
BU BELGEYI NEDEN OKUMALISINIZ? 
Bu kılavuz, bulut hizmetleri sunmanın ilk adımında hizmet olarak özel bulut 
altyapısı (IaaS) planlamak ve devreye almak isteyen BT yöneticileri için değerli 
bilgileri ve pratik adımları özetler. Ayrıca aşağıdaki konularda bilgi verir: 

• Bulut hizmeti sağlama platformu geliştirmenin, şirketinizin bulut bilişimin çeviklik 
ve verimlilik avantajlarından en iyi şekilde faydalanmasına nasıl yardımcı olacağı 
konusunda bilgiler

• BT sanallaştırma uygulamasından özel bulut bilişim uygulamasına taşımanız 
gereken temel teknolojiler ve özellikler

• Hazır olduğunuzda bir hibrit modele geçmenize zemin hazırlayan özel bulut 
projesine yaklaşımınız için bir çerçeve 

• En başta gelen beş bulut yönetimi platformunun (CMP) hızlı bir incelemesi: 
Apache CloudStack*, Eucalyptus* bulut platformu, Microsoft* bulutu yazılımı, 
OpenStack* bulut yazılımı ve VMware* vCloud Director*
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Günümüzde giderek daha çok işletme, kanıtlanmış bir devreye 
alma modeli olan bulutun sağladığı etkileyici kıvraklık ve 
verimlilik avantajlarının farkına varıyor. Teknoloji olgunluk 
kazandıkça, şirketlerin bulut devreye almalarını daha esnek 
özel, hibrit ve açık bulut modellerine genişletme eğilimi 
yaygınlaşıyor. Yeni modeller, katma değerli iş hizmetlerinin 
kapsamını genişletmek için yeni ve heyecan verici yöntemler 
vadediyor; büyük veri, Kendi Cihazını Getir ve mobilite 
girişimleri gibi temel önceliklere yanıt veriyor ve hizmet olarak 
kurumsal uygulamalar sağlıyor.

Artık birçok organizasyon, bulut bilişimin sağladığı değeri 
sorgulamıyor. Bir zamanlar "yapmalı mıyız?" sorusuyla başlayan 
sohbetler artık "en yüksek değeri almak için nasıl yapmalıyız?" 
sorusuna cevap aramanın peşinde. Intel, bulut hizmetlerinizi 
devreye alma süreçlerinizi basitleştirmede size yardımcı 
olmak istiyor. Böylece, işletmeniz tüm avantajlardan hemen 
faydalanırken, daha elastik bir hibrit modelin temellerini 
atabilir.1 Bu kılavuzun amacı, yüksek ölçüde sanallaştırılmış bir 
temelde özel ve self-servis bir bulut geliştirmek için ilk adımı 
atmanıza yardımcı olmaktır.  

Neden Özel Bulut Tercih Edilmeli?

Birçok şirket, yıllardır BT ortamını sanallaştırma çalışmaları 
yürütüyor. Başlangıçta sanallaştırma, maliyet tasarrufu 
sağlayan bir teknoloji olarak bilgi işlem kaynakları için devreye 
alındı. Kuruluşlar, kısa süre içinde sanallaştırmanın verimlilik 
avantajları, daha fazla çeviklik ve güvenlik sunduğunu fark etti. 

Birçok bulut, sanallaştırılmış altyapı teknolojisi üzerine kuruldu. 
Bulut bilişim; standart hizmetler için otomatik, self-servis 
kataloglarına müşteri arayüzü sağlayarak ve artan veya azalan 
kullanıcı talebine yanıt vermek için otomatik ölçekleme 
yöntemi kullanarak BT hizmetleri sunmanın yeni bir yolu 
olarak ortaya çıktı. BT bakış açısıyla özel self-servis bulut; hız, 
çeviklik ve verimlilik gibi temel avantajlar sağlarken, hassas 
fikri mülkiyetlerin (IP) ve verilerin kontrolünün elde tutulmasını 
mümkün kılar. 

Özel bulutlar, BT'nin şirkete daha hızlı yanıt vermesini ve şirket 
kullanıcıları, tedarikçiler, ortaklar, çalışanlar ve işin parçası olan 
tüm taraflarla daha verimli çalışmasını sağlar. Özel bulutlar 

olmadan, BT'nin sunucu kaynağı sağlaması ya da temel iş 
girişimleri için depolama kapasitesi gibi iş kolu (LOB) taleplerine 
yanıt vermesi haftalar sürebilir ve hatta daha uzun zaman alabilir. 
Kullanıcılar, özel ve kendi kendine kaynak sağlayan bir bulutla, 
BT ile hiç görüşmeden ya da asgari etkileşim kurarak, saatler 
veya hatta dakikalar içinde çalışmalarına devam edebilirler. 
Projeler duraksamaz ve kullanıcılar ihtiyaç duydukları kapasiteye 
gerektiğinde ulaşabilirler. BT, daha iyi hizmet sağlayabilir, 
talebi izler ve hassas iş yüklerinin ve kaynakların kontrolünü 
sürdürebilir. Kullanıcılar, pazara daha hızlı girme ve kısa vadeli 
fırsatları yakalayabilme avantajlarından faydalanırlar. 

Daha Kolay Bulut Hizmetleri 
Sunmanın Yolu

Intel BT'den En İyi Uygulamalar  
ve Görüşler

Intel BT, günümüzün en talepkar ve karmaşık 
teknoloji zorluklarının bazılarını şirket içinden 
çözüyor. Bilgi işlem ortamımız, küresel olarak 
95.200 çalışanı destekliyor, 68 veri merkezi ve 
147.000 cihazdan oluşuyor. Intel için mümkün 
olduğunca çok değer yaratmak amacıyla, proaktif 
olarak yenilikçi BT stratejilerine; bulut bilişim, 
BT'nin tüketiciye uyarlanması ve büyük veri 
analizleri gibi çalışmalara yatırım yapıyor ve 
bunları uygulamaya koyuyoruz.

Intel, kendi özel bulutunu devreye alarak 
önemli avantajlar elde etti. 2009'dan bu yana 
daha fazla çeviklik kazanarak, sunucu kaynak 
temini süresini 90 günden 45 dakikaya indirdi 
ve 21 milyon dolar tasarruf ederek operasyon 
maliyetlerini düşürdü. Bu planlama kılavuzunda, 
önerilerimizi güçlendirmek, organizasyon risklerini 
azaltmanıza yardımcı olmak ve buluta giden 
yolu daha sorunsuz hale getirmek için Intel'in 
bulut yolculuğundan en iyi uygulamaları sizlerle 
paylaşacağız. 

Stratejik planlama, iş değeri yaratma, üretkenliği 
artırma, büyümeyi yönetme ve Intel IT'de Intel BT 
liderlerinin görüşlerini, en iyi uygulamaları daha 
fazlasını öğrenebilirsiniz.
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Özel ve self servis bir bulut sunmak aynı zamanda bulut 
hizmetlerinizin değişimi için önemli olan aşağıdaki avantajları 
da sunar:

• Müşteri uygulamasını devreye alma işlemini hızlandırmak 
ve bulutu tanıyan uygulama tasarımı ilkelerini desteklemek 
üzere hizmet olarak platform (PaaS)2 gibi yeni hizmetler için 
temel oluşturur. 

• Ani talep artışlarının ve diğer bir defaya mahsus durumların 
yönetilmesi için hibrit bulut modeliyle özel bulutunuzu 
büyütebilecek ve genişletebilecek açık hizmet sağlayıcılara 
geçişi mümkün kılar. BT, artık en üst düzey verimlilik için 
“temeli geliştirip fazlasını kiralayabilir”.

• BT'yi şirket genelinde bulut hizmetleri aracısı olarak 
konumlandırır. Bu görevinde BT, kullanıcıların ihtiyaçlarına 
en uygun şirket içi ve şirket dışı çözümleri bulmalarına ve 
mevcut özel bulut kaynaklarından daha iyi faydalanmalarına 
yardımcı olacak bakış açıları ve beceriler sağlayabilir. Ayrıca 
BT; fiyat, kapasite ve kaynak sağlama hızı bakımından 
LOB beklentilerinin karşılanmasına yardımcı olarak hassas 
fikri mülkiyetlerin ve verilerin dışarıdaki tedarikçilere ifşa 
edilmesi riskini azaltabilir ve şirketin güvenlik ve veri 
yönetişimi gerekliliklerinin yerine getirilmesine yardımcı 
olabilir.

Yüksek Performanslı Bulut Özellikleri 

ABD Ulusal Standartlar ve Teknoloji Enstitüsü (NIST), yüksek 
performanslı özel bulutun birçok temel özelliğini tanımlar.3 

• Talep üzerine self servis – Kullanıcılar, kendi bilgi 
işlem kaynaklarını gerektiği gibi bir kişinin müdahalesini 
gerektirmeden otomatik olarak sağlayabilir. Bunu genellikle, 
bu hizmetleri yapılandırmalarına ve yönetmelerine olanak 
tanıyan interaktif bir portal üzerinden yaparlar.

• Geniş ağ erişimi – Kaynaklar ağ üzerinde bulunur ve 
bunlara akıllı telefonlar, tabletler, dizüstü ve masaüstü 
bilgisayarlar gibi birçok cihaz ile erişilebilir. 

• Hızlı elastiklik – Kaynaklar, talep üzerine hızlı ve şeffaf 
bir şekilde genişletilebilir ya da daraltılabilir. Ölçekleme, 
kullanıcılar için otomatik olarak yapılır ve ihtiyaç duydukları 
kaynaklar şeffaf olarak sağlanır.

• Hizmetleri ölçme olanağı – Kullanım ölçülür ve şeffaflık 
için izlenebilir, kontrol edilebilir ve raporlanabilir.

• Birden çok kullanıcı için konum bakımından şeffaf 
kaynak havuzlama – Bilgi işlem, depolama ve ağ kaynakları, 
kullanıcı talebine göre dinamik olarak atanabilen ve geri 
alınabilen farklı fiziksel ve sanal kaynaklarla birden çok 
kullanıcı grubuna (kullanıcılar) hizmet verecek şekilde 
havuzlanabilir. Genellikle kullanıcılar, kaynakların tam 
konumunu kontrol edemediğinden, konum daha yüksek bir 
soyutlama düzeyinde (ülke, eyalet, veri merkezi) belirtilmiş 
olsa da konumdan bağımsızlık hissi söz konusudur.

BMW’nin Özel Bulut Stratejisi

Özel bulutu başarıyla devreye alan şirketlerden biri de BMW'dir. BMW Group, kısa geliştirme döngüleri ve spesifik 
kısa vadeli hedeflerle iki aşamalı ve uzun vadeli bir bulut stratejisini benimsemiştir. İlk aşamada, özel bulut 
hizmetleri sağlamaya odaklanmış; ikinci aşamada ise özel bulutu hibrit bulut modeline taşımayı amaçlamıştır. Açık 
bulut altyapılarında genellikle karşılaşılan veri ve altyapı güvenliği sorunlarını, sağlayıcılara olan bağımlılığı ve 
entegrasyon eksikliklerini önlemek için özel bulut altyapısına başlama kararı alınmıştır.

BMW, özel bulut ortamı için güvenli platform ve altyapı katmanları, iş orkestrasyonu ve teknik otomasyon 
sağlamak amacıyla Open Data Center Alliance'ın sektör standartları ve kullanım modelleri temelinde modüler bir 
açık mimariden faydalanır.

Open Data Center Alliance*: BMW'nin Özel Bulut Stratejisi yazısından BMW'nun bulut stratejisi hakkında daha 
fazla bilgi edinin. 
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NIST, bu özelliklere ek olarak hizmet sunumu katmanlarını ve 
devreye alma modellerini de tanımlar. Devreye alma modelleri, 
özel, açık, topluluk ve hibrit bulutlar olarak belirlenmiştir. Bu 
modellerin her biri için hizmet katmanları aşağıdaki gibidir: 

• Hizmet olarak altyapı (IaaS) – Bulut altyapısı, bulutun 
temel özelliklerini sağlayan donanım ve yazılımların 
tümüdür. IaaS, kullanıcıların platformları ve uygulamaları 
çalıştırmak için bu kaynakları kendi kendine sağlamasını 
mümkün kılar. 

• Hizmet olarak platform (PaaS) – PaaS, kullanıcıların 
eski uygulamaları bulut ortamına uyarlamalarına ya 
da programlama dilleri, hizmetler, kitaplıklar ve diğer 
geliştirici araçlarını kullanarak bulutu tanıyan uygulamalar 
geliştirmelerine olanak tanır.2

• Hizmet olarak yazılım (SaaS) – Kullanıcılar, bulut 
altyapısında uygulamaları birden çok cihaz ile çalıştırabilir.

Bulut Sunma Modelleri Hakkında

• Özel – Bulut altyapısı, birden çok kullanıcıya sahip tek bir şirket tarafından kullanılmak üzere sağlanır. Özel 
bulutlar, şirketin tesislerinde ya da dışarıda çalıştırılabilir ve şirket güvenlik duvarının arkasındadır.

• Açık – Bulut hizmeti sağlayıcıları, İnternet erişimiyle birçok şirkete, akademik kuruma, devlet kurumlarına ve 
diğer kuruluşlara hizmet sağlar.

• Hibrit – Hibrit bulutlar, farklı yapılar olarak ayrı duran, ancak veri ve uygulama taşınabilirliği sağlayan 
teknolojiler aracılığıyla birbirine bağlanan iki bulut sağlama modelini (örneğin, özel ve açık) bir araya getirir. 
Cloudbursting yöntemi, talebin çok yüksek olduğu dönemlerdeki yükleri dengelemek için şirketlerin hibrit 
bulut kullanmalarına bir örnektir. 

• Topluluk – Bulut altyapısı; güvenlik, ilke ve uyumluluk gibi paylaşılan bilgi işlem gerekliliklerine sahip kullanıcı 
organizasyonlarındaki belirli bir topluluğunun münhasır kullanımı için sağlanır.

ToplulukHibritÖzelAçık
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Ulusal Standartlar ve Teknoloji Enstitüsü (NIST)  
Bulut Bilişim Modeli

ABD Ulusal Standartlar ve Teknoloji Enstitüsü'nün (NIST) bulut bilişim 
tanımına dayanır. (Kaynak: Bulut Bilişim Özeti ve Önerileri. NIST Özel 
Yayın 800-146 (Mayıs 2012). http://csrc.nist.gov/publications/nist-
pubs/800-146/sp800-146.pdf 
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Sanallaştırmadan Orkestrasyona—Özel 
Buluta Giden Yol

Gartner'ın dünya genelinde 505 veri merkezi yöneticisinin 
katılımıyla yaptığı anketin sonuçları, 2012'de %60 olan altyapı 
iş yüklerini planlı olarak ya da süreç içinde sanallaştırma 
oranının 2014'te %90'a ulaşacağını gösterdi.4 Sürekli devam 
eden bu artış, net bir şekilde bulut bilişimin birçok şirket için 
sonraki adım olmasını sağlıyor. 

Özel bulut yolculuğu, sanallaştırma, otomasyon ve 
orkestrasyon olmak üzere üç temel adımdan oluşuyor. 

• Sanallaştırma. Yüksek performanslı bulutların çoğunun 
temelinde sanallaştırılmış bir altyapı bulunuyor. 
Sanallaştırma, yıllardır sunucu konsolidasyonunda başarılı 
bir BT stratejisi olarak kullanılıyor. Altyapı kaynaklarının 
havuzlanmasında daha yaygın olarak kullanılan 
sanallaştırma, aynı zamanda çevikliği ve esnekliği artırmak 
için bulut ortamınıza temel yapı taşlarını sunuyor. 

• Otomasyon. Önce basit ve ardından daha karmaşık 
uygulamalar sanallaştırıldığında, bir sonraki adım, 
otomasyon ile manuel işlemleri en aza indirmek oluyor. 
Mevcut altyapıda kaynak sağlama, izleme ve raporlama 
özelliklerine sahip otomasyonu yapılmış bir kaynak havuzu, 
kullanıcılara daha hızlı erişim olanağı sağlar ve binlerce sanal 
makine (VM) için düzenli yamalama gibi rutin görevlerde 
BT'nin üretkenliğini artırır.

• Orkestrasyon. Veri merkezi verimliliğini ve çevikliği daha 
da artırmak için BT'nin ilkelere dayalı iş yükü yönetimi ve 
hareketlerini sağlaması ve self servis ile ölçme özellikleri 
sağlaması gerekir. Ayrıca, orkestrasyon, veri merkezinizin 
yazılımla tanımlı altyapıya geçtiği sırada, yazılımla tanımlı 
ağ (SDN), yazılımla tanımlı depolama (SDS) ve ağ işlevi 
sanallaştırma (NFV) uygulamalarının devreye alınması için 
gerekli kritik bir özelliktir. SDI, BT'ye hizmet güvencesi veren, 
tamamıyla sanallaştırılmış, otomatik ve orkestrasyonu 
yapılmış bir veri merkezi için gerekli teknoloji temelidir ve 
daha fazla verimlilik, çeviklik ve güvenlik avantajı sunar. 

Sanallaştırma, Bulut Bilişim Değildir

Farkı şöyle açıklayalım: Sanallaştırma, bilgi işlem kaynaklarını ilgili depolama ve ağ bağlantısıyla birlikte 
genellikle sanal makineler (VM) halinde olmak üzere soyut hale getirir. Bulut, sanallaştırılan bu kaynakların nasıl 
dağıtılacağını, sağlanacağını ve sunulacağını belirler. Sanallaştırmanın bir bulut ortamı oluşturması gerekmez, 
ancak sanallaştırma sayesinde kaynaklar hızlı bir şekilde ölçeklenebilir; bu işlemin sanallaştırılmayan ortamlarda 
yapılması çok zordur.
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Sanalllaştırmada self servis ve özel bir buluta giden yolda, 
yönetim ve operasyonel süreçler, kültür ve politikalar ile ilgili 
teknik ve organizasyonel zorluklarla karşılaşılır. Aşağıdaki beş 
aşamalı işlemler, karşılaşacağınız organizasyonel ve teknik 
sorunları anlamanıza ve başarılı bir şekilde ele almanıza 
yardımcı olacak bir çerçeve niteliğindedir. Buradaki spesifik 
aktivitelerin birçoğu aynı anda gerçekleşir. Bunlardan herhangi 
birini göz ardı etmeniz hata yapmanıza ve projenizin başarısız 
olmasına neden olabilir. 

Çerçeve:

• Adım 1: Bulut stratejisi geliştirin – Varmak istediğiniz yeri 
belirleyin.

• Adım 2: Organizasyonel değişimi ve iş süreci değişimini 
yönetin – Şirketi sürece dahil edin.

• Adım 3: BT'yi hizmetlerin sağlanması çerçevesinde 
organize edin – BT, bulut hizmetleri aracısı görevini 
üstlenmeye başlar.

• Adım 4: Doğru teknolojileri devreye alın – Kısa, orta ve 
uzun vadeli hedefler belirleyin.

• Adım 5: Bulutu verilere dayanarak yönetin – Operasyonları 
iyileştirmek için analizlerden faydalanın.

Adım 1: Bulut Stratejisi Geliştirin

Bulut stratejisi, şirketinize yaptığınız teknoloji yatırımınızın 
avantajlarını, yaklaşımınızı ve beklenen sonuçları net bir 
şekilde açıklar. LOB hedeflerine bağlı olarak, üst yönetimin 
katkılarını almanıza ve beklentileri yönetmenize yardımcı olur. 
Bunların her ikisi de başarı için çok önemlidir. Bulut stratejinizin 
aşağıdakileri içermesi gerekir: 

• Üst düzey iş gerekçesi – Hem BT'nin hem de şirketin 
avantajlarını ve beklenen yatırım getirisini açıklayın.

• Uygulama aşamaları – Kısa, orta ve uzun vadede hizmet 
sunma hedeflerini ve bunların beraberinde getireceği 
avantajları belirleyin. Örneğin Intel BT, IaaS'ı öncelikle şirket 
genelinde daha geniş kullanım alanları sağlamak üzere 
uygulamaya aldı.

• Iş yükleri – Buluta taşımayı planladığınız iş yüklerini ve ilgili 
kullanıcı gruplarını belirleyin. 

Sanallaştırmadan Özel Bulut 
Hizmetlerine: Beş Adım

Intel’in Bulut Stratejisi Hakkında

Intel BT, 2009'da kurumsal bir özel bulut 
geliştirmek için temel bir iş stratejisi üzerinde 
çalışmaya başladı. Çevikliği ve altyapı verimliliğini 
artırmak, yüksek kullanılabilirlik sağlamak, 
talepkar ve görev açısından kritik iş uygulamalarını 
barındırmak için kompleks ve çok yıllık bir 
yaklaşım tasarlandı.

Intel BT, bulutu üç aşamada içten dışa doğru 
geliştirme kararı aldı:

• Aşama 1: Şirket genelinde daha geniş 
kullanım modellerini mümkün kılmak için 
hizmet olarak altyapıyı (IaaS) devreye alarak 
barındırma platformları oluşturduk. 

• Aşama 2: Ardından belirli kullanım 
durumlarında bulutu tanıyan uygulama 
geliştirme çalışmalarını desteklemek amacıyla, 
hizmet olarak platform (PaaS) sağlayarak 
başarımızı pekiştirdik. 

• Aşama 3: Halihazırda, çevikliği ev üst düzeye 
çıkarmak ve cloudbursting özelliği sunmak 
için hibrit bulutlara zemin hazırlıyoruz.

Kaynak: Intel BT Açık Bulut —İşin Sırrı Ne ve Bunu Nasıl 
Sağlıyoruz? Intel Geliştirici Forumu 2013 CLDS004  

(11 Eylül 2013). 
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• Bulut mimarisi – IaaS, PaaS ve SaaS bileşenlerinin yanı sıra 
güvenlik ile yedekleme ve olağanüstü durum kurtarma gibi 
ilgili sistemlerle birlikte bulut mimarisini belirleyin.

• Istemci cihazları – Kullanıcıların buluta nasıl 
erişebileceklerini tanımlayın ve bunu şirket genelindeki 
mobilite stratejisiyle entegre edin.

• Izleme ve yönetim – Bulutunuzu nasıl yöneteceğinizi ve 
performans durumunu nasıl izleyeceğinizi belirleyin, sizin 
için başarıyı tanımlayın. 

• BT-şirket ilişkileri – BT'nin iş süreci gerekliliklerini 
belirlemek ve hizmet talep etmek için şirket ile nasıl ortak 
çalışacağını belirleyin.

Bulut stratejisi sayesinde, organizasyon genelinde geniş 
kapsamlı bir yaklaşım elde edersiniz. Bunu, LOB yöneticileriyle 
ilişkilerinizi geliştirmek, projeniz konusunda heyecan yaratmak 
ve her uygulama aşamasında beklentileri yönetmek için bir 
araç olarak kullanın. Bu strateji ayrıca varmak istediğiniz yere 
giden bir yol haritasıdır. Özel bulut yatırımınızdan tam değeri 
almak ve daha elastik bir hibrit modele zemin hazırlamak 
üzere sanallaştırma çalışmalarınızı yönlendirmenize yardımcı 
olur. Bulut stratejisi, aynı zamanda şirkette özel bulut 
hizmetlerinin yokluğunda açık bulut sağlayıcılara gitmesi 
muhtemel iş birimleri tarafından oluşturulan gölge BT 
olasılığını da ortadan kaldırmanıza yardımcı olabilir.

Adım 2: İş Süreci Değişimini Yönetin

İş süreci değişiklikleri, bulut uygulamasında yaygın olarak 
kendini gösterir. Bulut projenizin başarılı olması için etkilenen 
süreçleri ve görevleri doğru şekilde belirlemek için süreç 
sahipleriyle birlikte çalışmanız ve gerekli insan kontrolü 
noktalarının sayısını nasıl en aza indirebileceğinizi belirlemeniz 
gerekir. Ayrıca, otomasyondan faydalanabilecek her türlü 
değişikliği uygulamak için yönetimin işbirliğine de ihtiyacınız 
olur. Kullanıcıların ihtiyaç duydukları bulut kaynaklarını 
nasıl belirleyeceklerini ve bunlara nasıl erişeceklerini 
tanımlayan yeni süreçler geliştirmeniz gerekir. Bölgeler arası 
deneyiminizden faydalanarak, teknik değerlendirmelerinizde 
otomatikleştirilecek aktiviteler ve görevler hakkındaki iş 
bilgilerinden yararlanabilir; kullanıcı ve yönetimin olası 
ilgisizliğini ya da daha da kötüsü muhalefetini önleyebilirsiniz. 

Bulutun BT'ye özgü süreçleri de etkilediği ortada. Örneğin, 
bulut ortamında kapasite yönetimi çok büyük ölçüde 
değişiyor. Bulutta, BT'nin uç durumların üstesinden gelmek için 
kullanılmayan giderlere neden olan fiziksel kaynaklar ataması 
yerine, kapasitenin ayrı uygulamalara olan talebe göre önceden 
tanımlanan sınırlar ile yönetilmesi ve kullanıcılar tarafından 
sağlanması söz konusudur. 

Ayrıca, bulutunuzu daha iyi yönetmek için sistemle ilgili iş 
istihbaratı ve maliyet bilgileri gibi diğer süreçleri de uygulamaya 
almanız gerekir. Örneğin, yönetilebilirlik ve iş istihbaratı 
araçlarıyla, kullanılmayan kapasitenin maliyetini azaltarak 
ve yeni altyapılara zamanında yatırımlar yaparak operasyon 
giderlerini asgari düzeyde tutabilirsiniz. İş istihbaratı; tüketim, 
performans, kullanma trendleri ve güvenlikle ilgili etkinlikler 
hakkında görüşler sağlar.

Adım 3: BT'yi Hizmet Sağlama 
Çerçevesinde Organize Edin

Büyük şirketlerdeki birçok kullanıcı, BT hizmetlerini tüketme 
kavramına şimdiden aşina. BT iş gücünüzü bulut hizmeti 
sağlama çerçevesinde organize etmeniz, bulut hizmetleri 
aracısı olarak şirkete daha etkili hizmet sunmanızı sağlar.

Bulut hizmetleri aracısı olarak göreviniz, kullanıcı ihtiyaçlarını 
değerlendirerek şirketiniz için mevcut hizmet sağlama 
seçeneklerini belirlemek olur. BT açısından bu, organizasyon 
riskini azaltır, kaynakların daha iyi kullanılmasını sağlar ve talebi 
izler. Kullanıcıların ise, ihtiyaçlarını karşılayacak doğru çözüme 
erişmelerini sağlar; self servis kaynak temini ve otomasyon 
ile doğru çözümü sunmak daha da kolaylaşır. Böylece, bulut 
hizmetleri sunma konusunda deneyim kazanır, daha sonra 
hibrit bulut modelinde açık hizmetler sunulmasına aracılık 
edebilirsiniz. Ayrıca, iş kullanıcılarının kendi bulut silolarını 
kurma ihtiyacını ortadan kaldırırsınız.

Bulut Bilişim için Yeni BT Yetenekleri

Bulut hizmetleri sağlanması, BT'nin planlama, 
modelleme, finansal yönetim, değişen ihtiyaçlar 
için mimari geliştirme, verimlilik için performans 
ölçümü, hizmet analizi ve devamlı iyileşme 
sağlama becerilerine de sahip olmasını gerektirir. 
Eski kaynaklar ve bulut kaynakları artık ayrı ayrı 
yönetilebilirken, artık her ikisi için tek bir yönetim 
yapısı kullanma eğilimi mevcut. BT grupları, doğru 
becerilere sahip olunduğundan emin olmak için yeni 
yetenekleri işe alma ve mevcut çalışanları eğitme 
gibi çeşitli taktikler kullanıyor.
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Adım 4: Doğru Teknolojileri  
Devreye Alın
Bulutunuz, doğru teknoloji olmadan başarılı olamaz. Teknoloji 
önceliklerinizi, bulut stratejinizde belirtilen uygulama 
aşamaları ve önemli dönüm noktalarına göre belirleyin. 
Örneğin, kısa vadeli öncelikler arasında genellikle bilgi işlem, 
depolama, ağ ve fiziksel kaynakları entegre etmek için yaygın 
bir sanallaştırma uygulamak vardır. Daha sonra, hizmet 
otomasyonu ve orkestrasyon ile uçtan uca, talep üzerine, 
self servis özellikleri uygulamaya koyarken, yüksek düzeyde 
güvenlik sağlayarak IaaS hizmeti sunabilirsiniz. Daha uzun 
vadede ise açık hizmetlerin hibrit modele entegre edilmesi, 
elastik ölçekleme ve cloudbursting gibi daha da iyi esneklik 
özellikleri sağlar.

Referans mimariler ve sıra dışı iş akışı şablonları ya da yapı 
taşları, uygulamayı önemli ölçüde kolaylaştırırken proje 
süresini de kısaltabilir. Bu araçları özellikle kaynak sağlama, 
zamanlama ve otomasyon için verimli bir şekilde kullanmak 
istiyorsanız, iş sürecinizin belgelenmesi gerekir. Konsept 
kanıtları, güvenin artmasına yardımcı olur ve iyileştirme 
alanlarına işaret eder. 

Adım 5: Bulutu Verilere Dayanarak 
Yönetin 
Ortamın durumunun ve performansının uçtan uca takibi, 
bulut yönetimi için esastır. Veri toplama ve analizler olmadan, 
sistem verimliliklerinden faydalanmak ya da başarıyı ölçmek 
için ihtiyacınız olan bilgileri alamazsınız. Tesisler, ağ, depolama, 
bilgi işlem ve uygulamaları kapsayan entegre operasyonel 
analizleri gösteren bir pano, kullanılabilirlik ve performans 
hedeflerine ulaşıp ulaşmadığınızı değerlendirmenize, kapasite 
ekleme kararları almanıza, sorunları gidermenize, güvenlik 
ve gizlilik düzenlemelerine uyum sağlamanıza yardımcı olur. 
Ayrıca, dışarıda barındırılan hizmetler sunmak istediğiniz 
durumlarda, üçüncü taraf hizmet düzeyi anlaşmalarını izlemek 
amacıyla genel hizmet kullanılabilirliğini ölçmek için bir 
yönteminiz olması gerekir.

Intel® Bulut Geliştirici Referans 
Mimarisi Çözümleri Hakkında

Intel, referans mimarileri ve bulut altyapısı 
geliştirme, iyileştirme ve çalıştırma süreçlerini 
kolaylaştırmayı amaçlayan ve sektörler arası bir 
girişim olan Intel® Bulut Geliştiriciler ile bulut 
yolculuğunuzda size yardımcı olabilir. Kaynaklar:

• Intel teknolojileri tabanlı sistem ve çözüm 
sağlayıcıların ticari ürünleri ile geliştirilen 
ekosistem çözümlerini nasıl devreye alacağınızı 
gösteren referans mimariler ya da tarifler 

• Bir referans mimarinin gerçek yaşamda 
müşteriler tarafından nasıl devreye alındığını 
açıklayan referans uygulamaları  

• Çözümler ve mimariler hakkında ayrıntılı 
sunumlar yapan Web yayınları 

• Bulut bilişim konularında haftalık podcastler 

• Intel Xeon® işlemcili sunucu tabanlı bulut 
çözümleri sağlayan 60'ı aşkın bulut bilişim 
şirketinden oluşan bir ekosistem

intelcloudbuilders.com/library adresinden daha 
fazla bilgi edinin. 
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IaaS, özel bulutunuzun temelini oluşturan ve şirket 
genelinde paylaşılabilecek birçok uygulamayı mümkün 
kılan, sanallaştırılmış, çok kullanıcılı bir altyapıdır. IaaS, temel 
yapı taşı olarak sanallaştırmayla başlayan bir dizi teknoloji 
kullanılarak geliştirilir ve sağlanır. Bulut yönetimi platformu, her 
düzeyde sanal altyapı ve güvenlik teknolojileri kaynaklarından 
faydalanarak çok kullanıcılı bir ortam çalıştırmanıza olanak 
tanır. Bulutlar, IaaS, PaaS ve SaaS hizmet katmanlarıyla 
geliştirilse de, altyapı hizmetleri bugün sunulan en tipik özel 
bulut hizmetleridir. 

Adım 1: Yaygın Bir Sanallaştırma 
Uygulayın 

Sanallaştırma, çevik ve ölçeklenebilir bir bulutun temelidir ve 
bulut altyapısı geliştirmenin ilk pratik adımıdır. Sanallaştırma, 
temelde yatan donanımı kendi çalışma ortamında sanal 
makineler olarak soyutlaştırır ve izole eder; tek bir barındırma 
ortamında bilgi işlem, depolama ve ağ kaynakları için birden çok 
sanal makine yerleştirir. Bu sanallaştırılmış kaynaklar, verilerin 
yönetilmesi, bulutun içine ve dışına taşınması ve uygulamaların 
yüksek fayda ve kullanılabilirlikle çalışması için çok önemlidir. 

Sanallaştırma, sanal makineleri oluşturan ve çalıştıran yazılım, 
sabit yazılım ya da donanım olan bir hipervizörü çalıştıran bir 
ana bilgisayar sunucusu ile yönetilir. Sanal makineler, konuk 
makineler olarak adlandırılır. Hipervizör, bir uygulama için 
konuk işletim sistemini yürüten bir sanal işletim platformu 
olarak görev alır. Ana bilgisayar sunucuları, birden çok konuk 
işletim sistemi örneğini paylaşan çok sayıda sanal makineyi 
çalıştırmak üzere tasarlanır.

Sanallaştırma, ayrıca kaynak paylaşımı, sanal makine 
izolasyonu ve yük dengeleme gibi birçok temel bulut bilişim 
özelliği sağlar. Bulut ortamında, bu özellikler, ölçeklenebilirlik, 
havuzlanan kaynakların yüksek oranda kullanımı, hızlı kaynak 
sağlama, iş yükü izolasyonu ve daha uzun çalışma süresini 
mümkün kılar. 

Veri merkezi konsolidasyonuyla maliyetlerin azaltılması 
yönündeki sanallaştırma trendi, günümüzde değişerek daha 
hızlı hizmet devreye alma ve iş yüklerinin dinamik olarak 
yerleştirilmesi için sanallaştırmanın yaygın olarak kullanımıyla 
esneklik ve çevikliğin artırılması trendine dönüştü. Yaygın 
sanallaştırma, stratejik hedeflerinize ulaşmanız veya zamana 
ve bütçeye göre eski uygulamaları mantıklı bir şekilde buluta 
taşınmanız için bir yöntem sunan stratejik bir yaklaşımdır. Daha 
kaliteli hizmet, daha yüksek kullanılabilirlik ve iş devamlılığı, 
daha hızlı kaynak devreye alma ve daha düşük enerji tüketimi 
gibi avantajlar sağlar. 

Yüksek Performanslı IaaS Geliştirme:  
Üç Temel Teknoloji Adımı

En İyi Sanallaştırma Uygulamaları 
Hakkında

Intel BT, şirketin özel bulut planının bir parçası 
olarak yaygın sanallaştırmayı uyguladı ve 2014 
itibariyle sunucularının %75'inden fazlasını 
sanallaştırdı. Intel'in bulut hizmetleri için zemin 
hazırlayan en iyi sanallaştırma uygulamaları 
şunlardır:

• Sanallaştırılmış sunucuların yaşam döngüsünü 
belirlemek, sanallaştırmak ve yönetmek için 
standart ve yinelenebilir bir süreç oluşturma

• Planları açıklayarak, özel bulut avantajlarını 
tanıtarak ve sanallaştırmanın üretim ortamını 
etkilemeyeceğini kanıtlayarak iş grupları 
arasında talep yaratma

• Görev için kritik uygulamaların sanallaştırılması 
amacıyla güvenlik, depolama biriminin 
kopyalanması, yedekleme ve kurtarma, çok 
büyük sanal makineler (VM) ve Sarbanes-
Oxley ile uyum gibi teknik sınırlayıcı etmenlerin 
çözümü

Özel Kurumsal Bulut Ortamı Kurmaya Yönelik En 
İyi Uygulamalar yazısından yaygın sanallaştırma 
hakkında daha fazla bilgi edinin.
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Adım 2: Bulut Yönetimi  
Platformunuzu Seçin 

Daha büyük bir sanallaştırma altyapısı; daha iyi yönetim, 
otomasyon ve orkestrasyon yetenekleri gerektirir. Bu noktada 
şunlara karar verebilirsiniz: 

• Bulut için de kullanılabilen ya da kolaylıkla genişletilebilen bir 
sanallaştırma yönetimi platformu kullanabilirsiniz. 

• Mevcut sanallaştırma yönetimi platformunuzda daha 
geniş bulut yönetimi özellikleriyle mevcut araçların sayısını 
arttırabilirsiniz.

• Bulutu ve mevcut sanallaştırma ortamınızı çalıştırabilen yeni 
bir bulut yönetimi platformu (CMP) ekleyebilirsiniz.  

Bulut Yönetimi Platformları  
Bulut yönetimi platformu, otomasyon ve orkestrasyon 
özelliklerinin eklenmesine çok yardımcı olabilir ve bulut 
ortamlarında çalışan iş yükleri için hizmet kalitesi, güvenlik 
ve kullanılabilirlik sağlar. CMP teklifleri; platform olgunluğu, 
mimarinin karmaşıklığı ve özellikleri bakımından büyük 
ölçüde değişiklik göstermektedir. CMP'nin en azından şunları 
sağlaması gerekir:

• Sisteme doğrudan kullanıcı erişimi

• Self servis özellikler ve arayüzler

• İş akışı motoru

• Otomatik kaynak sağlama

• Ölçme ve geri ödeme özellikleri

Performans ve kapasite yönetimi, özel ve açık IaaS arasında 
birlikte çalışabilirlik, tesis dışındaki bulutlarla bağlantı ve 
yönetim, uygulama yaşam döngüsü desteği, arka uç hizmet 
katalogları, tesis dışındaki kurumsal yönetim sistemleriyle 
entegrasyon gibi daha ileri düzey özellikler de mevcuttur.

Seçtiğiniz bulut yönetimi platformunun, organizasyonun 
büyüklüğüne ve karmaşıklığına, sanallaştırılmış altyapıdaki 
heterojenlik derecesine ve gereken bulut işlevselliğine göre 
kurulması gerekir. Heterojen bir altyapıyla hem eski ortamı hem 
de bulut ortamlarını yönetmek için BT operasyonları yönetim 
mimarilerinden daha çok faydalanabilirsiniz. Homojen bir 
altyapıya sahip veri merkezleri için satıcıyı tedarikçiniz olarak 
değerlendirmek iyi bir başlangıç olacaktır.

Otomasyon ve Orkestrasyon 
Otomasyon; elastik ve yüksek performanslı bulut ortamlarının 
temel bir özelliğidir. Manuel süreçleri ortadan kaldırarak ya da 
en aza indirerek ve insan kontrolü gerektiren noktaları asgari 
düzeyde tutarak, kaynakları daha hızlı optimize edebilir ve 
yönetebilir, daha standartlaştırılmış hizmetler sunabilir, hizmet 
yaşam döngüsünü yönetebilir ve değişen koşullara yanıt 
verebilirsiniz. 

Open Data Center Alliance* 
Kullanım Modelleri Hakkında 

Open Data Center Alliance (ODCA), kritik bulut 
altyapısı ihtiyaçları dahil uzun vadeli veri merkezi 
gereklilikleri için birleşik bir müşteri vizyonu 
üzerinde çalışan küresel BT liderlerinden oluşan 
bağımsız bir BT konsorsiyumudur. ODCA, yıllık 
BT harcamasının 100 milyar ABD dolarını aşkın 
kısmını temsil eden 300'den fazla üyeye sahip. 
ODCA, 2011'de hizmet olarak bilgi işlem altyapısı 
için ana kullanım modelleri, hizmet orkestrasyonu, 
güvenlik, yönetim, yönetişim ve izleme konularını 
içeren bir BT gereklilikleri yol haritasını 
yayınlamaya başladı. Intel, ODCA'nın çekimser 
teknik danışmanı olarak görev alıyor. Daha fazla 
bilgi için: opendatacenteralliance.org.

Intel BT'nin Otomatik İş Akışı 

Intel BT; sistem entegrasyonunu kolaylaştıran 
ve tamamıyla işlevsel, kendi kendine kaynak 
sağlayabilen, bilgi işlem depolama ve ağ 
kaynaklarına sahip sanal makineler (VM) için ön 
koşulları sağlayan modüler ve genişletilebilir bir 
çerçeve aracılığıyla şirketin özel bulut altyapısı için 
iş akışı otomasyon katmanı oluşturdu. Bu modüler 
tasarım, Intel BT'nin değişen iş ve teknik ihtiyaçlara 
göre ek otomasyon özellikleri sunmasını sağlar.

Özel Kurumsal Bulut Ortamı Kurmaya Yönelik En İyi 
Uygulamalar yazısından daha ayrıntılı bilgi edinin. 
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Orkestrasyon yazılımı, bulut ortamınızın öğelerini dinamik 
olarak düzenleyen, koordine eden ve yöneten bir otomatik 
zeka sağlar. Uçtan uca hizmetlerin orkestrasyonu; 
sanallaştırılmış kaynaklar için esneklik, ölçeklendirme 
ekonomisi ve talep üzerine hizmet sağlamayı mümkün 
kılmanın yanı sıra kullanıcıların buluta erişirken bekledikleri 
kolaylığı ve rahatlığı sunar.

Orkestrasyonun iki temel görevi vardır: hizmet taleplerini 
mevcut kaynaklara uyarlamak ile fiziksel ve sanal ortamın 
durumunu izlemek. Bu işlevler, bulutunuzun belirtilen 
performans düzeylerinde talebe göre yukarı ya da aşağı 
ölçekleme yapmasına olanak tanır. Bunu yapabilmek için, 
orkestrasyon aşağıdaki amaçlarla farklı sistemleri yönetir:

• Belirli bir hizmet sunmak için iş akışlarını birbirine bağlama ve 
otomatikleştirme.

• Yapılandırma, kapasite, ölçme ve geri ödemeyi yönetme.

• Bulut performansı ve kullanılabilirliği izleme ve raporlama. 

• Enerji tüketimi ve soğutma gereklilikleri dahil enerji 
tüketimini izleme ve yönetme.

• Erişim, yetkilendirme ve kimlik yönetimi dahil güvenlik 
tehditlerini ve güvenlik ilkelerine bağlılığı izleme.

• İzleme araçlarından alınan geribildirimlere göre etkili bir 
şekilde harekete geçme ve ayarlamalar yapma.

• Olası sorunları tahmin ederek büyük sorunlara dönüşmeden 
önce çözüm bulma.

Veri Merkezi Orkestrasyonu: Yazılımla Tanımlı Altyapı

Intel, uygulamaların sistemi tanımladığı, BT hizmetlerinin tamamıyla otomatikleştirildiği ve orkestrasyonun 
tamamlandığı yazılımla tanımlı altyapıya (SDI) sahip heyecan verici yeni nesil bir veri merkezi geliştirme vizyonuna sahip. 
SDI, hizmet güvencesi sağlayan en yeni donanımlar ve yazılımlarla daha yüksek verimlilik ve esneklik, kaynak temini 
yönetimi ve havuzlanmış bilgi işlem, ağ ve depolama kaynakları sunmayı vadediyor. 

Intel, üç alanda SDI yatırımı yapıyor: 
• Sağlanan en geniş ekosistem – Daha kusursuz işleyen veri merkezi operasyonları sağlamak üzere, tüm lider ticari ve 

açık kaynak işletim ortamları için entegre ve optimize ürünler
• Açık ve entegre telemetri – Daha ayrıntılı görüşler ve en iyi kaynak temini yönetimi için orkestrasyon yazılımıyla 

entegre, açık donanım ve altyapı özellikleri
• Platform ve mimari alanında liderlik – Azami düzeyde veri altyapı verimliliği ve esneklik için standartlara uygun bilgi 

işlem, ağ ve depolama yapı taşları
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CMP Pazarı  
Sürekli değişim halinde olan CMP pazarında, tedarikçiler çeşitli 
özelliklere sahip çözümler sunuyor. Açık kaynak çözümleri, 
genellikle yazılım için düşük maliyetli bir giriş noktası ve 
uygulama taşıma olasılığı sunarken, ciddi ölçüde şirket içi 
devreye alma gerektirebiliyor. Ticari tedarikçiler, kullanıma 
hazır özellikler sağlıyor ve genellikle maliyetleri açık kaynak 
tekliflerinden daha yüksek oluyor.

Bulut ortamınız için uygun CMP seçimi, mevcut sanallaştırma 
ortamınıza, bulut stratejinizin kapsamına, şirketinizin 
gerekliliklerine, yetenekli insan kaynağının mevcudiyetine 
ve bütçenize bağlı olarak değişiyor. Aşağıdaki tabloda, önde 
gelen beş CMP için temel açıklama, ek özellikler ve yetenekler 
veriliyor.

Bulut Yönetimi Platformu Açıklama Ek Özellikler ve Yetenekler

Apache CloudStack* Apache Software 
Foundation'ın üst düzey bir 
projesi olan, özel ve açık 
bulutlar için açık ve esnek 
bir bulut orkestrasyon 
platformu sunan Apache 
CloudStack platformu, Java* 
dilinde geliştirilmiştir ve self 
servis hizmet olarak altyapı 
(IaaS) özellikleri sunar.

• Bilgi işlem orkestrasyonu

• Hizmet olarak ağ; kullanıcı ve hesap yönetimi

• Yerel API ve Amazon* Web Services 
(AWS) CloudStack platformu için yazılan 
uygulamaların AWS'de çalışmasını sağlayan 
API çevirici

• Ağ, bilgi işlem ve depolama kaynakları için 
kaynak hesaplama

• Çok kullanıcılı sistem ve hesap ayırımı

• “Birinci sınıf” kullanıcı arayüzü

• Xen, KVM ve VMware'dan hipervizör desteği

Eucalyptus Sistemleri Amazon Web Services ile 
güçlü teknik bağları olan 
bu açık kaynak sağlayıcı, 
şirketlerin gerektiğinde 
Amazon açık bulutunda 
cloudbursting yöntemini 
kullanarak özel buluttan 
hibrit bulut modeline 
kusursuz bir şekilde 
geçmelerini sağlar.

• Self servis kullanıcı konsolu 

• Bulut yönetimi görevleri için pano 

• Karışık hipervizör ortamları

• Depolama dizilerinden faydalanmak için 
depolama alanı ağı (SAN) entegrasyonu

• İnce ayarlı ve görev bazlı erişim kontrolüyle 
kimlik yönetimi

• Muhasebe, geri ödeme ve kota yönetimi

• Kullanım raporu ve düzen analizi

• Bulut bileşenlerinin yapılandırılması için 
rehberlik ve otomatik kurulum

• Sektör standardında AWS API'leri ve Xen, KVM 
ve VMware hipervizörleri için destek
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Bulut Yönetimi Platformu Açıklama Ek Özellikler ve Yetenekler

Microsoft* Hyper-V* yazılımı 
ve Microsoft System Center

Microsoft Cloud OS, Hyper-V 
yazılımı, Microsoft System 
Center ve Windows Azure* 
platformuna sahip Windows 
Server* işletim sisteminde 
entegre teknolojiler, araçlar 
ve işlemlerden oluşur. Bu 
teknolojiler bir araya gelerek, 
altyapı, uygulamalar ve 
veriler için tutarlı bir platform 
sağlar. 

• Sunucuların, ağın, depolamanın ve 
uygulamaların sanallaştırılması 

• Otomatik self-servis Web portalları ve bir 
kaynak sağlama motoru

• Üçüncü taraf ortak çözümleriyle 
genişletilebilirlik

• Özel, barındırılan ve açık bulutlarda birleşik 
yönetim görünümü 

• Güvenli kullanıcı ve cihaz yönetimi için tek bir 
kimlik 

• Microsoft SQL Server* yazılımıyla petabayt 
boyutunda verileri işleyebilir

OpenStack* bulut yazılımı Apache* 2.0 lisansı altında 
olan açık kaynak platformu 
OpenStack, şirket içi ya da 
tedarikçi tarafından yapılan 
devreye alma durumlarına 
ücretsiz yazılım olarak 
indirilebilir ve özel bulutta 
devreye alınabilir. Modüler 
tasarım, eski teknolojiler ve 
üçüncü taraf teknolojileriyle 
entegrasyon sağlar. 

• Yüksek kullanılabilirlik için büyük ölçüde 
ölçeklenebilir yedeklemeli depolama 

• Güçlü, şifre cihazı tabanlı güvenlik ve bilgi işlem 
güvenliği grupları

• Kimlik yönetimi, görüntü yönetimi ve Web 
arayüzü için paylaşımlı hizmetler

• Yerel API ve Amazon Elastic Compute Cloud* 
(EC2) ile uyumlu API

• Bulut ortamının izlenmesi için yönetici panosu

• Kullanıcılar için self-servis kaynak sağlama

• OpenFlow* teknolojisi gibi yazılımla tanımlı ağ 
(SDN) ile uyumluluk

• Xen ve KVM hipervizörleri için destek

VMware* vCloud Director* VMware vCloud* Suite, bulut 
ortamları kurmak ve VMware 
vSphere* sanallaştırılmış 
ortamlarını devreye almak 
için gerekli öğeleri içeren 
kapsamlı ve entegre bir 
bulut platformudur. VMware 
vCloud Director, bulutun tüm 
parçalarını bir araya getirir.

• Sanal makinelerin (VM) ve uygulamaların, ilke 
kontrolü yapılmış, hızlı ve self servis bir şekilde  
sağlanması

• BT tarafından yönetilen VM gruplarına giden 
trafiği korumak ve kontrol etmek için güvenli 
bölge ilkeleri

• Kapsamlı veri merkezi izleme  
ve yönetim 

• SDN ile uyumluluk

• Olağanüstü durum koruması; operasyonlara ve  
yasal düzenlemelere uyum

• Self servis portal erişimi

• Olağanüstü durum kurtarma, güvenlik ve 
uyumluluk için yüksek performanslı hizmet 
düzeyleri
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Adım 3: Bulut Güvenliğini Devreye Alın

Veri merkezlerinizi sanallaştırma işleminin ötesine geçerek 
özel bulutunuzu kurma aşamasına geldiğinizde, güvenliğin 
de hem geleneksel hem de yeni zayıf noktaları destekleyecek 
şekilde kabuk değiştirmesi gerekir. Bulut ortamları; VM 
izolasyonu, güvenli VM geçişi, sanal ağ izolasyonu, güvenlik 
etkinliği ve erişim izleme dahil kaynak izolasyonu, güvenlik 
etkinliği yönetimi ve veri koruması konularında karşılaşılan 
zorluklara karşı yeni bir güvenlik yaklaşımı gerektirir. Dahası, 
bulut kaynaklarına çok sayıda iş grubunun eriştiği düşünülürse, 
güvenli veri akışı görünürlüğü ve işe özgü güvenlik ilkelerine 
uyum kritik önem taşır.

Bulut güvenliğinin, iş yüklerinin fiziksel donanımdan ayrıştığı 
ve havuzlanmış kaynak yapısından sağlandığı bir ortama uyum 
sağlayabilmesi gerekir. Aynı zamanda güvenliğin, ağın en uçtaki 
fiziksel sınırlarını da koruyabiliyor olması gerekir. 

Özel bulut için güvenlik yaklaşımınızı planlarken, nihayetinde 
belirli iş yüklerini açık buluta taşımak için gerekli zemini 
de hazırlayabilirsiniz. Güvenliği, talep üzerine sağlanan 
ölçeklenebilir hizmetler dizisi şeklinde sunmak bunu 
yapmanın yollarından biridir. Bu yaklaşımda, ilkeler birden 
çok kullanıcıyı birbirinden ayırmak için uyarlanabilir güvenli 
bölgeler oluşturan mantıksal özelliklere bağlıdır. İş yükleri ve 
uygun güvenlik ilkeleri, iş yükünün yaşam döngüsü boyunca 

ilişkilendirilebilir. Bu yaklaşım, ortam genelinde güvenlik 
kontrollerini sanallaştırma, uygulamaları izole etme ve güvenlik 
kararları hakkında bilgi veren ve ağın topolojisinden bağımsız 
olarak birleşik güvenlik ilkeleri sağlayan uygulamalara bağlamı 
tanıma özelliği ekleme işlemlerinden oluşur. 

Intel, fiziksel ve sanal kontrolleri birleştirmek için beş alanın 
önceliklendirilmesini tavsiye ediyor.

1. Verilerinizi korumak için yaygın şifreleme uygulayın, 
güvenli bağlantılar kullanın ve veri kaybı önleme ilkelerini 
devreye alın.

2. Erişimi güvenebileceğiniz istemci cihazlarından ve 
sistemlerden kontrol etmek için kimlikler oluşturun ve 
bunları doğrulayın; ağın ucundaki API kontrol noktalarını 
yönetin.

3. Güvenilir bilgi işlem havuzları kurarak veri merkezi 
platformunuzun, altyapınızın ve istemci cihazlarınızın 
güvenliğini sağlayın. 

4. Denetimleri standartlaştırmak ve bulut ortamınızın 
görünürlüğünü arttırmak için daha yüksek uyumluluk 
güvencesi sağlayın.

5. Özel bulut ortamından açık bulut sağlayıcılara kadar 
güvenli geçişi mümkün kılın.

Açık Bulutlarda Güvenlik Hakkında

Güvenlik, bulutun benimsenmesinde en büyük engellerden biridir. Güçlü güvenlik kontrollerine sahip bir özel bulut 
kurarsanız ve özellikle de aklınızda bir hibrit bulut planı varsa, açık bulut sağlayıcınızın da 
aynı özellikleri sağlamasını beklersiniz.

Intel, dünyanın her yerinden BT yöneticilerini, açık bulut özelliklerinden en iyi şekilde faydalanmak için ihtiyaç 
duydukları bilgiler ve yanıtlarla donatmak için bir araç geliştirdi: Intel® Cloud Finder. Kullanıcılar, bu araç ile güvenlik, 
kullanılabilirlik, kalite, bulunurluk, teknoloji ve iş dahil birçok kategoride sorulan sorulara yanıt vererek hizmet olarak 
açık bulut altyapıları için gerekli ve istenen özellikleri tanımlayabilir. 

Araç, kullanıcıların yanıtlarını dünya genelinde lider IaaS sağlayıcıların sunduğu hizmetlerle eşleştirir. Intel Cloud 
Finder, uygun açık bulut sağlayıcının belirlenmesi için gereken zamanı önemli ölçüde kısaltabilir.

intelcloudfinder.com adresinden daha fazla bilgi edinebilirsiniz.
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Intel BT ve Güvenli Sanallaştırma Ana Bilgisayar Mimarisi

Intel BT, bir sanallaştırma ana bilgisayarı ve her bir ana bilgisayar için özel sanal LAN'lar (PVLAN) ve ayrılmış 
görev bazlı yönetim sağlayan ağ mimarisi tasarlayarak güvenli bir sanallaştırma uyguladı. Bu yöntemle PVLAN'lar 
üzerindeki trafiği kontrol etmek için ağ izolasyonundan faydalanarak ve ana bilgisayarları, uygulamaları İnternet 
veya intranetten kaynaklanan saldırılara karşı koruyan güvenli başlatma bölgelerinde devreye alarak iş yükü 
güvenliğini sağladı.

Özel Kurumsal Bulut Ortamı Kurmaya Yönelik En İyi Uygulamalar yazısından daha fazla bilgi edinin. 

Intel® Bulut Güvenliği Teknolojileri Hakkında

Intel ve McAfee, bulut ortamları için birçok veri ve altyapı güvenlik teknolojilerini birlikte sunar. 

• Intel® Platform Protection Teknolojisi ile Trusted Execution Teknolojisi5 (Intel TXT) ve McAfee* Veri Merkezi 
Güvenlik Yazılımları ile birlikte, bilinmeyen BIOS'lar, sabit yazılımlar ve hipervizörler ile önyükleme yapan sunucu 
sistemlerinin tespit edilmesine yardımcı olur ve uyumluluk gerekliliklerinin karşılanması için donanım tabanlı 
doğrulama sağlar.

• Advanced Encryption Standard New Instructions (Intel AES-NI)6 ve Secure Key ile Intel Data Protection 
Teknolojisi, McAfee uç nokta şifreleme ürünü için daha hızlı ve daha güçlü şifreleme ve şifre çözme  
kapasitesi sunar.

• Intel, Intel Expressway API Manager (Intel EAM) sayesinde, Mashery'nin lider hizmet olarak yazılım (SaaS) API 
paylaşım portalı ile Intel’in API yönetimi için tesis içinde hizmet ağ geçidini bir araya getirir. Intel EAM, eski 
verileri API olarak entegre eder ve ortaya çıkarır, ardından bunları kurumsal ve mobil geliştirmeler için API 
paylaşım portalı aracılığıyla geliştiricilerle paylaşır. Geliştiriciler, çalışma zamanı sırasında, mobil dostu güvenlik 
uygulayabilir, uygulamaları gerçek zamanlı olarak bir arada kullanabilir ve uygulamaların tesis içindeki hibrit 
ortamlardan bulut ortamlarına nasıl sunulacağı konusunda aracılık yapabilirler. Intel Expressway ürün ailesi, 
Intel ve McAfee bulut merkezinin temel bir parçasıdır ve güvenlik etkinliklerinin izlenmesi için McAfee ePolicy 
Orchestrator* (McAfee ePO*) gibi birçok McAfee teknolojisiyle entegre olarak gelir.
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Sanallaştırmadan self servis ve diğer özelliklere sahip bir özel bulut yaklaşımına geçerek, organizasyonunun genelinde bulut 
hizmetleri aracılığı için ilk büyük adımı atmış bulunuyorsunuz. Teknolojiye aşinalığınız arttıkça, fırsatlara dönüşebilecek yeni 
zorluklarla karşılaşacaksınız. Örneğin, beklenmedik şekilde talep alan bir uygulamayı bulutta sağlayabilecek ya da ani talep artışları 
ve düşüşlerini fark edebileceksiniz. Bunlar, hizmet tekliflerinizi genişletmenizi, diğer eski uygulamaları da bulutta sunmanızı ya da 
hibrit bulut modeli için bir sonraki adımı atmanızı destekleyecek fırsatlar.

Sanallaştırmada özel bulut hizmeti modellerine nasıl geçebileceğinizi özetleyen kısa bir kontrol listesi sunuyoruz. Devam etmeye 
hazır olduğunuzda Intel’in Hibrit Bulut Kontrol Listesi: Hibrit Bulutunuzu Devreye Alma yazısını okuyun. 

Sonraki Adımlar: Kontrol Listesi

Bulut Stratejisi Geliştirin

o Beklenen iş avantajlarını ve yatırım getirilerini tanımlayın.

o Kısa, orta ve uzun vadeli hedefler belirleyin.

o Her proje aşamasında taşımak istediğiniz iş yüklerini ve kullanıcı gruplarını belirleyin.

o Bulut çözümü mimarinizi ve bileşenlerini tanımlayın.

o Destekleyeceğiniz istemci cihazlarını belirleyin. 

o Bulutunuzu nasıl izleyeceğinizi ve yöneteceğinizi açıklayın ve başarının sizin için ne olduğunu tanımlayın.

Şirketi Sürece Dahil Edin ve Güçlü Ortaklıklar Kurun 

o Avantajları ve dönüm noktalarını kullanıcılara anlatın.

o Her proje aşamasında beklentileri yönetmek için bir plan geliştirin.

o Yeni ve mevcut iş süreçlerini tanımlamak ve belgelemek için iş kullanıcılarını sürece dahil edin.

BT'yi Hizmet Sağlama Çerçevesinde Organize Edin

o Ekiplerin birlikte nasıl çalışacağını belirleyin.

o Bulut becerilerine sahip yeni çalışanlar işe alın ya da çalışanlarınıza eğitim verin. 

Stratejinize ve Yol Haritanıza Uygun Olarak Doğru Teknolojiyi Kullanın

o Yaygın sanallaştırma uygulayın.

o Bulut yönetimi platformunuzu seçin.

o Bulut güvenliğini devreye alın. 

Bulutu Verilere Dayanarak Yönetin

o Sistem durumunu nasıl izleyeceğinizi belirleyin.

o Uyumluluğu nasıl yöneteceğinize karar verin.

o Hangi işlemlerin otomatikleştirilmesi gerektiğini ve bunların tetikleyicilerini belirleyin.
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Daha Fazlasını Öğrenmeniz İçin 
Kaynaklar 

Bulut bilişim hakkında daha fazla bilgi için bu Web sitelerini ziyaret edin:

• Bulut bilişim: intel.com/cloud

• Bulut güvenliği: intel.com/cloudsecurity 

• Intel Bulut Geliştiriciler: intelcloudbuilders.com/library

• Intel Cloud Finder: intelcloudfinder.com

• Intel IT Center: intel.com/ITCenter

• Open Data Center Alliance (ODCA): opendatacenteralliance.org/

BT Sanallaştırma ve Bulut Hakkında
Açık Kaynak Yazılımları Kullanılarak Bulut Hizmetlerinin Daha Hızlı Devreye Alınması 

Intel BT, veri merkezlerini hızlı bir şekilde elde edilebilir ve tüketilebilir hizmetlere dönüştürmek için gerekli temel işlevi gören 
ve hibrit bulutun önünü açan bir bulut altyapısını devreye almak için, OpenStack açık kaynak yazılımını Intel'in kendi şirket içi 
kodunda ve mevcut kurumsal yazılımlarda nasıl kullandığını paylaşıyor. 

intel.com/content/www/us/en/it-management/intel-it-best-practices/accelerating-deployment-of-open-source-cloud.html

Kurumsal Sanallaştırmayı Hızlandırmak için Fabrika İlkeleri Uygulama 

Intel BT, geniş olarak benimsenen bir kurumsal özel bulut için altyapı oluşturmak üzere şirketin Ofis ve Kurumsal bilgi işlem 
ortamının %75'ini sanallaştırma hedefini benimsedi.

intel.com/content/www/us/en/virtualization/virtualization-intel-it-applying-factory-principles-paper.html 

Intel BT Açık Bulut —İşin Sırrı Ne ve Bunu Nasıl Sağlıyoruz?

Intel Geliştirici Forumu 2013'te yapılan bu sunum, Intel’in bulut stratejisini ve bir günden kısa sürede, sıfır kapalı kalma süresi 
ve sabit bütçe artışı ile talep üzerine, self servis kaynak sağlayabilen (üretim fikri) özel bir bulut geliştirmeye yönelik çok yıllık 
projesinde bugüne kadar kaydedilen ilerlemeyi temel hatlarıyla açıklıyor.

slideshare.net/LarryCover/intel-it-open-cloud-whats-under-the-hood-and-how-do-we-drive-it

Intel BT'nin Özel Bulut Ortamlarının Sırları Ortaya Çıkıyor

Intel BT baş mühendisi Das Kamhout ve bulut bilişim pazarlaması direktörü Raejeanne Skillern, Intel’in şirketin özel bulutunu 
geliştirmek üzere başlattığı çok yıllık projeyi anlatıyor. Web yayını, Intel'in özel bulut altyapısı ve Intel'in açık bulut bilişim yol 
haritası hakkında ayrıntılı bilgiler sunuyor. Ayrıca, self servis kaynak sağlama ile gerektiğinde genişletilebilen bir bulutu nasıl 
geliştirebileceğinize, veri merkezi kaynaklarının %80'inin kullanılmasını nasıl sağlayabileceğinize, 1/20 oranında sunucu 
konsolidasyonunu nasıl elde edebileceğinize ve Intel tarafından doğrulanan açık bulut bilişim en iyi uygulamalarıyla devreye 
almayı nasıl hızlandırabileceğinize ilişkin bildiler veriyor (60 dakika).

brighttalk.com/webcast/499/43555
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1.  Intel'in hibrit bulut yol haritası hakkında daha fazla bilgi için “Gelişmiş Bulut Bilişim 
Platformları Oluşturun,” Intel (2013) videosunu izleyin. intel.com/content/www/us/en/
cloud-computing/cloud-computing-hybrid-platform-solutions-animation.html

2. PaaS hakkında daha fazla bilgi için şu inceleme raporunu okuyun: PaaS Nedir? Intel 
(Temmuz 2014). intel.com/content/www/us/en/cloud-computing/cloud-computing-
what-is-paas-cloud-demand-paper.html

3. Badger, Lee, Tim Grance, Robert Patt-Corner, Jeff Voas. Bulut Bilişim Özeti ve Öneriler. 
ABD Ticaret Bakanlığı, Ulusal Standartlar ve Teknoloji Enstitüsü Özel Yayını 800-146 
(Mayıs 2012). csrc.nist.gov/publications/nistpubs/800-146/sp800-146.pdf 

4. Özel Bulut Kullanımı 2015'te Artacak Mı? Gartner Araştırma Notu G00250893 (12 
Mayıs 2013). 

5. Hiçbir bilgisayar sistemi mutlak güvenlik sağlayamaz. Etkinleştirilmiş Intel işlemci, 
etkinleştirilmiş çip seti, sabit yazılım ve yazılım ile uygun bir hizmet sağlayıcıya abonelik 
gerektirebilir (tüm ülkelerde bulunmayabilir). Intel, kaybolan veya çalınan veriler ve/
veya sistemler ile bundan kaynaklanan başka herhangi bir hasardan sorumluluk 
kabul etmez. Bulunabilirlik ve işlevsellik ile ilgili bilgi almak için sistem veya hizmet 
sağlayıcınıza başvurun. 

6. Intel AES-NI, AES-NI özellikli bir işlemci ve komut dizisini doğru sırada işlemek için 
Intel tarafından sağlanmayan yazılımlar gerektirir. AES-NI belirli Intel işlemcilerde 
bulunur. Özelliğin bulunup bulunmadığını öğrenmek için bayinize veya bilgisayarınızın 
üreticisine danışın. Daha fazla bilgi için bkz:http://software.intel.com/en-us/articles/
intel-advanced-encryption-standard-instructions-aes-ni/.

Son notlar

Bu belge yalnızca bilgi amaçlıdır. BU BELGE "OLDUĞU GİBİ" SUNULMAKTA OLUP TİCARETE ELVERİŞLİLİK, İHLAL DURUMUNUN OLMAMASI, BELİRLİ BİR AMACA 
UYGUNLUK YA DA HERHANGİ BİR TEKLİF, TEKNİK ÖZELLİK YA DA NUMUNEYE DAYALI GARANTİLER DE DAHİL HİÇBİR GARANTİ VERİLMEMEKTEDİR. Intel, bu bilgilerin 
kullanımına ilişkin mülkiyet hakkı ihlali dahil her türlü sorumluluğu reddeder. Bu belgeyle, herhangi bir fikri mülkiyet hakkına karşı olarak, eski bir beyan nedeniyle veya 
başka hiçbir şekilde, açık veya örtülü hiçbir imtiyaz verilmemektedir. 
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İş Arkadaşlarınızla Paylaşın

Intel® IT Center'dan Daha Fazla İçerik
Planlama Kılavuzu: Hizmet Olarak Özel Bulut Altyapısı, Intel'in BT uzmanlarına özel programı Intel® IT Center 
tarafından hazırlanmıştır. Intel IT Center, sanallaştırma, veri merkezi tasarımı, bulut, istemci ve altyapı güvenliği gibi 
gündemlerindeki stratejik projeleri uygulamalarına yardımcı olmak için BT uzmanlarına dolaysız ve doğru bilgiler 
sağlamak üzere tasarlanmıştır. Aşağıdakiler için Intel IT Center'ı ziyaret edin: 

• Önemli projeleri uygulamanıza yardımcı olacak planlama kılavuzları, meslektaş araştırmaları ve çözümler 

• Meslektaşlarınızın, sizin karşılaştığınız zorlukların üstesinden nasıl geldiğini anlamak için gerçek yaşamdan durum 
incelemelerine göz atabilirsiniz 

• Intel'in kendi BT organizasyonunun bulut, sanallaştırma, güvenlik ve diğer stratejik girişimleri nasıl uyguladığı 
hakkında bilgi edinebilirsiniz 

• Intel ürün uzmanları ile Intel'in BT profesyonellerinden bir şeyler öğrenebileceğiniz etkinlikler hakkında bilgi 
edinebilirsiniz 

intel.com/ITCenter sayfasından daha fazla bilgi edinin.
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