olursa olsun, daha fazla
içgörü sağlamak amacıyla herhangi bir biçimdeki herhangi bir sistemde yer alan
verilere erişin ve bu verileri bir araya getirin.

genişletiyor.

Arka uç sistemlerinin uzmanlığından faydalanın: Modern entegrasyon,
karmaşık protokoller ve veri biçimlerindeki yerleşik zekayı içerir ve gerçek
nesneler, işletmeniz ve uç sistem işlevlerine ilişkin zekayı kapsar.
Veriler aracılığıyla inovasyona imkan tanıyın: Uygulama çözümü tasarımcıları,
sınırlarının ötesindeki verileri birleştirerek ve tüm bunlardan yeni bir anlam;
yani özellikle mikro hizmetler mimarisinde görünür olan bir özellik oluşturarak
inovasyonlarının birçoğuna olanak sağlarlar.
Kurumsal düzeyde nesneler türetin: Entegrasyon akışları; hatadan kurtulma,
hata toleransı, log yakalama, performans analizi ve diğer birçoğuna yönelik
kurumsal düzeyde özellikler içeren temel entegrasyon çalıştırma zamanının
zenginliğinden aşırı miktarda değer elde eder.

Entegrasyon ortamı, kuruluşların ve piyasanın hesaplama talepleriyle başa çıkmak
için değişiyor ancak bizler, nasıl oldu da hizmet odaklı mimariden (SOA) ve kurumsal
hizmet veri yollarından (ESB'ler), entegrasyona yönelik modern, konteynerli ve çevik bir
yaklaşıma geçebildik?
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Şu ana kadarki yolculuk – hizmet odaklı
mimari (SOA) ve kurumsal hizmet veri yolu
(ESB) modeli
Çevik entegrasyonun geleceği konusunda sabırsızlanmadan önce hangi adımın geldiğini
anlamanız gerekir. Hizmet odaklı mimari (SOA) modelleri milenyumun başlangıcında
ortaya çıktı ve SOA standartlarının ilk geniş çaplı kabulü, eşzamanlı keşfetme modelleri
kullanılarak her sistemin başka bir diğer sistemi keşfedip konuşabileceği parlak bir
geleceği müjdeledi.
Hizmet odaklı mimari (SOA) genellikle, tipik olarak web hizmetleri üzerindeki arka uç
sistemlerine yönelik standartlaştırılmış eşzamanlı bağlanırlık sağlayan kurumsal hizmet
veri yolu (ESB) modeli kullanılarak uygulandı. Birçok kuruluş, kurumsal hizmet veri yolu
(ESB) modelini başarılı bir şekilde uygulamış olsa da, bu modelin popülerliği birtakım
zorluklara yol açtı.
Kurumsal hizmet veri yolu (ESB) sıklıkla, bir üretim sunucusu kümesine
kurulan onlarca veya yüzlerce entegrasyon ile bütün bir kuruluş için tek
bir altyapı oluşturuyordu. Kurumsal hizmet veri yolu (ESB) modeli, yoğun
merkezileştirme gerektirmediği halde uygulanan topolojiler neredeyse her
zaman bu şekilde oluşturuluyordu.
Merkezileştirilmiş kurumsal hizmet veri yolu (ESB) modelleri, şirketlerin
umduğu kayda değer tasarrufu sağlama konusunda genellikle başarısız
oluyordu. Çok az arayüz bir projenin ardından başka bir projede tekrar
kullanılabiliyordu ve yine de arayüzlerin oluşturulması ve bakımı, başlanacak
herhangi bir proje kapsamı bakımından aşırı derecede pahalıydı.
Hizmet odaklı mimari (SOA), özellikle kurumsal çaptaki bir programı kimin
finanse edeceği söz konusu olduğunda, bir kurumsal hizmet veri yolunun
(ESB) uygulanmasından çok daha karmaşıktı. Hizmet odaklı mimari (SOA) ve
bunun temeli olan kurumsal hizmet veri yolu (ESB) gibi kuruluşlar arasındaki
girişimleri finanse etmek oldukça zordu ve çoğu zaman yalnızca oluşturma
maliyeti karşılanabilecek şekilde yeniden kullanılabilen hizmetlere finansman
sağlanıyordu.
Sonuç olarak uzman hizmet odaklı mimari (SOA) ekibi tarafından sağlanan hizmet
oluşturma süreci, projeler için bazen bir etkinleştirici olmaktan çok darboğaz teşkil
ediyordu.
Tüm bu zorluklara rağmen, özellikle düşük yıpranma oranıyla yüksek derecede
becerikli, öngörülebilir ve yönetilebilir sayıda yeni entegrasyon gereksinimine maruz
kalan bir entegrasyon ekibine sahip olan kuruluşlar için merkezileştirilmiş kurumsal
hizmet veri yolu (ESB) modeli bazı faydaları beraberinde getiriyor.
Tek, merkezileştirilmiş bir kurumsal hizmet veri yolu (ESB), uygulamadaki
tutarlılığı ve yönetişimi basitleştiriyor. Ancak birçok kuruluş, yönetmeleri gereken
istikrarsız ve dinamik gereksinimlere sahip olmaları ve kuruluşun diğer kısımlarında
kullanılmalarından dolayı benzer bulut tabanlı teknolojileri ve çevik yöntemleri
kullanarak entegrasyonu uygulama konusunda baskı altında. Buna yerinde bir örnek
olarak, genellikle uygulama geliştirme alanında bulunan bir mikro hizmetler mimarisine
geçiş gösterilebilir. Bu yüzden entegrasyonlara yönelik çok daha küçük parçalı
(fine-grained) devreye alımlara geçiş yapılması, çeviklik açısından oldukça önemlidir.
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Hizmet odaklı mimari (SOA) ile mikro hizmetler
mimarisinin karşılaştırılması
Hizmet odaklı mimari (SOA) ve mikro hizmetler mimarisi birbiriyle aynı gibi görünmelerine
ve sıklıkla birbirine karıştırılmalarına rağmen, aslında tamamen farklı kavramlara sahipler.
Hizmet odaklı mimarinin (SOA) ve ilgili kurumsal hizmet veri yolu (ESB) modelinin
kullanımı, kayıt sistemlerindeki verilerin ve işlevlerin yeni uygulamalara kolaylıkla
sunulmasını sağlayacak kurumsal çapta bir girişim olarak belirtiliyor. Çözüm tasarımcıları,
kayıt sistemlerinin tüm kuruluş genelinde kullanıma açılması amacıyla web hizmetleri ve
RESTful API'leri gibi yeniden kullanılabilir, eşzamanlı arayüzler oluşturuyorlar; böylece
gerçek zamanlı olarak birden çok sistemden sağlanan veriler dahil edilerek yeni ve inovatif
uygulamalar oluşturulabilir.

Hizmet odaklı mimari (SOA) şunlarla ilgilidir: Kuruluş hizmetlerinin açığa çıkarılması*

µHizmet
Uygulama

Uygulama

µHizmet

Mikro Hizmet
Uygulaması
µHizmet

Uygulama

µHizmet

Mikro hizmetler şunlarla
ilgilidir: Uygulama mimarisi

Diğer yandan mikro hizmetler mimarisi, tekil bir uygulamayı daha çevik, ölçeklenebilir ve
dirençli yapacak şekilde bir dizi daha küçük (mikro hizmet) bileşenler biçiminde yazma
şeklidir.
Özetlemek gerekirse, bir mikro hizmet mimarisi uygulamaların dahili olarak nasıl
oluşturulduğuyla ilgiliyken, hizmet odaklı mimari (SOA), uygulamalar arasındaki gerçek
zamanlı entegrasyon ile ilgilidir.
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Çevik entegrasyon kullanım senaryoları
Mikro hizmet kavramları, uygulama alanında neden bu kadar popüler hale geldi?
Bunun nedeni çok daha çevik uygulamalar oluşturmaya yönelik alternatif bir yaklaşım
sunmaları.
Bir uygulamanın, aynı sunucuda çalıştırılan büyük bir kod silosu halini almasındansa
mikro hizmetler; çok daha küçük, tamamen bağımsız halde çalışan bileşenlerden
oluşturulan uygulamalar oluşturmanıza yardımcı olabilir.
Çevik entegrasyon

Bir mikro hizmetler mimarisi şu üç kritik faydayı sağlar:
Daha fazla çeviklik: Mikro hizmetler, bu olanağa sahip olan ekip tarafından
tamamen anlaşılabilecek kadar küçüktür ve bağımsız olarak değiştirilebilir.

“entegrasyon
çözümlerine yönelik
konteyner tabanlı,

Esnek ölçeklenebilirlik: Kaynak kullanımı, iş modeline tamamen bağlanabilir.

dağıtılmış ve mikro

Ayrık direnç: Bağlaşımın uygun bir şekilde kesilmesiyle, mikro hizmette
yaşanacak değişiklikler çalıştırma zamanındaki diğer bileşenleri etkilemez.

hizmetlerle uyumlu
bir mimari” olarak
tanımlanıyor.

Bu faydaları hesaba katarak, mikro hizmetler mimarisine dayanan yeni bir perspektif ile
genellikle merkezileştirilmiş silolarda devreye alınan entegrasyonu yeniden tasarlamış
olsaydık nasıl görünürdü? Biz bunu “çevik entegrasyon” olarak adlandırıyoruz.

Geleneksel entegrasyon mimarisi
Merkezi olarak sağlanır ve yönetilir
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Çevik entegrasyon mimarisi
Küçük parçalı devreye alım, dağıtılmış sahiplik ve bulut
tabanlı altyapı

Çevik entegrasyonun üç adet ilişkili, ancak birbirinden ayrı yönü vardır:

İnsanlar ve süreç:
Dağıtılmış entegrasyon sahipliği. Otonom bir yaklaşımdan
daha iyi faydalanmak ve uygulama geliştirme ekiplerine kendi
entegrasyonlarını oluşturma, açığa çıkarma ve API'ler, iletiler ve
olaylar olarak nasıl açığa çıkarıldıkları konusunda daha fazla kontrol
sağlamak amacıyla organizasyonel yapıyı nasıl ayarlamalıyız?

Mimari:
Küçük parçalı entegrasyon devreye alımı. Silolar halinde
düzenlenmiş kurumsal hizmet veri yolunda (ESB) yer alan
entegrasyonları, bağımsız olarak korunabilecekleri ve
ölçeklenebilecekleri ayrı devreye alımlara ayırarak ne elde
edebiliriz? API'ler ve olaylar kullanılarak bu ayrık entegrasyonların
kuruluş genelinde ve ötesinde sürekli olarak ve güvenli bir şekilde
kullanılabilir olabilmesi için en basit yol nedir?

Teknoloji:
Bulut tabanlı entegrasyon altyapısı. Hibrit ve çoklu bulut ortamı
genelindeki uygulamalar ve entegrasyonlar için üretkenliği,
operasyonel tutarlılığı ve taşınabilirliği geliştirmek için konteynerler
gibi bulut tabanlı bir altyapıdan en iyi şekilde nasıl faydalanabiliriz?

9

Çevik Entegrasyon: Kurumsal hibrit entegrasyona modern bir yaklaşım

İnsanlar ve süreç: Dağıtılmış entegrasyon sahipliği
Hizmet odaklı mimari (SOA), hizmet katmanını uygulamak amacıyla merkezileştirilmiş
entegrasyon ekiplerinin ve altyapısının oluşumuyla sonuçlanma eğilimindeydi. Merkezi
ekip, sahip oldukları entegrasyon teknolojisini çok iyi biliyordu ancak sıklıkla entegre
ettikleri uygulamaları anlayamıyordu, bu nedenle gereksinimleri yorumlama süreci
yavaş ve hataya eğilimli olabiliyordu. Bu bağımlılık, projelerin ilerleme hızı hesaba
katıldığında süregelen sorunları beraberinde getirdi.
Birçok kuruluş, uygulama ekiplerinin kendi entegrasyonlarına sahip olmalarını tercih
etse de, teknoloji ve altyapı o zaman için buna elverişli değildi. Küçük parçalı, bulut
tabanlı devreye alım ile çevik entegrasyona geçiş sayesinde oluşturma, test ve
devreye alım sürecinin büyük bölümü basitleştirilebilir ve otomatikleştirilebilir.
Bunun karşılığında da bizler, entegrasyonların merkezi ekibin ötesinde
oluşturulmasına ve sürdürülmesine yönelik sorumluluğu paylaştırabiliyoruz.

Dağıtılmış entegrasyon sahipliği

Merkezileştirilmiş entegrasyon ekibi

Entegrasyonlar

Entegrasyonlar

Entegrasyonlar
Entegrasyonlar

Entegrasyonlar

Entegrasyonlar

Entegrasyon Ekibi

Uygulama Entegrasyon
geliştiriciler
uzmanı

Uygulama
geliştiriciler

Uygulama
geliştiriciler

Uygulama Entegrasyon
geliştiriciler
uzmanı

Uygulama
geliştiriciler

Uygulama
geliştiriciler

Tüm bu süreç, API yönetiminin artırılmış önemiyle birlikte el ele ilerliyor. Ekipler
bu konuda, API ağ geçidi uzmanlarından oluşan merkezileştirilmiş bir ekibe
başvurmaktansa kendi API'lerinin açığa çıkarılmasını yönetebilme kabiliyetine
sahip olabilmeye ihtiyaç duyuyorlar. API yönetimi, uygulama ekiplerinin söz konusu
yapılandırmayı kendi başlarına gerçekleştirmelerine, ayrıca geliştirici portallarını,
tüketicilerin kolaylıkla bulup kendi kendilerine kullanıp alışacakları şekilde API'lerin
ve olayların tanımlamalarıyla doldurmalarına olanak sağlıyor.
Dahası, mikro hizmet tabanlı uygulamalar genellikle olaylar aracılığıyla dahili iletişim
kurmayı tercih ediyor. Bağlaşımın artırılmış bir şekilde kesilmesi, değişimlerin bağımsız
olarak gerçekleşmesi için ekibin bağımsızlığını daha da artırıyor. Çevik entegrasyon
ayrıca, ekiplerin olay akışlarını, uygulama sınırları dahilinde ve ötesinde yayınlayıp
tüketmelerinin en iyi şekilde nasıl sağlanacağını dikkate alıyor.
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Mimari: Küçük parçalı entegrasyon devreye alımı
Geleneksel entegrasyon, kurumsal hizmet veri yolu (ESB) modelinde yer alan
entegrasyonların merkezileştirilmiş devreye alımı tarafından karakterize ediliyor. Bu
modelde tüm entegrasyonlar yoğun bir şekilde beslenen benzersiz bir çift entegrasyon
sunucusunda devreye alınıyor ve bu da projelerde bir darboğaz oluşmasıyla
sonuçlanabiliyor. Paylaşılan sunucularda gerçekleşen her devreye alım, var olan kritik
arayüzlerin dengesinin bozulması riskini taşıyor. Dahası tekil projeler yürüten ekipler,
yeni özelliklere erişim sağlamak amacıyla entegrasyon ara katman yazılımını bağımsız bir
şekilde yükseltmeyi tercih edemiyorlar.
Aynı kavramları bir mikro hizmetler mimarisi olarak kullanarak kurumsal çaptaki
kurumsal hizmet veri yolunu (ESB) daha küçük, yönetilebilir ve özel olarak belirlenmiş
parçalara ayırabiliriz. Bu “küçük parçalı entegrasyon devreye alımı” modelleri, geçmişteki
merkezileştirilmiş kurumsal hizmet veri yolu (ESB) modellerinden farklı bir görünüme
sahip olan, çevikliği, ölçeklenebilirliği ve direnci artıran, özelleştirilmiş ve doğru
şekilde boyutlandırılmış konteynerler sağlar. Bulut tabanlı altyapıdan faydalanarak
değineceğimiz sonraki konu, çalıştırmak için uzmanların yeteneklerine ihtiyaç
duyulmayan otomatikleştirilmiş süreçlerin hazırlanmasının çok daha kolay olduğudur. Bu,
entegrasyonun iş değerine odaklanılmasına daha fazla zaman bırakırken mekanik devreye
alım sürecini köklü bir şekilde basitleştirir.

Merkezileştirilmiş kurumsal hizmet veri yolu (ESB)

Küçük parçalı entegrasyon devreye alımı

Tüketiciler

Tüketiciler

Entegrasyonlar

Entegrasyonlar

Sağlayıcılar

Sağlayıcılar

Merkezileştirilmiş bir kurumsal hizmet veri yolunun (ESB), küçük parçalı entegrasyon devreye alımıyla
basitleştirilmiş karşılaştırması.
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Entegrasyon

Küçük parçalı entegrasyon devreye alımı, mikro hizmetler mimarisinin sağladığı
faydaları beraberinde getirir. Küçük parçalı entegrasyon devreye alımı ışığında mikro
hizmetlerin sağladığı faydalar listemizi yeniden gözden geçirelim:

modernizasyonu
yolculuğunuzun hangi
aşamasında olduğunuzu
görün ve çevik entegrasyonu
elde etmek için sonraki
adımlarınızı belirleyin.
Değerlendirmeye katılın

Çeviklik: Farklı ekipler, hızlı bir şekilde engel teşkil edebilecek merkezileştirilmiş
bir gruba ya da altyapıya bağlı kalmadan entegrasyonlar üzerinde bağımsız olarak
çalışabilirler. Tekil entegrasyon akışlarına yönelik değişiklikler, değişikliklerin
uygulanmasını daha güvenli hale getirmek ve üretime çıkışı en yüksek düzeyde
hızlandırmak için otomatik olarak yeniden oluşturulabilir ve diğer akışlardan
bağımsız bir şekilde devreye alınabilir.
Ölçeklenebilirlik: Ayrıca operasyonel endişeler de, bulut altyapısının verimli
ve esnek ölçeklenmesinden yararlanılarak, tekil akışların bağımsız olarak
ölçekleneceği şekilde otomatikleştirilir.
Direnç: Yalıtılmış entegrasyon akışları; bellek, bağlantılar ya da CPU gibi
paylaşılan kaynakların çalınmasıyla birbirini etkilemeyen ayrı konteynerlerde
devreye alınır.

Teknoloji: Bulut tabanlı entegrasyon altyapısı
Çevik entegrasyon, entegrasyon yeteneklerinin bulut tabanlı ilkeler kullanılarak devreye
alınmasını gerektirir. Bu; devreye alım, ölçekleme ve erişilebilirlik görevlerinin çoğunu,
standartlaştırılmış bir şekilde gerçekleştirmek amacıyla Kubernetes'e dayanan bulut
tabanlı bir platform elde edilmesini sağlar. Çevik entegrasyon, belirli bir yeteneği
kurmak ve idare etmek için gereken entegrasyon becerilerini normalleştirip bu
yeteneğin çoklu bulut ortamı genelinde taşınabilir olmasını sağlar.
Bulut tabanlı bir yaklaşımın benimsenmesi, daha fazla çözüm basit, portatif mimarilere
taşınacağından verimliliği artırmak amacıyla DevOps ekiplerinizin geniş kapsamlı olarak
ortamla ve çözümle etkileşim kurma yöntemlerini etkiler.
Buna ek olarak bulut tabanlı yaklaşım ve teknoloji, oluşturma ve devreye alma
süreçlerinin otomasyonunu basitleştirir, test ortamlarının daha sorunsuz bir şekilde
hazırlanıp yok edilmesini sağlar. Bu faydalar, daha kısa bir oluşturma-piyasaya sunma
döngüsüne ve üretkenlikte kayda değer bir artışa katkıda bulunur.
Bulut tabanlı bir yaklaşıma geçilmesi önemli bir değişim. Bazı yüksek düzey özellikler
şunları içerir:
Küçük parçalı bileşenler: Küçük parçalara ayrılan uygulamalar daha az risk ile
kolay bir şekilde değiştirilebilir ve daha bağımsız bir şekilde ölçeklenebilir.
Basit çalıştırma zamanları: Minimalist bileşenler, altyapı kaynaklarından en
iyi şekilde yararlanılmasını sağlamak amacıyla hızlı devreye alım, başlatma ve
ölçekleme yapılmasını sağlar.
Kod olarak altyapı: Doğrudan kodlanmış tanımından oluşturulan bir altyapı,
güvenilir ve esnek ortamların sağlanması amacıyla topolojilerin tekrarlanabilir ve
taşınabilir olmasının sağlanmasına yardımcı olur.
Çevik yöntemler: Üretime yönelik minimal düzeydeki engeller ile işlevselliğin
sıradan küçük parçalar halinde sağlanması, şu anki iş gereksinimlerinizle olan
uyumun temin edilmesine yardımcı olur.
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Yukarıda yer alan ilkelere uyulduğu takdirde, Kubernetes gibi konteyner orkestrasyon
platformları otomatik ölçekleme, yük dengeleme, devreye alma, dahili yönlendirme,
yeniden başlatma gibi işlemleri ve daha birçoğunu, platform yönetimini önemli ölçüde
basitleştirmek amacıyla standartlaştırılmış bir şekilde sağlar.
Modern entegrasyon portföyleri, bulut tabanlı bir yaklaşımın temel ilkelerini ve
standartlarını benimseyebilmelidir. Entegrasyon çalıştırma zamanları, API yönetimi, olay
akışları ve mesajlaşma yetenekleri dahil olmak üzere saydıklarımızın tamamı, günümüz
çözümlerinin gerektirdiği taşınabilirlik, operasyonel tutarlılık ve otomasyonun sağlanması
amacıyla konteyner orkestrasyon platformlarından faydalanmalıdır

Çevik entegrasyona yönelik hibrit entegrasyon
platformları
Bir entegrasyon platformu – ya da bazı analistlerin adlandırdığı şekilde “hibrit entegrasyon
platformu” – temel entegrasyon yeteneklerini birbirine bağlı bir şekilde bir araya getirir;
böylece kuruluşlar, kendi iş çözümlerine yönelik entegrasyonları daha verimli ve tutarlı bir
şekilde oluşturabilirler.
Bir hibrit entegrasyon platformu, hem şirket içinde hem de bulut ortamında çalışan
entegrasyon yeteneklerinden oluşur. Geniş çeşitliliğe sahip entegrasyon kalıplarını
gerçekleştirmek ve bu kalıpları çevikliği artırmak amacıyla ayrık olarak devreye almak için
farklı beceri seviyelerine sahip insanlara (entegrasyon uzmanları ve uzman olmayanlar)
yetki verilmelidir.
Uzman olmayan kişilere, basit sorunların çözümünde onlara yol gösterecek olan daha
basit deneyimler sağlanırken, entegrasyon uzmanları daha karmaşık kalıplarla baş
edebilecekleri uzman denetim seviyelerine sahip olurlar. Böylece yönetişim sürdürülürken,
kullanıcıların bağımsız ancak yine de işbirliği içinde paylaşılan varlıklarla çalışabilmeleri
sayesinde görevlerin dağıtım sürecinin gelişmesi sağlanır.

Hibrit entegrasyon
platformunun
benimsenmesine ivme
kazandıran etkenler
hakkında Ovums'un en
son raporunu okuyun.
Karşıdan
yükleyin

Entegrasyon platformunuz daha ortak bir alan haline geldikçe bulut tabanlı altyapıdan
faydalanmak üzere özel olarak tasarlanmalıdır.
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Çevik Entegrasyon: Kurumsal hibrit entegrasyona modern bir yaklaşım

IBM Cloud Pak for Integration
IBM Cloud Pak for
Integration – Intel
teknolojisi tarafından
optimize edildi.

IBM Cloud Pak for Integration, temel bir grup entegrasyon yeteneğini basit, hızlı,
güvenilir ve birbirine bağlı bir platformda sağlar.
Geniş çaplı ekiplerin entegrasyonlar oluşturmalarına olanak sağlayan, bir dizi
entegrasyon stilinden ve yeteneklerinden yararlanan, yapay zeka ve otomasyonu
entegrasyon yaşam döngüsü genelinde yerleştiren entegrasyona yönelik çevik, yapay
zeka ile hızlandırılmış bir yaklaşımı benimseyin. Geliştirilmiş güvenliği, yönetişimi ve
erişilebilirliği sürdürürken entegrasyon geliştirmeyi hızlandırın, maliyetleri azaltın ve
toplam operasyonel verimliliği artırın.
Önde gelen performans ve ölçeklenebilirlik sağlayan, kurumsal düzeyde güvenliğe
sahip benzersiz uçtan uca yetenekler sunan güçlü entegrasyonları ve API'leri dakikalar
içinde kolayca oluşturun.

IBM Cloud Pak for Integration sektörde yer alan en donanımlı hibrit entegrasyon

platformu olup ekibinizin ihtiyaç duyduğu tüm temel stilleri ve yetenekleri içerir.
Maksimum esneklik için iş yüklerini şirket içinde ya da bulut ortamında devreye alın.

Uygulama ve veri entegrasyonu
Karmaşık eski sistemlerden SaaS uygulamalarına kadar, iş bilgilerinin karşılıklı alınıp
verilebilmesini koordine etmek için şirket içinde ya da bulut ortamında uygulamaları
birbine bağlayın. Böylece veriler, ihtiyaç duyulan yerde ve zamanda kullanılabilir
halde olur.
Önceden oluşturulan akıllı bağlayıcılar ve ortak, paylaşılabilen bir varlık havuzu, teslim
hızını artırır ve uyumsuz kaynaklar, biçimler ve standartlarla ilgili endişeleri ortadan
kaldırır.
Az kod yazılmasını gerektiren ya da kod yazılmasını hiç gerektirmeyen entegrasyon
araçları, entegrasyon akışları oluşturma sırasında özel eşleme önerileri sunmak
amacıyla doğal dil işleme olanağından faydalanır.

API yönetimi
Kuruluşunuzun dahilindeki ve haricindeki seçili geliştirici toplulukları için iş hizmetlerini
yeniden kullanılabilir API'ler olarak açığa çıkarın ve yönetin. Yeni uygulama ve iş
fırsatlarını teşvik etmek amacıyla benzersiz veri ve hizmet varlıklarının etkili bir şekilde
paylaşılması sürecini hızlandırmak için bir API stratejisi benimseyebilirsiniz.
İş değeri analitiğini ortaya çıkarmak ve vurgulamak için API çağrıları ve satışları
konularında önceden eğitilmiş yapay zeka modellerinden ya da müşteri ilişkileri
yönetiminiz gibi kaynaklardan sağlanan pazarlama verilerinden faydalanın. Üretimdeki
performans sorunlarını saptamak, belirlemek ve çözmek amacıyla BT Operasyonları
İçin Yapay Zeka (AIOps) uygulamalarını kullanarak ve gelecekteki en iyi entegrasyon
varlıklarının oluşturulmasını sağlamak amacıyla bilgileri tekrar entegrasyon birleştirme
sürecine geri besleyerek talebe dayalı olarak dinamik bir şekilde ölçekleme yapın.
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Kurumsal mesajlaşma
Sistem ya da ağda bir sorun meydana gelmesi durumunda mesaj kaybı, yineleme
ya da karmaşık kurtarma işlemleri olmaksızın güvenilir mesajların teslim edilmesini
sağlayarak gerçek zamanlı bilginin her an her yerde kullanılabilir olmasını sağlayın. Yüksek
erişilebilirliğe ve düşük gecikme süresine sahip bir çözüm sağlanmasına yardımcı olması
amacıyla yeniden kullanılmak üzere tam olarak otomatikleştirilmiş arıza durumlarında
yedeği devreye sokma, dinamik olarak dağıtılan mesajlaşma iş yükleri, yüksek veri çıkışı ve
kuyruklara yönelik öneriler.

Olay akışı
Bir olayla bağlantılı verileri analiz edin ve gerçek zamanlı olarak yanıt verin. İşletmeniz,
kullanılmayan verilerden ve gerçek zamanlı veri içgörülerinden faydalanabilir ve hızlı yanıt
veren müşteri deneyimleri yaratabilir.

Yüksek hızlı veri aktarımı
Veri kümelerinin çok büyük olduğu durumlarda bulut platformlarının hızla benimsenmesini
kolaylaştırmak için, geliştirilmiş güvenlik düzeyleriyle büyük miktarlardaki veriyi şirket içi
ve bulut ortamı arasında ya da buluttan buluta hızlı ve tahmin edilebilir bir şekilde taşıyın.

Platform düzeyinde güvenlik, otomasyon ve izleme
API'leri, taşıdıkları verileri ve tüm bunların arkasında yer alan sistemleri koruyan son
teknoloji yeteneklerle bağlanabilirliği ve entegrasyonu kuruluşunuzun ötesine taşıyın.
Üretim sorunlarını saptayın ve ilgili otomasyonlara dayanarak eyleme geçin.

IBM Cloud Pak for Integration
Entegrasyon maliyetini %33 oranında azaltırken %300'e kadar daha hızlı entegre edin

API Yönetimi

Uygulama ve Veri
Entegrasyonu

Kurumsal
Mesajlaşma

Olay Akışı

Yüksek Hızlı
Aktarım

IBM Cloud Pak for Integration çevik entegrasyona yönelik
bir platformdur. Bunu kullanan şirketlerin, entegrasyon
geliştirme süreçlerini %300 oranında hızlandırdıklarına,
entegrasyon maliyetlerini %33 oranında düşürdüklerine
ve toplam operasyonel çevikliği artırdıklarına şahit olduk.
Daha fazla bilgi edinin
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