تحديث تطبيقات IBM

دليل ميداين

االستجابة باستمرار لوترية التغيري
الرسيع

ً
طرقا رسيعة للعمل اليت تغذي التطور وتبقيك قادرًا
يؤيد سباق التحول الرقمي ويتبىن
حسن نماذج تشغيل األعمال ضمن اسرتاتيجية سحابية مختلطة ليدفع
على املنافسةُ .ي ّ
نحو الفعالية من حيث التكلفة وزيادة اإلنتاجية وخلق فرص لالبتكار .لكشف الستار
عن قيمة نهج السحابة املختلطة ،يحتاج قادة تكنولوجيا املعلومات إىل مرونة هندسية
وتقنيات رائدة مثل الذكاء االصطناعي لتحديث التطبيقات لتحسني عائد االستثمار
ووقت أرسع للتسويق.
يحقق التحديث فوائد فورية
و ُيرسّع عملية التحول الرقمي .إن تحديث التطبيقات مدفوع بالحاجة إىل تحويل
األعمال لبناء قدرات جديدة وتقديمها برسعة.
وخلق ثقافة جاهزة للمستقبل .تطوير وتقديم تطبيقات وخدمات جديدة برسعة من
خالل اعتماد بنية سحابة أصلية ،والتعبئة يف حاويات ،ومرسعات الذكاء االصطناعي.
ترس يع التسليم .اعتماد أفضل ممارسات  DevOpsلدفع ثقافة األتمتة والتحول.
نرش التطبيقات املؤسسية على بيئات التشغيل السحابية املختلطة .تحسني الكفاءة
عن طريق أتمتة العمليات يف بيئة مختلطة متعددة األوساط السحابية.

ما املحتوى؟

يوفر الدليل امليداين هذا نظرة عامة رفيعة املستوى حول نهج تحديث تطبيقات .IBM
بدء العمل
نصائح لبدء رحلة تحديث التطبيقات الخاصة بك.

تع رّف عليها
ملخص املفاهيم.

تزن يل اإلصدار الحايل من الدليل امليداين لتحديث التطبيقات
https://www.ibm.com/cloud/garage/content/field-guide/appmodernization-field-guide
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تحديث تطبيقاتك برسعة وأمان باستخدام
املرسعات واألدوات الخاصة بنا.

توجه  IBMرحلة التحول السحابية الخاصة بك بفضل التكنولوجيا الرائدة
وإرشادات إلزامية ملساعدتك يف تحقيق النتائج املرجوة من عملك.

تع رّف عليه

إعداد تطبيقاتك للسحابة
عند تحديث تطبيقاتك الحالية ،يمكنك تسهيل انتقالك إىل السحابة مع االستفادة
الكاملة من تكنولوجيا السحابة .باستخدام خدمات املايكرو لبيئة تشغيل السحابة
األصلية ،يمكنك االستفادة من قابلية التوسع واملرونة املتأصلة يف السحابة .يتيح تحديث
تطبيقات السحابة األصلية للتطبيقات بالتشغيل املزتامن بسالسة مع استثماراتك
الحالية .تتم إزالة الحواجز اليت تعوق اإلنتاجية والتكامل لخلق تجارب جديدة
للمستخدم وتطوير تطبيقات جديدة.
بناء مرة واحدة ونرش على أي سحابة
تقييم تطبيقاتك .تحديد التطبيقات اليت يمكن نقلها بسهولة إىل بيئة التشغيل
السحابية وتلك اليت تتطلب إعادة الهيكلة.
بناء التطبيقات برسعة .االستفادة من الحاويات كأساس للتطبيقات والخدمات.
أتمتة عمليات النرش من أجل اإلنتاجية .تعمل مسارات  DevOpsعلى أتمتة عمليات
النرش برسعة وبشكل موثوق.
تشغيل وإدارة مستمران .دمج العمليات لجميع التطبيقات يف نهج إدارة شائع لضمان
املوثوقية وحل املشكالت بشكل أرسع.

معرفة املزيد
 IBM Garage.اطلع على
https://www.ibm.com/garage
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مزج ومطابقة توجهاتك حسب الحاجة!

ز يادة رسعة التسليم الخاصة بك يف جميع أنحاء الرحلة.

تع رّف عليه

رحلة التحديث
للبدء يف رحلة التحديث الخاصة بك ،يجب أن تفهم التوجهات اليت تتوفر إلعادة بناء
ممتلكاتك .يساعدك  IBM Cloud Transformation Advisorيف تحديد أفضل
نقطة دخول لتقديم قيمة يف كل خطوة يف رحلتك .يمكن أن تساعدك  IBMيف فهم
األنماط ملساعدتك على تحقيق أهداف التحديث الخاصة بك.
اخرت النهج الذي يناسب احتياجاتك
ضع املونوليث يف حاويات .تقليل التكاليف وتبسيط العمليات عن طريق نقل
التطبيقات إىل وقت تشغيل سحايب .ابدأ بأحد التطبيقات ثم حدد مجموعات من
التطبيقات لنقلها كموجة.
اعرض أصول بيئة التشغيل املحلية باستخدام واجهات برمجة التطبيقات .تمكن
واجهات برمجة التطبيقات األصول القديمة اليت يصعب تمكينها إىل السحابة.
إعادة بناء التعليمات الربمجية ضمن خدمات املا كرو .تقسيم املونوليث إىل مكونات
أصغر قابلة للنرش على أساس النضج وأهداف التحديث ومتطلباته.
إضافة خدمات املايكرو .االبتكار بشكل تدريجي ،وتقليل التعقيد ،والتأسيس للنجاح يف
وقت مبكر.
خنق املونوليث .القضاء على املونوليث تدريجيًا.

معرفة املزيد
اطلع على بنية تحديث التطبيق.
https://www.ibm.com/cloud/garage/architectures/application-modernization

5

توفر  IBMبرنامج املؤسسة لتشغيل السحابة اليت تعمل على بيئة تشغيل حاويات
ً
استنادا إىل .Kubernetes
،Red Hat OpenShift

بدء العمل

بناء على أساس موثوق
توفر بيئات تشغيل الحاوية ،مثل  ،Kubernetesاألساس لتحديث التطبيقات.
يستهدف نظام إدارة الحاويات املستند إىل املصدر املفتوح ً
كال من موظفي التطوير
والعمليات .باستخدام االحتواء ،يمكن للمطورين عالج التكوين كرمز لتمكني مجموعة
أدوات  DevOpsحديثة .توفر  IBMبيئة تشغيل حاويات ثابتة لتحديث التطبيق يف
جميع أنحاء  IBM Cloudالعامة والخاصة.
تقليل التكاليف والحد من األعطال
 .IBM Cloud Paksالحل الربمجي الذي تم وضعه يف حاوية الجاهز للمؤسسات
لتحديث التطبيقات الحالية وتطوير تطبيقات سحابة أصلية جديدة تعمل على
.Openshift Red Hat
بيئة تشغيل حاوية  .®Red Hat® OpenShiftبناء على مرشوع تنسيق حاويات
 ،Kubernetesفإن  Openshiftهو نقطة االنطالق .من الرضوري إرساء أساس قوي
مع املرونة واألمن يف املقدمة.
نرش يف أي مكان .استخدم أي موفر سحابة عام أو خاص.

معرفة املزيد
اطلع على .IBM Cloud Paks
/https://www.ibm.com/cloud/paks
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النصيحة بناء على خربة !IBM

ً
خصيصا حول خيارات التحديث الخاصة بك.
الحصول على استشارة خبرية مصممة

بدء العمل

تقييم محفظة تطبيقك
قبل معالجة مهمة تحديث تطبيقاتك ،تحتاج إىل فهم املخزون الخاص بتطبيقك وكيف
يتماىش مع أولويات العمل .سيساعدك ذلك على تحديد أفضل مسار تقين للتحديث
وتقييم الجهد املطلوب.
تحديث التطبيقات هو تحديث األعمال
محاذاة مع أولويات عملك .فهم أين تدفعك احتياجات عملك إىل التحديث.
إنشاء مخزون من تطبيقاتك .تشغيل IBM Cloud Transformation Advisor
لجمع املعلومات من بيئة  Javaالحالية والتوصية بأنشطة التحديث.
إنفاق دوالرات التحديث بحكمة .اتخاذ قرارات أفضل من خالل فهم كيفية توافق
محفظة التطبيقات مع أولويات عملك.

معرفة املزيد
اطلع على أداة .IBM Cloud Transformation Advisor
ibm.biz/cloudta
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ً
استنادا إىل املخطط الزمين للتعليمات الربمجية للتطبيق والرغبة
اخرت نهج التحديث
يف املخاطرة.

بدء العمل

محاذاة األولويات والخيارات
تصنيف محفظة تحديث تطبيقك عن طريق اختيار املزيج األمثل من تقنيات التحديث
والجهد املطلوب لتحقيق أهداف عملك.
ال يتم إنشاء جميع التطبيقات بشكل متساو
ٍ
التبسيط .فهم أين تدفعك احتياجات عملك إىل التحديث .تشغيل IBM Cloud
 Transformation Advisorلتحقيق الوضوح حول خيارات التحديث الخاصة بك.
تحديد نهج التحديث الصحيح .تقييم جميع خيارات التحديث املمكنة نسبة إىل
تعقيدها وتكلفتها وقيمة أعمالها.
التخطيط وتحديد األولويات .خطط لتحديثك استنا ًدا إىل الجهود املطابقة ألولويات
األعمال .يجب أن تكون مشاريعك القليلة األوىل قصرية املدة وعالية يف قيمة األعمال
املحتملة.

معرفة املزيد
اطلع على أداة .IBM Cloud Transformation Advisor
ibm.biz/cloudta
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وضع الربامج الوسيطة والتطبيقات يف حاويات هو املفتاح لالنتقال إىل نهج التطوير
والعمليات الحديثة.

بدء العمل

ضع تطبيقاتك يف حاوية
التفاف تطبيق يف صورة حاوية خطوة أوىل جيدة نحو التحديث ،ولكن العديد من
التطبيقات ليست األمثل للحاويات .موازنة التحميل ومعالجة حالة التطبيق ومراقبتها
مختلفة يف التطبيقات اليت تم وضعها يف حاوية .ونتيجة لذلك ،قد تحتاج إىل إعادة كتابة
أجزاء من تطبيقاتك .وباملثل ،تجب محاذاة عمليات ضبط األداء وعمليات  DevOpsمع
الحاويات.
لقد قمت بالتفاف تطبيقك يف صورة حاوية  -ماذا اآلن؟
تكييف تطبيقاتك .إذا كانت لديك تطبيقات  IBM WebSphereموجودة من بيئة غري
سحابية ،فإن مجموعة منتجات  IBM Cloud PakوIBM WebSphere Hybrid
ً
مسبقا يف حاويات وخدمات لدعم رحلتك.
 Editionتتضمن برامج وسيطة تم إنشاؤها
تحديث  DevOpsالخاصة بك وتكوينها .إنشاء مسارات تلقائيًا للتطبيقات الجديدة
باإلضافة إىل أدوات الزتامن اليت تعمل على أتمتة التكوين.
تجميع العمليات وتوحيدها .إدارة ومراقبة العمليات استنا ًدا إىل تقنيات الحاويات
املفتوحة.

التعرف على املزيد
اطلع على بنية تحديث التطبيق.
https://www.ibm.com/cloud/garage/architectures/application-modernization
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لقد خدمت استثمارات تطبيق  WebSphereعملك بشكل جيد؛ قم برتحيلها إىل
منصة حاويات سحابية ً
أوال وقم بتوسيع نطاق وصولها إىل التطبيقات الجديدة ذات
السحابة األصلية عرب واجهات برمجة التطبيقات.

بدء العمل

اعتماد منصة تطبيقات حديثة
ً
ً
ومعقدا .ستحتاج إىل مراجعة مخزون
جهدا كبريًا
يمكن أن يحتاج االنتقال إىل السحابة
عملك بعناية وإعداد البنية التحتية لتحديد أفضل مسار للتقدم لكل تطبيق .إذا كنت
تعمل على منصة  ،WebSphereيمكنك استخدام ( Transformation Advisorجزء
من  )IBM WebSphere Hybrid Editionلتسهيل رحلتك.
إطار عمل سحايب يف املقام األول للمستقبل
بناء خدمات املايكرو السحابية األصلية .بناء تطبيقات جديدة مع IBM WebSphere
 ،Libertyوقت تشغيل خفيف الوزن األمثل للسحابة.
التوسع مع خدمات جديدة .استخدام حاويات IBM WebSphere Liberty
لتحديث وتوسيع تطبيقات  WebSphereاملوجودة.
ترحيل التطبيقات اليت مل تتغري .وضع تطبيقات  IBM WebSphereالتقليدية يف
حاويات واستخدم الخدمات التشغيلية الشائعة ،بما يف ذلك تسجيل الدخول واملراقبة.
اعتماد عمليات موحدة .تحقيق قابلية التوسع والتوافر والصيانة واألمان باستخدام
.Kubernetes

معرفة املزيد
اطلع على بنية تحديث التطبيق.
https://www.ibm.com/cloud/garage/architectures/application-modernization
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عند استبدال املونوليث بشكل مجزأ ،يمكنك الحصول على الكفاءة وقيمة األعمال
يف كل خطوة.

بدء العمل

إعادة بناء التعليمات الربمجية
إعادة الهيكلة هي عملية استبدال التعليمات الربمجية املوجودة ،الصعب صيانتها
بتعليمات برمجية جديدة وأفضل بشكل مجزأ .أنت تقوم بخنق املونوليث القديم عن
طريق استبدال كل وظيفة من وظائف العمل تدريجيًا.
التحديث بذكاء
اإلنتاجية .إعادة بناء التعليمات الربمجية للتطبيق إىل خدمات املايكرو يحسن إنتاجية
املطور ويسمح لك برسعة تحرير املزيد من التعليمات الربمجية.
قابلية التطور .يجب أن تتم إعادة بناء التعليمات الربمجية إىل بنية أ كرث قابلية للتوسع
بشكل تدريجي .من املهم توفري قيمة أعمال حقيقية يف كل خطوة يف عملية إعادة بناء
التعليمات الربمجية.
التعبئة يف حاويات .إعادة إصدار املونوليث الخاص بك باعتباره حاوية IBM
 WebSphere Libertyأو  .Open Libertyثم إضافة حاويات جديدة إىل حلك
كما يمكنك فصل وظائف األعمال إىل خدمات صغرية جديدة .استخدم IBM
 Mono2Microلتحديد خدمات املايكرو األمثل املرشحة.

معرفة املزيد
اطلع على بنية تحديث التطبيق.
https://www.ibm.com/cloud/garage/architectures/application-modernization
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تبسيط إدارة بنية التكامل الخاصة بك وخفض التكلفة باستخدام IBM Cloud
.Pak for Integration

بدء العمل

العرض والتكامل
يتم عرض بعض التطبيقات املوجودة بالشكل األمثل كواجهات برمجة التطبيقات
اليت تتم إعادة استخدامها بسهولة لبناء قدرات جديدة اليت تزيد من قدرات التطبيق
الحالية .يمكنك بعد ذلك االستفادة من واجهات برمجة التطبيقات هذه لدمج
التطبيقات املستقبلية يف النظام البييئ .يمنحك ،IBM Cloud Pak for Integration
الذي يعمل بـ  ،®Red Hat® OpenShiftالرسعة لنرش وتشغيل أعباء العمل يف أماكن
العمل وعلى السحب الخاصة والعامة.
إتاحة قيمة العمل من النظم الحالية
العرض .عرض القيمة املوجودة كواجهات برمجة تطبيقات  RESTللوصول السهل من
أي نقطة نهاية.
اإلدارة .وضع واجهات برمجة التطبيقات تحت سيطرة اإلدارة لتحسني األمان واألداء
والرؤية.
االستفادة .يمكن للتطبيقات الجديدة البناء على واجهات برمجة التطبيقات الجديدة
من التطبيقات الحالية دون الحاجة إىل تغيريات على التطبيقات املوجودة.

معرفة املزيد
اطلع على .IBM Cloud Pak for Integration
https://www.ibm.com/cloud/cloud-pak-for-integration
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وضع الربامج الوسيطة والتطبيقات يف حاويات هو املفتاح لالنتقال إىل نهج التطوير
والعمليات الحديثة.

بدء العمل

تحديث العمليات
بعد استخدام أحد التطبيقات يف اإلنتاج ،تجب إدارته .تعالج إدارة الخدمات السحابية
وعملياتها الجانب التشغيلي للتطبيق والخدمات .تتم مراقبة التطبيقات لضمان توافرها
وأدائها ً
وفقا التفاقات مستوى الخدمة .وألن أساليب تطوير واختبار وإطالق وظائف
ً
جديدة أصبحت أ كرث مرونة ،يجب على إدارة الخدمات أن تتحول أيضا لدعم هذا
التحول يف النموذج.
إعادة ابتكار عمليات السحابة الخاصة بك
ً
قابال
تم البناء لإلدارة .يستخدم املطورون مجموعة من املعايري والحلول لجعل التطبيق
لإلدارة وضمان أن يحقق التطبيق أهداف مستوى الخدمة.
املراقبة والتسجيل .االستفادة من أدوات بيئة تشغيل الحاوية ملراقبة املقاييس
والسجالت لتحديد سالمة التطبيق .كن استباقيًا وأصلح األمور قبل أن يدرك
املستخدمون وجود مشكلة.
التواصل والتعاون .استخدم األدوات واألتمتة ،بما يف ذلك تطبيقات الدردشة وأنظمة
تتبع املشكالت واملشاريع إلبقاء الجميع على علم.

معرفة املزيد
اطلع على بنية إدارة الخدمة.
https://www.ibm.com/cloud/garage/architectures/
serviceManagementArchitecture
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 .IBM Cloud Pak for Dataقم بتبسيط إدارة البيانات والحوكمة والتحليالت وعلوم
ً
تماما تعمل من خالل
البيانات من خالل بيئة تشغيل سحابية أصلية يف حاويات متكاملة
الذكاء االصطناعي .تم البناء على  ،Red Hat OpenShiftولذلك يمكنك ترسيع رحلتك
إىل الذكاء االصطناعي من خالل بيئة تشغيل مفتوحة تعمل على أي سحابة أو يف املوقع.
 .IBM Cloud Pak for Business Automationنرش على أي سحابة ،مع أدوات
منخفضة التعليمات الربمجية ملستخدمي األعمال وإمكانية رؤية األداء يف الوقت
الحقيقي ملديري األعمال .ترحيل أوقات التشغيل التلقايئ دون تغيريات يف التطبيق أو
ترحيل البيانات .أتمتة على نطاق دون احتكار املورد.
 .IBM Cloud Pak for Watson AIOpsنرش ذكاء اصطناعي متقدم وقابل للتفسري
عرب سلسلة أدوات  ITOpsحىت تتمكن من تقييم الحوادث وتشخيصها وحلها بثقة عرب
أحجام العمل .تحسني االستجابة وتقليل املخاطر بفضل استخدام الذكاء االصطناعي يف
صميم عمليات تكنولوجيا املعلومات.
 .IBM Cloud Pak for Integrationأتمتة عمليات التكامل لتحسني رسعة التطبيق
وجودته .تضمني الذكاء االصطناعي والتشغيل اآليل عرب دورة حياة التكامل من خالل
تطبيق الذكاء االصطناعي على البيانات التشغيلية يف العامل الحقيقي لتحديد املشكالت
والتوصيات ،ودفع التحسني املستمر .ترسيع تطوير التكامل وتقليل التكاليف وزيادة
الكفاءة التشغيلية الشاملة ،مع الحفاظ على األمن املعزز والحوكمة والتوافر.
 .IBM Cloud Pak for Network Automationتحويل شبكتك من خالل بيئة
تشغيل سحابية تعمل بالذكاء االصطناعي من خالل  Telcoلتمكني التشغيل اآليل
لعمليات الشبكة والتطور إىل عمليات دون ملس وتقليل  OPEXوتقديم الخدمات بشكل
أرسع.
 .IBM Cloud Pak for Securityكشف التهديدات الخفية واتخاذ قرارات أ كرث
استنارة قائمة على املخاطر واالستجابة للحوادث بشكل أرسع .باستخدام منصة أمنية
مفتوحة ،اتصل بمصادر البيانات املوجودة للحصول على رؤى أعمق وترصف بشكل
أرسع باستخدام التشغيل التلقايئ.

بدء العمل

ما هي IBM Cloud Paks؟
 IBM Cloud® Paksهي برامج تعمل بالذكاء االصطناعي للسحابة املختلطة اليت
يمكن أن تساعدك على تنفيذ مهام سري العمل الذكية بالكامل يف عملك لترسيع التحول
الرقمي .االستفادة من قوة  ®IBM Watsonلتطبيق الذكاء االصطناعي على عملك
للتنبؤ وتشكيل النتائج املستقبلية ،وأتمتة العمليات املعقدة ،وتحسني وقت موظفيك
ً
وأمنا.
وخلق تجارب للعمالء أ كرث مغزى
تم البناء على  ،®Red Hat® OpenShiftولذلك يمكن تطوير التطبيقات مرة واحدة
ونرشها يف أي مكان على أي سحابة ،ودمج األمن عرب اتساع مجال تكنولوجيا املعلومات،
وأتمتة العمليات الخاصة بك مع توفري الرؤية لإلدارة IBM Cloud Paks .لديها أساس
مشرتك من مكونات املؤسسة اليت ترسع التنمية ،وتقدم التكامل السلس ،وتساعد يف
تعزيز التعاون والكفاءة.

التعرف على املزيد
اطلع على .IBM Cloud Paks
/https://www.ibm.com/cloud/paks
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بدء العمل

تطوير التطبيقات لليوم والغد
يوفر  IBM® WebSphere® Hybrid Editionاألدوات الالزمة لزيادة الكفاءة ،وخفض
التكاليف ،وتعظيم العائد على االستثمار .يمكنك تحديث التطبيقات املوجودة لديك
باستخدام أدوات  IBMاملتكاملة وتطوير تطبيقات جديدة للسحابة األصلية برسعة أ كرب
للنرش على أي سحابة.
األدوات اليت تحتاج إليها للنجاح
تحسني االستحقاقات الحالية .إعادة تنظيم استحقاقاتك على أساس احتياجات
عملك الحالية .ترحيل النوى من  IBM WebSphereو IBM WebSphere NDإىل
 IBM WebSphere Libertyلزيادة قدرة الخادم وخفض التكاليف.
تحديث التطبيقات .استخدم  IBM Cloud® Transformation AdvisorوIBM
 Mono2Microللمساعدة يف تقييم جاهزية السحابة لتطبيقاتك .تقييم مدى تعقيد
عمليات الرتحيل واستكشاف خيارات استخدام الحاويات وخدمات املايكرو.
تطبيقات جديدة تم تمكينها على السحابة .إعداد ممتلكاتك حىت تتمكن من بناء
جميع التطبيقات الجديدة مبارشة على السحابة باستخدام IBM WebSphere
.Liberty

معرفة املزيد
اطلع على .IBM WebSphere Hybrid Edition
https://www.ibm.com/cloud/websphere-hybrid-edition
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تحديث تطبيقاتك بخفة ورسعة وتوسع باستخدام .IBM Services

بدء العمل

التحديث التدريجي واملستمر
تقدم  IBM Servicesاملهارات واألساليب واألدوات اليت يمكن أن تساعدك على
تحديث التطبيقات وبنائها وإدارتها باستمرار لتحقيق النتائج املرجوة من عملك
وتكنولوجيا املعلومات.
بناء خارطة طر يق للتحديث .تطوير خارطة طريق لتحديث التطبيقات تدعمها أنماط
التحديث والحلول ،وتدعمها بنية تحديث التطبيقات لدينا لتقليل املخاطر والتسليم
برسعة.
ترس يع رحلتك إىل التحديث باستخدام األدوات واملرسعات .تحديث محفظة
تطبيقاتك باستخدام أدوات  IBMومرسعاتها ومبادئ  DevSecOpsلتحسني وقتك يف
السوق واملنافسة بشكل أفضل يف صناعة متغرية.
التسليم باستخدام نموذج تشغيل جديد .للحفاظ على القيمة ،يتطلب برنامج
التحديث الخاص بك تغيري نموذج التشغيل الخاص بك .يمكن أن تساعدك IBM
على تصميم بيئة تشغيل مرنة تليب احتياجاتك يف املستقبل باستخدام أدوات الذكاء
االصطناعي اليت تعمل على تنسيق وأتمتة رحلتك لتحديث التطبيق.

معرفة املزيد
ز يادة رسعة تحديث التطبيق.
https://www.ibm.com/services/cloud/modernize-applications
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تحديث تطبيقاتك برسعة وأمان
باستخدام املرسعات واألدوات الخاصة بنا.

استفد من خرباء !IBM’s Garage
خارطة طر يق تحديث السحابة
تم

بنجاح!!
تعلم من التعليقات
التقييمية

قياس النتائج

تخطيط MVP

تصميم ورش العمل
اختبار ،إدارة ،إثبات

نهجا فر ً
ً
يدا لتمكني األعمال والتنمية والعمليات لتصميم
يقدم IBM Garage
وتقديم اسرتاتيجية تحديث التطبيقات بشكل مستمر.

بدء العمل

 - IBM Garageترسيع رحلتك
التحديث يأيت يف عديد من األشكال وإعادة بناء ممتلكاتك كلها غري ممكن .إن جهود
التحديث الضخمة محفوفة باملخاطر ،لذا فمن األفضل تقسيم املبادرات الكبرية إىل
ً
حجما ذات تأثري قابل للقياس .هدفك هو ترسيع القيمة ،والتحديث
مشاريع أصغر
باستمرار ،والتسليم كثريًا ،والحد من املخاطر .يمكن أن يساعدك خرباء .IBM Garage
إعادة بناء التعليمات الربمجية الالزمة ،ولكن ال تقم بالرضورة بإعادة بناء
التعليمات الربمجية
إنشاء مشرتك .تحديد فرصة تحديث األعمال .تحديد وبناء  MVPمع فريقك،
والحصول على تعليقات تقييمية ،واملشاركة يف إنشاء حل.
تنفيذ مشرتك .إدارة املخاطر عن طريق اختيار النهج الصحيح لتحديث ممتلكاتك
الحالية .ترسيع رحلتك من خالل التشغيل اآليل والتكنولوجيا.
تشغيل مشرتك .قم بالتقوية من أجل اإلنتاج ،وتوحيد العمليات ،وتحسني كفاءة
 DevOpsعرب ممتلكاتك من التطبيقات.

معرفة املزيد
اطلع على .IBM Garage
https://www.ibm.com/garage
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بنية تحديث التطبيقات

/cloud/garage/
https://www.ibm.com
n-modernization
architectures/applicatio

Cloud Pak for Integration اطلع على
https://www.ibm.com/cloud/clou

d-pak-forintegration

IBM جع خدمات تحديث التطبيقات من

را

https://www.ibm.com/services/clou
d/
modernize-applications

:حظات

مال

:IBM WebSphere Hybrid Edition
!بدء العمل
https://www.ibm.com/cloud/webs
pherehybrid-edition/get-started

IBM Cloud Transform

ation اطلع على
Advisor
ibm.biz/cloudta
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