IBM Services
الورقة البحثية لقيادة الفكر

التوسع يفDevOps لتحول تكنولوجيا
املعلومات اىل الحوسبة السحابية

توصيات الستخدامDevOps للتحول الرقمي عرب املؤسسة
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مقدمة

للتغلب على املنافسة ،تتطلع الرشكات اىل اجراء تحول يف تجربة عمالئها  .تتجه
الرشكات اىل الحوسبة السحابية لزيادة خفة الحركة والكفاءة لتحسني الوقت
الالزم للوصول اىل السوق وتحقيق هذا االبتكار الرقمي .
ومع ذلك ،فان تعظيم مزايا الحوسبة السحابية للتحول الرقمي ليس باملهمة
السهلة  .وهذه التحديات ال تشمل التكامل التكنولوجي فحسب ،ولكن ً
أيضا
تغيري عمليات الرشكة وثقافاتها وهيكلها التنظيمي وهو ما قد يكون قائما
منذ سنوات  .ويف حني أن اعادة تخيل البنية األساسية لتكنولوجيا املعلومات
املعقدة يعد من األمور الصعبة ،اال أن بعض الرشكات تجد أن التغيريات
الثقافية تشكل عقبة أ كرث صعوبة .
ولذلك فان املؤسسات قد اعتمدت يف أحد املرات على فرق تطوير وعمليات
تكنولوجيا املعلومات الصامتة لبناء الربمجيات وشحنها باستخدام منهجية
املخطط االنحداري  .ولكن هذه املنهجية تعين أن فرق العمل تعمل بأهداف
مختلفة ولديها اتصاالت قليلة مع بعضها البعض  .وقد أثبتت هذه الطريقة
أنها بطيئة للغاية وغري فعالة يف العرص الرقمي.
واآلن تقوم الرشكات بتحسني مسارات االتصال لعملية تطوير الربامج لتكون
أ كرث مرونة ويتم استخدام التكامل والتسليم املستمر()CI/CD  .ملواجهة
D
تحديات هذا التحول ،قامت العديد من الرشكات بتطبيق أساليب evOps
لتحسني عمليات األعمال وزيادة رسعة تطوير التطبيقات وابتكارات األعمال.

استخدامDevOps يف التحول الرقمي

DevOps يعد املفتاح للتكامل املستمر وعمليات التطوير خفيفة الحركة وتطوير
طريقة تقديم التطبيقات الالزمة العادة االبتكار الرقمي  .وقد انترشت جيوب
 Dعرب املؤسسات .لالستفادة الكاملة من هذا
فردية من مماريس evOps
االبتكار ،تسأل الرشكات نفسها" ،ماذا بعد؟
 Dعلى نطاق واسع يف املؤسسة؟
كيف نوجه فرق العمل لدينا لتنفيذ evOps
ً
عددا من الفرق يف نفس الوقت ؟ كيف ندير التعقيدات اليت تنش أ؟
كيف ندير
كيف يمكننا تقديم تطبيقات بطريقة أرسع وبجودة عالية تليب توقعات العمالء
املزتايدة؟"

 Dعلى مستوى املؤسسة باألمور السهلة
لن يكون الطريق اىل اعتماد evOps
حيث تواجه املؤسسات املزيد من املخاطر والتعقيد أثناء محاولة انشاء شاشة
عرض واحدة إلدارةDevOps ،والتشغيل اآليل لعمليات االصدار والنرش
املستمر ،وتقليل الصوامع التنظيمية والتقنية  .فيما يلي ثالث توصيات لتبسيط
 Dعلى مستوى املؤسسة:
ادارة evOps

التوصية رقم1 :
بدء عملية ادارة مسارات االتصال

اذا كانت فرق التطوير وتكنولوجيا املعلومات لديك تستخدم مجموعة متنوعة
 DمثلSplunk أوJenkins ،فان بدء عملية ادارة
من أدوات evOps
مسارات االتصال يعد أمرًا رئيسيًا مع ازدياد عدد األدوات اليت تستخدمها .
 Dالخاصة
يف أغلب الحاالت ،تقوم املؤسسات بإدارة سالسل أدوات evOps
بها بشكل منفصل ،بينما تقوم11 باملائة فقط من فرق تكنولوجيا املعلومات
باستخدام منصة بشاشة بيانات واحدة من أجل الحصول على ادارة شفافة.
وحىت هذه الشاشة تقوم بدمج ما يقرب من نصف مسارات اتصالDevOps
املستخدمة من قبل املؤسس ة.
وهذه الرؤية من شأنها تمكني املسؤولني من توحيد مجموعات أدوات
ل. ويتم تأسيس هذه
التطوير والنرش املستمر لالدارة املتكاملة ملسارات االتصا 
الرؤية كجزء من عملية التطوير خفيفة الحركة. هناك رشكات تقوم باستخدام
 4باملائة تستخدم طريقة
DevOps بالفعل على نطاق املؤسسة ،وهناك 4
االدارة من خالل شاشة بيانات واحدة شفافة للحصول على مزايا مثل الرؤية
 Dعرب املؤسسة ،فأنت تفتح
األكرب. بدون ارشاف وادارة سلسلة أدوات evOps
مؤسستك أمام مخاطر األمان واالمتثال.

التوصية2 :
دمج الذكاء االصطناعي والتشغيل اآليل

عمليات تكنولوجيا املعلومات اليت تنطوي على بيانات كبرية معقدة للغاية
بحيث يتعذر على موظفي تكنولوجيا املعلومات ادارتها دون مساعدة من الذكاء
االصطناعي والتشغيل اآليل. يوفر الذكاء االصطناعي الرسعة وقوة املعالجة
الالزمة ألداء املهام بكفاءة ،مثل التحليالت التخاذ القرارات الفورية  .يحتاج
فريق تكنولوجيا املعلومات بشكل عام ،وفرقDevOps على وجه الخصوص،
اىل الحصول على البيانات األكرث صلة والذي يمكن أن يصل اىل اآلالف من
ادخاالت السجل- برسعة وبدقة.
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التشغيل اآليل مل يتم بعد استخدامه على نطاق واسع حيث أن ثلث
سالسل األدوات فقط يتم تشغيلها آليا.  1توصلت دراسة استقصائية حديثة
 Dمن قبلIBM® Market Development and
حول ممارسات evOps
 nsights Iاىل أن العديد من املؤسسات ال تتمتع بقدرات تشغيل آلية كبرية .
 Dبالفعل على نطاق واسع
ومع ذلك ،فان الرشكات اليت تستخدم evOps
1
عرب أعمالها من املرجح أن تزيد من التشغيل اآليل لسلسلة األدوات.
تشري هذه النتائج اىل أن الذكاء االصطناعي والتشغيل اآليل يمثالن فرصة
عظيمة للرشكات لفصل نفسها عن املنافسة.

التوصية3 :
ترس يع التحول الثقايف

 Dعلى
يمكن أن تكون الحواجز الثقافية عقبة رئيسية أمام اعتماد evOps
ً
تحول واسع
نطاق واسع  .وللتنفيذ على نطاق واسع ،تتطلبDevOps
 Dبأن ديناميكية
النطاق يف العقلية الثقافية. وقد قرر مستخدمي evOps
 Dيف العمل.
الفر يق تعد عامل رئييس يؤثر على مدى تبين evOps

العوائق اليت تحول دون اعتمادDevOps
35%

العديد من الصوامع يف جميع أنحاء املؤسسة
21%

عدم التعاون من الفرق األخرى

19%

ال يوجد تأثري واضح للعمل على الرشكات

16%

ال يوجد دعم تنفيذي لتغيري الثقافة

11%

عدم التعاون من أعضاء الفريق
ال يوجد حافز ملواصلة االبتكار

11%
9%

وال توجد بيئة آمنة لتحمل املخاطر
أخرى
نحن ال نواجه أي حواجز تمنع تبينDevOps

6%
19%

الشكل1: استطالع رأي ملستخدميDevOps فيما يتعلق بالحواجز اليت تحول
1 .
دون اعتمادDevOps
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وكما يوضح الشكل1 ،فان أ كرب العوائق اليت تحول دون تبين evOps
D
ليست املشكالت الفنية بل التشغيلي ة. ينظر معظم القائمني باالجابة اىل
املشكالت ،مثل صوامع املعلومات ،ونقص التعاون من الفرق األخرى ونقص
الدعم التنفيذي ،على أنها التحديات األكرث خطورة العتمادDevOps على
مستوى املؤسس ة.
من املنطقي أن القدر األكرب من التعقيد واملواعيد النهائية األقرص والفرق األصغر
 Dاليت تقوم بدمج الذكاء
تستفيد من االدارة الشاملة لسلسلة أدوات evOps
االصطناعي والتشغيل اآليل. هذه األدوات يمكن أن تساعد يف ادارة التعقيد
ت. هذه الرؤية مهمة بشكل
من خالل توفري نظرة ثاقبة عرب مختلف العمليا 
خاص يف املؤسسات الكبرية حيث تكون اصدارات الربامج وصوامع املعلومات
ً
شيوع ا.
هي األكرث

ملخص ما سبق

ملاذا يعدDevOps مهما؟ مع تقدم املزيد من الرشكات يف تحولها الرقمي ،فانها
تحتاج اىل مساعدة من تكنولوجيا أ كرث تطوراً للتعامل مع التعقيد املزتايد. يمكن
للتقنيات ،مثل الذكاء االصطناعي والتشغيل اآليل ،املساعدة يف تحسني األداء
التنظيمي واملساعدة يف تحقيق نتائج عالية الجودة. على سبيل املثال ،يساعد
تسليم الربامج املحسن يف تحقيق األهداف التالية:
•تلبية طلب العمالء للحصول على تجربة أفضل مع املنتجات
والخدمات
من خالل توفري تجربة عمالء متباينة وجذابة ،يمكنك بناء والء العمالء وزيادة
حصتها يف السوق.
لتقديم هذه التجربة ،يجب على الرشكة الحصول على تعليقات العمالء
والرد عليها بشكل مستمر ،مما يتطلب آليات للحصول على تعليقات من
كل صاحب مصلح ة.
•االبتكار القائم على التكنولوجيا
تعتمد املؤسسات الحديثةDevOps لتصبح أ كرث ابتكارا  .تساعد أساليب
DevOps على زيادة الكفاءة وتقليل اعادة صياغة املوارد وتركزيها على
ى.
األنشطة ذات القيمة األعل 
•مزية تنافسية
الوقت األرسع للوصول اىل النتيجة والقيمة يتطلب تطوير الثقافة
واملمارسات والتشغيل اآليل مما يسمح بتسليم الربامج بشكل رسيع وفعال
وموثوق  .يمكن أن يقومDevOps بتوفري األدوات الالزمة واملساعدة يف بناء
الثقافة الالزم ة.
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ملاذاIBM؟

ً
حلول للتحول الرقمي الشامل لديك اىل األوساط السحابية.IBM
توفرIBM
يمكن أن تساعدك على الحصول على أقىص استفادة من
استثمارات اليوم باالضافة اىل مساعدتك يف توقع احتياجات الغد. ترتكز هذه
االسرتاتيجية على اقرتاح القيمة الشاملة املتمثل يف "أنسب اختيار" .
وهذا املبدأ يساعد يف االستفادة من أي من مقدمي الخدمة السحابية الذي
تختاره ،مما يمنع فكرة االحتكار لجهة معينة. تتيح حرية االختيار هذه امكانية
التنقل واملرونة اليت تحتاجها املؤسسات لتطبيق املوارد السحابية املناسبة
ملتطلبات العمل املحددة.

يعمل على تبسيط ادارة موارد تكنولوجيا املعلومات عرب بيئة متعددة األوساط
السحابية ملجموعات عمليات تكنولوجيا املعلومات.
يمكن للمستخدمني الوصول اىل هذه األدوات والخدمات من خالل مجموعة
من أربعة من شاشات التحكم الرئيسية ،بما يف ذلك:
•شاشة التحكم الرئيسية لالستهالك
•شاشة التحكم الرئيسية للحوكمة
•شاشة التحكم الرئيسية للعمليات
•شاشة التحكم الرئيسية الستيفاءDevOps

يمكن أن تساعدك BM Iيف انشاء مسار واضح لالدارة متعددة األوساط
السحابية. BM Services™ for Multicloud ManagementI
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VMware

للحصول على املز يد من املعلومات
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