
E-postanız, günlük 
iletişim için kullanılan 
Standart iş yüküdür.

Pazarlama yöneticiniz, 
potansiyel müşterileri 
güvenli bir veritabanında 
bir araya getiren otomatik 
bir programın dayanak 
noktası olarak e-postayı 
kullanmak isteyebilir.

E-postayı Stratejik iş 
yüküne taşıyarak daha 
yüksek performansı ve 
veritabanı gerekliliklerini 
desteklemiş olursunuz.

1. Adım: 
Hizmeti ve uygulamayı bir arada değerlendirin

2. Adım: 
Hizmetleri ve uygulamaları, altyapı gereklilikleri ve bulut 
modelleriyle ilişkilendirin

3. Adım: 
Stratejik büyüme ve inovasyonu destekleyin

Planlama Kılavuzları ve Kaynaklar 

Intel® Bulut Çözümleri 

BT için temel görev iki yönlüdür:  
(1) uygulamaları ve iş yüklerini, altyapı gereklilikleriyle ilişkilendirme ve 
(2) karşılık gelen iş değerini değerlendirme.

Daha sonra, altyapı ihtiyaçlarınızı belirleyebilir ve bunları karşılayacak en uygun 
maliyetli ve stratejik yolu bulabilirsiniz. Şekil 2 tüm bulut modeli türlerinin temel 
özelliklerini gösterir. Adım 1'deki çerçeveyi kullanarak, özel bulutun tahmin 
edilebilir talep ve stratejik iş yükleri için tutarlı yüksek kullanım gerektiren temel iş 
uygulamaları için daha fazla kontrol sağladığını; açık bulutun ise standart iş yükleri 
için esnek kapasite ve “kullandığın kadar öde” verimlilikleri sağladığını görüyoruz. 
Hibrit bulut modeli, şirketinize pilot iş yüklerinde sık rastlanan tahmin edilemeyen 
talepler için gereken hem özel hem açık bulutların en iyi özelliklerini sunarken, 
değişime uyum sağlama esnekliği tanıyor.

Artık şirketiniz için özelleştirilmiş, temel bir “haritanız” olduğuna göre, doğru bulut 
türünde yeni hizmetleri devreye almak için bir planlama aracınız var demektir. 
Yeni fırsatlar, şirket içindeki ve dışındaki müşterilerle birlikte belirlenebilir. 

Intel Hibrit Bulut 101 Özeti >Intel PaaS Bulut Talebini Arttırıyor İnceleme Raporu > Intel Hizmet 
Olarak Özel Bulut Planlama Kılavuzu > Hizmet Olarak Platform Sunmak Bulut Devreye Alma 
Çalışmalarını Nasıl Arttırabilir Planlama Kılavuzu >

Açık bulut sağlayıcı altyapıları dahil olmak üzere veri merkezi bulut altyapılarının %90'ından 
fazlası, Intel® işlemcili platformlar üzerine kuruludur.1 

Intel® tabanlı bulut çözümleri ve teknolojilerini kullanmak, bulut performansını, güvenliği, 
güvenilirliği ve yönetilebilirliği optimize etmenize yardımcı olur.

Buluttan faydalanmaya ya da bulut altyapısı kullanımınızı 
genişletmeye karar verdiğinizde, nasıl stratejik eylem planı 
geliştirirsiniz? Daha da önemlisi, BT'yi ve iş hedeflerini nasıl etkili bir 
şekilde birbirine uyumlu hale getirirsiniz? LOB ortaklarınızla birlikte 
bir çerçeve belirlemenize ve ilerlemenize yardımcı olacak bu hızlı 
kılavuzu inceleyin.

Bulgularınızı kaydetmek için Şekil 1'deki basit dörtlü yapıyı kullanabilirsiniz. 
Veritabanı türleri ve talebe göre şekillenen temel uygulamalar ve hizmetler 
katalogunu elde edersiniz.

Şekil 1. Uygulamalarınız ve hizmetler için görsel bir çerçeve oluşturun.

Şekil 2. Değerlendirmenizi altyapı gereklilikleri ve bulut modellerine göre belirleyin.

Şekil 3. Hizmet merkezli altyapınız, büyümeyi ve bulut için net bir yolu destekler.

Bulut Hizmetleri  
Başlangıç Kılavuzu
BT altyapı stratejisinde hizmet  
odaklı bir yaklaşım benimseme. 

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

•  Beklenmedik talep artışı ve daha 
az kullanım için ideal

• Standart işlevsellik

•  Daha düşük düzeyde veri 
hassasiyeti

Tavsiye edilen 
bulut modeli: 
Açık bulut

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

•  Yüksek oranda kullanım ve 
tahmin edilebilir talep

•  İş için temel ve müşteri 
memnuniyeti için temel 

•  İş gerekliliklerine ve yasal 
düzenlemelere uyumluluk için 
daha fazla veri güvenliği kontrolü

Tavsiye edilen 
bulut modeli: 
Özel veya 
hibrit bulut

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

•  Talep ve ölçekte değişkenliklerin 
üstesinden gelir

•  Geliştirme döngüsü süresini 
kısaltır ve girişimlere pilotluk 
ederken “kiralama” kapasitesi 
sunar

•  Girişimlerin sürdürülmesi ve 
temel uygulamalara geçiş için 
daha kolay bir yol sunar

Tavsiye edilen 
bulut modeli: 
Özel, hibrit 
veya açık 
bulut

Bulut planlama kılavuzlarına ve BT kaynaklarına şu adresten erişin: www.intel.com/cloud 
Bulut referans mimarilerini şu sitede bulabilirsiniz: www.intelcloudbuilders.com 
Bulut sağlayıcıları şu sitede bulabilirsiniz: www.intelcloudfinder.com 
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