
Bulut bilişim nedir?
Bulut bilişim, son kullanıcıların faydalandığı paylaşılan kaynakların bir hizmet olarak 
sanal ortamda sağlanmasıdır. Bulut, genellikle iki bağlamda tartışılır: (1) hangi 
altyapıda kurulduğu ve (2) nasıl kullanılacağı. BT uzmanları genellikle, bulutu altyapı 
bakımından ele alır (yani; açık, özel ve hibrit bulut). İş kararı alıcılar ise, daha çok 
sağlanacak hizmetin türüne odaklanır: Hizmet Olarak Altyapı (IaaS), Hizmet Olarak 
Platform (PaaS) ya da Hizmet Olarak Yazılım (SaaS). Bu iki bakış açısı arasında denge 
sağlandığında, ideal bulut stratejisi geliştirilebilir. 

Şirketim neden bulutu devreye almalı?
Bulut, BT organizasyonlarının maliyetleri düşürmek, daha hızlı hizmet sağlamak ve 
veri güvenliği ile uyumluluğu sağlamak konusunda karşılaştıkları zorluklara yardımcı 
olabilir. Bu zorluklar, daha iyi kaynak kullanımı, talep üzerine hizmet sağlama ve daha 
iyi güvenlik ilkesi yönetimi yoluyla bulut sayesinde kolaylaştırılabilir. 

Bulut stratejisini planlarken atmam gereken ilk adım ne?
Aşağıdakileri içeren bir strateji belgesi hazırlayarak başlayın:

BT'nin Bulut Hakkında 
Bilmesi Gereken 10 Şey 
BT Bulut Stratejisi Geliştirme için Hızlı Kılavuzunuz 
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• Üst düzey iş gerekçesi 

• Tanımlarıyla beraber uygulama 
aşamaları 

• İş yükü tespiti 

• Bulut mimarisi tanımı

• İstemci cihaz planı

• İzleme ve yönetim planı

• BT ve iş ortağı planı

• Standart: Üretkenlik uygulamaları ve 
temel olmayan iş yükleri ya da günlük 
olarak kullanılan uygulamalar.

• Stratejik: Şirket için değer yaratan ve 
şirketi farklılaştıran temel uygulamalar 
ve iş yükleri.

• Pilot: İnovasyonu destekleyen ve iş için 
yeni fırsatlar yaratan uygulamalar ve iş 
yükleri.

Intel’in Hizmet Olarak Özel Bulut Planlama Kılavuzu, stratejinizi uygulama konusunda 
size ayrıntılı bilgiler verir.

Bulut stratejisini yeterince kapsamlı olduğundan nasıl emin olabilirim?
Sanal Makineyi (VM) tanıyan uygulama sunumundan bulutu tanıyan uygulama 
sunumuna geçişin mevcut iş süreçlerini nasıl etkileyeceğini belgeleyin. İş yüklerini 
çeşitli altyapı ihtiyaçlarına göre sınıflandırın:

Şirketim için doğru bulut sağlama modeli hangisi?
Şirketiniz için en iyi bulut sağlama modeli, son kullanıcıların ihtiyaç duyduğu hizmetleri 
sunmak üzere iş yükleriyle ortamları eşleştirir. Doğru modele karar vermek için veri 
merkeziniz ve şirketinize özel faktörleri göz önünde bulundurun (örneğin, iş yükü türü, 
talep ve ölçek, güvenlik gereklilikleri ve hizmet düzeyi beklentileri).

Intel’in Hibrit Bulut 101 Özeti ile daha fazla bilgi edinin. 

Artık asıl soru, şirketinizin 
bulut bilişimi benimseyip 
benimsemeyeceği değil, 
bunu ne zaman yapacağı. 
Sizi şirketiniz için 
doğru bulut stratejisini 
“satmaya” hazırlayan 10 
sık sorulan soruyu burada 
paylaşıyoruz. 

Intel IT Center 
Sık Sorulan Sorular 

http://www.intel.com/content/www/us/en/cloud-computing/cloud-computing-private-cloud-infrastructure-as-a-service-guide.html
http://www.intel.com/content/www/us/en/cloud-computing/cloud-computing-what-is-hybrid-cloud-101-paper.html


Kaynaklar

Intel IT Center >

Yeni Bulut Kılavuzları ve 
Kaynakları > 

Yeni Bulut Videosu > 

Open Data Center Alliance > 

Sanallaştırma bulut ile aynı şey mi?
Farkı şöyle açıklayalım: Sanallaştırma, bilgi işlem kaynaklarını ilgili depolama ve ağ 
bağlantısıyla birlikte genellikle VM'ler halinde olmak üzere soyut hale getirir. Bulut, 
sanallaştırılan bu kaynakların nasıl dağıtılacağını, sağlanacağını ve sunulacağını 
belirler. Sanallaştırma bare metal bulut gerektirmez, ancak sanallaştırma sayesinde 
kaynaklar hızlı bir şekilde ölçeklenebilir; bu işlemin sanallaştırılmayan ortamlarda 
yapılması çok zordur. 
 
Güvenli bir bulut altyapısını nasıl devreye alabilirim?

Güven kaynağı sağlayan bir mimari arayın ve bu ilkeleri aklınızda bulundurun:

Mekanın güvenliğini sağlayın: Verilerin nerede saklandığını ve bunlara nasıl 
erişildiğini anlayın.

Güvenli geçişi sağlayın: Verilerin yayılmasını sağlayan ağları anlayın.

Yöntemin güvenliğini sağlayın: Verilerin ağlar üzerinden depolama noktalarına nasıl  
iletildiğini anlayın.

Intel’in bulut güvenliği çözümleri hakkında daha fazla bilgi edinin. 

Bulut stratejim için mevcut durumu ve yol haritasını nasıl 
değerlendirebilirim?
Bir sunucuda bir uygulama mı çalıştırıyorsunuz, yoksa verimliliği arttırmak için 
sunucularınızı sanallaştırdınız mı? Her iki çözüm de işe yarar, ancak inovasyonu 
aktarabilir ve ölçeklenebilirliği sınırlayabilirler. Bir sonraki adımı atın, hizmet sağlama 
vizyonunuzu üç temel kısıtlayıcı etmene göre belirleyin: hizmet düzeyi anlaşmaları 
(SLA), bütçe ve sunucudan optimum düzeyde faydalanma. Intel BT'nin veri merkezi 
stratejisini nasıl yeniden tanımladığını görün.
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Bulut, mevcut iş uygulamalarını nasıl etkileyebilir?
• Elle sağlanan altyapıdan otomatik 

altyapıya geçin. 

• Statik hizmetleri destekleme 
çalışmalarından dinamik hizmetleri 
devreye almaya geçin.

• DevOps ilkelerini benimseyin.

• BT'nin hizmet aracısı olarak görev 
almasını, sadece işi destekleyici 
olmak yerine işin arkasındaki itici güç 
olmasını sağlayın.

Intel’in PaaS Bulut Talebini Arttırıyor inceleme raporu, stratejik uygulama konusunda 
ayrıntılı bilgiler sunar. 

Bulutla ilgili bilmem gereken yeni terimler ve kavramlar var mı?
Cloud Bursting: Bir uygulama özel bulutta ya da veri merkezinde çalışırken, bilgi 
işlem kapasitesine olan talep arttığında açık buluta “patlar”.

Ağ İşlevi Sanallaştırma (NFV): Ağ düğümü işlemlerinin tüm sınıflarını, iletişim 
hizmetleri oluşturmak için birbirine bağlanabilen ya da zincirlenebilen standart 
yapı taşlarında sanallaştırır. Ağ İşlevleri Sanallaştırma hakkında inceleme raporunu 
okuyun. 

Yazılımla Tanımlı Ağ (SDN): Ağ yöneticilerinin yazılım tabanlı ağ ve otomasyon ile ağ 
hizmetlerini yönetmelerine ve sağlamalarına olanak tanır. Açık BT Ağları hakkındaki 
inceleme raporunu okuyun.

Yazılımla Tanımlı Depolama (SDS): Otomatik katmanlar ve yüksek hacimli 
sunucularda veri ve medya yönetimi sağlayan, yazılımla tanımlı, büyük ölçüde 
ölçeklenebilir bir depolama ortamı. Blogu okuyun. 

Yazılımla Tanımlı Altyapı (SDI): Uygulamaların sistemleri, havuzlanmış kaynaklar, 
kaynak sağlama yönetimi ve hizmet güvencesiyle tanımladığı tamamıyla 
orkestrasyonu yapılmış, soyutlaştırılmış bir ortam.

Sık Sorulan Sorular

http://www.intel.com/content/www/us/en/it-management/intel-it/it-managers.html
http://intel.com/cloud
http://intel.com/cloud
http://intel.com/cloud
http://www.opendatacenteralliance.org
http://www.intel.com/content/www/us/en/enterprise-security/processors-with-built-in-cloud-security.html
http://www.intel.com/content/dam/www/public/us/en/documents/white-papers/data-center-strategy-paper.pdf
http://www.intel.com/content/dam/www/public/us/en/documents/white-papers/data-center-strategy-paper.pdf
http://www.intel.com/content/www/us/en/cloud-computing/cloud-computing-what-is-paas-cloud-demand-paper.html
http://www.intel.com/content/www/us/en/communications/benefits-network-functions-virtualization-telecoms-paper.html?wapkw=network+function+virtualization
http://www.intel.com/content/www/us/en/communications/sdn-part-1.html
https://software.intel.com/en-us/blogs/2014/06/27/software-defined-storage-with-intel-enabling-technologies?language=it&wapkw=sds

