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Yöneticiler İçin Genel Bakış

Intel BT’nin kurumsal bulutu, bir sanal makineyi 10 dakikadan kısa sürede 

devreye almamıza olanak tanır; Intel kullanıcılarına talep üzerine self 

servis olanağı sağlar ve yazılım geliştiriciler için zengin hizmetler sunar. 

İçeriden inovasyon yapma fırsatı sunan özel bulutumuz birleşik, birlikte 

çalışabilir ve açık buluta yönelik çalışmalarımızda önemli bir rol oynar.

Açık kaynak bulut teknolojilerine yeni yeni 
odaklanmaya başladığımız bu dönemde, 
kullanıcılarımızın özel bulut hizmetleri kullanımı 
basitleşti ve hızlandı. Ortak bir orkestrasyon 
katmanı ve kontrol bölmesine imkan tanıyan 
açık bulut teknolojileri, kaynak yönetiminin 
otomasyonunu arttırmamıza yardımcı olur. 
Açık ve özel bulutlarımızı, tıpkı bir bulut hizmeti 
sağlayıcı gibi konsolide etme becerimizi 
güçlendirdiğimizde ise çok daha fazla iş 
esnekliğine sahip olacağız. Aynı zamanda 
işletme maliyetlerini azaltırken Intel'in iş 
çevikliğini ve hızını arttırmaya devam ediyoruz. 
Intel BT, yeni hizmetlerin %85'inden fazlasını 
artık Ofis, Kurumsal ve Hizmetler düzeyindeki 
veri merkezi ortamlarında sunuyor.

Özel bulut ortamımıza yönelik açık kaynak 
ve açık standart yaklaşımımızın daha birçok 
avantajından yararlanıyoruz:

• Intel'in büyük ölçekli, otomatikleştirilmiş 
hibrit bulut altyapısına geçişinde ve açık 
bulut ekosisteminde lider rolü üstlenme 
fırsatı

• Intel'in uygulama geliştiricilerine uygulama 
ve veri sunumumuzda iyileştirmeler yoluyla 
verimlilik artışı 

• Bulut mimarisine sahip uygulamalar 
için kapalı kalma süresini sıfıra indirme 
hedefimize hızla yaklaşırken, daha 
iyi yedekleme, kapasite yönetimi ve 
otomasyon

• Barındırma hizmetlerimizi açık bulut 
hizmetine benzer şekilde yürütürken daha 
iyi hizmet düzeyleri ve uyum 

Intel inovasyonlarına ve büyümesine devam 
ederken, üretim ve tedarik zincirinden 
satış ve pazarlamaya kadar yeni iş kolları, 
acil ve benzersiz talepleriyle BT üzerinde 
baskı oluşturacak. Bu talepleri hibrit bulut 
yolculuğumuzu sürdürerek karşılamayı 
planlıyoruz. Hibrit bulut modelinde 
uygulamaları, kullanıcı deneyimi, performans, 
maliyet ve halihazırdaki bulut faaliyetlerinin 
bağlamına bakarak, açık ve özel, tesis içi ve dışı 
konumlara dinamik olarak taşıyabiliyoruz. Özel 
bulut ortamımızda kat ettiğimiz ilerlemeler, 
Intel iş birimlerine açık ve özel bulut hizmeti 
sunmak için ortak bir orkestrasyon katmanı ve 
kontrol bölmesi geliştirmemize imkan tanıyor.
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INTEL'DE BT 
Intel'de BT programı dünyanın 
dört bir yanındaki BT uzmanlarını, 
organizasyonumuzdaki meslektaşlarla 
bir araya getirerek, öğrenilen derslerin, 
yöntemlerin ve stratejilerin paylaşılmasına 
imkan tanır. Hedefimiz ise nettir: İş değeri 
yaratan ve BT'yi bir rekabet avantajına 
dönüştüren en iyi Intel BT uygulamalarının 
paylaşılması. Daha fazla bilgi için  
www.intel.com/IT adresinde bizi ziyaret edin 
ya da yerel Intel temsilcinizle iletişime geçin.

KURUMSAL ARKAPLAN
Intel BT, yaklaşık 100.000 Intel 
çalışanını destekleyen ve 64 veri 
merkezinde 55.000'e yakın sunucu 
içeren büyük ölçekli, küresel bir bilgi 
işlem ortamını yönetir. Çalışanlar, 
hizmetlerimize 147.000'i aşkın cihaz 
üzerinden bağlanır.  
Bu cihazların büyük çoğunluğu 
mobil kurumsal bilgisayarlardan, 
rakamla belirtmek gerekirse, 43 bini 
aşkın taşınabilir cihazdan oluşur.

Büyük bir organizasyonu destekleme 
ihtiyacı, bulut operasyonlarını Intel'in 
kurumsal faaliyetlerinin olmazsa olmazı hale 
getirmektedir. Kullanıcılarımıza mümkün olan 
en iyi hizmeti sunmak için bulut hedefimiz, 
oldukça kullanılabilir, paylaşımlı ve elastik 
bir altyapının etkinleştirilmesini ve burada 
güvenli, standartlaştırılmış platformların ve 
verilerin self servis portallar yoluyla talep 
üzerine sunulmasını sağlamaktır. Üç bulut 
hizmeti sunum modeli ile bu hedefe ulaşmaya 
çabalıyoruz: açık, özel ve hibrit bulut.

Açık ve özel bulut hizmetlerimiz yoluyla Intel'in 
iş birimlerine şunları sunuyoruz:

• Bir hizmet olarak yazılım (SaaS). Talep 
üzerine yazılım uygulamaları veya hizmetleri

• Bir hizmet olarak platform (PaaS). Talep 
üzerine yazılım geliştirme ve barındırma 

• Bir hizmet olarak altyapı (IaaS). Talep 
üzerine bilgi işlem altyapısı

• Bir hizmet olarak veritabanı (DBaaS). 
Talep üzerine veritabanı çözümleri

Diğer büyük ölçekli girişimlerin yanı sıra 
Intel, Open Data Center Alliance bulut 
olgunluğu modelini temel alarak, çok yıllı 
bir bulut 'olgunlaştırma' serüvenine başladı 
(bkz. Şekil 1). Nihai amacımız; birleşik, birlikte 
çalışabilir ve açık standartları temel alan 
bir bulut ortamını hayata geçirerek, özel 
ve açık bulutları kapsayan ve norm haline 
gelecek hibrit uygulamalara hız kazandırmak. 
Bu olgun bulut modeli, maliyetleri optimize 
etmemize ve iş yüklerini dengelememize 
yardımcı olurken, daha yüksek son kullanıcı 
verimliliği için hizmetler arasında kusursuz 
kaynak paylaşımını mümkün kılacak.

Özel Bulut Serüvenimiz
2009 yılında atıldığımız özel bulut serüveni, 
sanallaştırma ve veri merkezi konsolidasyonu 
yoluyla sunucu kaynaklarının daha verimli 
kullanımı sayesinde maliyet açısından avantaj 
elde etmeyi amaçlıyordu. Bu serüvene özel 
bir bulut ve bilgi işlem IaaS'ı ile başladık. 

Özel bulut, oldukça verimli biçimde 
otomatikleştirilmiş ve sanallaştırılmış bir 
altyapıyı temel alan, tek kullanıcılı bir bilgi 
işlem ortamıdır. Tesis içinde buna, kurumsal 
özel bulut denir. Açık bulut sağlayıcıları 
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Şekil 1. Intel BT, sektördeki organizasyonların tavsiye ettiği birleşik, birlikte çalışabilir ve açık bir buluta doğru çıktığımız yolculukta bize rehberlik sunan 
Open Data Center Alliance imzalı Cloud Olgunlaştırma Modeli'ni kullanıyor.

http://www.intel.com/IT
http://www.intel.com/IT
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tarafından barındırıldığında ise sanal özel bulut 
adı verilir. Kurumsal bulut ortamımız, Intel 
BT'nin sahip olduğu, kullandığı ve sürdürdüğü 
tek kullanıcılı bir ortamken, özel bulutumuz 
birden çok Intel iş birimine hizmet verdiği için 
çok kullanıcılı bir ortam olarak düşünülebilir. 
Bu iş birimlerinin ilgili uygulama grupları, 
genellikle bir kullanıcı olarak kategorilendirilir. 

Kurumsal özel bulut, oldukça hassas 
uygulamalarla verilerin kurum dışında 
barındırılmasından doğan potansiyel 
riskler olmaksızın açık bulutların sunduğu 
birçok çeviklik ve verimlilik avantajlarını 
sunar. Özel bir bulut ortamını uygulamaya 
alırken ilk stratejimiz, kilit alanlarda açık 
bulut hizmetleri üzerinden SaaS kullanarak 
"içeriden dışarıya" bir bulut teknolojisine 
bağlı olmaktı.1 Kurum içerisinde bulut 
teknolojilerinin kullanılması, bizi uygulama 
bileşenlerinin birden çok bulutta çalıştığı hibrit 
bir modelde açık bulutların avantajlarından 
faydalanacak konuma getiriyor. 

İlk olarak 2010 yılında ofis, kurumsal ve 
hizmet uygulamaları için özel bir bulut ortamı 
devreye aldık. İlk kurumsal özel bulut, veri 
merkezi sunucu ortamımızın sanallaştırılmış 
haliydi. Bu bulutu, halihazırdaki kurumsal 
yönetilebilirlik araçları ve çözümleri ile 
entegrasyon yazılımları ve veritabanları 
sayesinde devreye aldık. Böylece bilgi 
işlem, depolama ve ağ çözümlerini bir 
araya getiren tümleşik bir çözüm elde ettik. 
Sunucu kapasitemizin daha iyi kullanılmasını 
sağladığımız için, sanallaştırma ve 
konsolidasyonun maliyeti düşüren faydalarını 
hemen görmeye başladık. Ardından, son 
kullanıcı tarafında çevikliği ve verimliliği 
arttıracak self servis özellikler ekledik.

1 Daha fazla bilgi için "Kurumsal Bulut Bilişim Stratejisi 
Geliştirmek" başlıklı Intel'de BT inceleme raporunu 
okuyun.

Neden Özel Bulut Ortamı?

Intel spesifik iş ihtiyaçlarını karşılamak ve iş birimlerine hizmet vermek için günümüzde açık 
bulut hizmetlerinden yararlanmaktadır; ancak biz, herhangi bir dış sağlayıcı kullanmadan, 
kendi kapasitemizi kullanmayı tercih ediyoruz. Kurumsal özel bulutumuzu çalıştırırken 
amacımız perakende bulut sağlayıcılarla doğrudan rekabet etmek değildir. Bizim nihai 
amacımız, Intel'in iş birimlerine ve onların kullanıcılarına hizmet etmek. Yine de halihazırda 
yürüttüğümüz bulut olgunlaştırma sürecinin bir parçası olarak, bir çalışanın kurumsal ortam 
ile açık piyasa ortamından yararlanma şekli arasındaki fark belirsizleşmeye başladı. 

Açık bulutların mı, özel bulutların mı daha bütçe dostu olduğu konusunda birçok tartışma 
yapılıyor. Açık bulut sağlayıcıları kâr elde etmeyi amaçlarken, BT organizasyonları böyle bir 
amaç gütmüyor. Açık bulut sağlayıcıları ölçek ekonomileri kazanırken maliyetler azalıyor ve 
rekabette öne çıkıyor.

Özel bulutumuzu geliştirmemizin en önemli nedenleri arasında esneklik ve çeviklik var. 
Bir açık bulut sağlayıcıya çapa atmak, bulutlar arasında birlikte çalışabilirlik az olduğu için 
oldukça kolay olacaktır. Yüksek geçiş maliyetlerine neden olan unsurlar, yalnızca iş yüküyle 
sınırlı kalmayıp veri, izleme, hizmet düzeyi anlaşmaları ve güvenlik gibi iş yüküyle ilgili her 
şeyi kapsayacak şekilde arttı. Çeviklik açısından özel bulut, iş birimlerimizin ve geliştiricilerin 
kendi bulut kapasitesini hızla temin etmesini ve yönetmesini sağlarken; uygulama 
ihtiyaçlarını karşılamak için önceden belirlenmiş sınırlar içerisinde kaynakları dinamik olarak 
ölçeklendirmesine imkan tanıyor.

Açık bulutları verimli biçimde kullanmak için altyapıyı akıllıca kullanan ve bulut avantajlarını 
en üst düzeye çıkaran, daha yüksek sayıda bulutu tanıyan uygulamalar geliştirmemiz 
gerekiyor. Bu uygulamaları üretme süreçlerini hızlandırmak için Intel'in geliştiricileriyle 
çalışmaya devam ediyoruz. 

Kurumsal ve işletme güvenliği endişeleriyle başa çıkabilmek de bulut stratejimizin öncelikli 
amaçlarından biri. Intel’in özel bulutu, devam eden bulut uygulamalarımızın neden olduğu 
risklerin ve endişelerin üstesinden gelecek güvenlik kontrolleri ile özelliklerin sürekli olarak 
gelişmesini sağlıyor. Bu yaklaşım sayesinde mevcut kontrollerimizi tesis içi özel bulutumuza 
kolayca adapte edebiliyor ve bulut hizmetleri olarak sunulan daha fazla güvenlik hizmeti 
keşfediyoruz. Bu yaklaşım, kurumsal güvenliğin, savunma modelinin geleneksel sınırları 
ötesinde gelişmesi için kritik öneme sahip. 

Özel bulutumuz, maliyeti yüksek özel donanımlara ve yazılımlara ihtiyaç olmaksızın 
tüm uygulamalara daha yüksek kullanılabilirlik düzeyleri kazandırmamıza imkan tanıyor. 
Güvenilirlikteki bu artışın nedeni; sanallaştırma yazılımındaki yeni yüksek kullanılabilirlik 
özelliklerinin yanı sıra Intel® Xeon® işlemcilere sahip, yüksek teknoloji, sektör standardı 
sunucularda Makine Denetim Mimarisi Kurtarma gibi görev açısından kritik özelliklerin 
kullanılabilirliği.

http://www.intel.com/IT
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Başarı ölçümlerimiz sırasında aşağıdaki iki 
fayda dikkat çekiyordu:

• Birleşik kapasitenin oluşturulması, çok 
kullanıcı özelliklerinin kullanımı ve varlıkların 
bir havuzda toplanması sayesinde kaynak 
paylaşımını arttırdı ve üç yıl içerisinde  
9 milyon doları aşkın tasarruf elde etmemizi 
sağladı.

• Talep üzerine hizmetlerin daha hızlı 
sunumu, uygulama geliştiricilerin bir hizmet 
düzeyi anlaşmasıyla 3 saatten kısa sürede 
sanal makine (VM) almasına imkan tanıdı. 
Daha önceden, yeni kapasite talebi üzerine 
bir sunucunun temin edilmesi 90 güne 
kadar sürebiliyordu. 

Açık Buluta Giden Yol
Özel bulutumuza yönelik ikinci ve halihazırdaki 
girişimimiz, ilk olarak açık standartları ve açık 
kaynak teknolojilerini temel alıyor.  
Bu girişim birleşik, birlikte çalışabilir ve açık 
buluta doğru yaptığımız yolculuktaki bir 
sonraki adımımız. Açık bulut oluşturmak için 
açık kaynak yazılımı kullanımı, açık bulut 
ortamının veri merkezi hizmetlerimizin bir 
uzantısı olarak kullanılmasına imkan tanır. 

Açık kaynak çözümlerinin, müşteriye 
ait uygulama geliştirme süreçlerini 
hızlandırmak ve PaaS, DBaaS ve bulutu 
tanıyan tasarım ilkelerini kolaylaştırmak 
için kilit bir rol oynadığını düşünüyoruz. 
Açık kaynak bulut yazılımları, birçok 
avantajı da beraberinde getirir:

• Kendi bulut yazılımımızı yazma, test etme 
ve devreye alma zorunluluğunu ortadan 
kaldırır.

• Yüksek geçiş maliyetlerini ve özel 
kaynaklarla ilişkili lisans maliyetlerini 
ortadan kaldırır

• Özel bulut serüvenimize başladığımız 
zaman sahip olmadığımız; ancak 
günümüzde sunulan birçok açık kaynak 
seçeneğinden yararlanmamızı sağlar

• Güçlü ve dinamik bir açık kaynak 
topluluğuna katılmamıza, bu topluluktan ve 
üçüncü taraf şirketleri üzerinden sunulan 
kurumsal düzeyde destek seçeneklerinden 
yararlanmamıza imkan tanır

• Açık kaynak topluluğunun olağan 
güncellemelerinden yararlanmamızı ve en 

yeni özellikleri, kapasiteleri ve performans 
iyileştirmelerini hızla devreye almamızı 
sağlar

• Çekirdek kodları topluluğun diğer üyeleriyle 
birlikte yazmamızı ve bu kodu daha hızlı 
hareket etmek amacıyla paylaşmamızı 
sağlar

• Altyapı yatırımları ve sanallaştırma 
girişimleri gibi, ortamımızda önem verdiğimiz 
uygulamaları sürdürmemize; yeni nesil 
barındırma çözümlerimizin sunumuna 
yönelik sürekli ilerleme kat eden bir yazılım 
platformu sunmamıza imkan tanır

Açık kaynak yazılımına ek olarak, çoğu 
durumda teknoloji olgunluğu, maliyet veya 
spesifik özellikler gibi faktörleri temel alan 
geleneksel bir yazılım modeli kullanıyoruz. 
Bu bileşenlerin birlikte daha verimli çalışması 
için genel entegrasyon, optimizasyon ve 
otomasyon fırsatlarına odaklanmamızı 
sağlayacak açık standartlardan güç alıyoruz.

Bulutumuzu kullanıcı dostu hale getirmek 
içinse operasyonlarımızı bulut hizmeti 
sağlayıcılara göre modelliyoruz. Böylece 
kullanıcılarımız, hizmet tekliflerimizi daha net 
anlayarak, hizmetleri karşılaştırabilecekleri 
ve kullanabilecekleri bir konum elde eder. BT 
hizmetlerimizin kullanımının daha kolay hale 
gelmesiyle, kullanıcılar dış hizmetlere ödeme 
yapmadan önce bizim hizmetlerimizi kullanma 
eğilimi gösterir. İş yüklerini konsolide ederek, 
bir bütün olarak Intel için daha iyi maliyet 
ve kaynak verimliliği elde edebiliyoruz. 

Sağlayıcı modeli, bizi geleceğe yönelik hibrit 
senaryolarına hazırlıyor. Bu senaryolarda, 
açık bulut ortamları altyapımızın bir uzantısı 
olarak görünür ve çalışırken, uygulamaları 
ve verileri kusursuz ve güvenli bir kullanıcı 
deneyimi olarak sunar. Bulutun hem kurum 
içinde hem de kurum dışında olduğu 
durumlarda kullanıcılar, her zaman, her yerde 
ve her cihazda uygulamalara ve verilere 
güvenli biçimde erişmeye ihtiyaç duyar. 

Bulutumuzu sunarken amacımız özel 
bulutumuzu, bir bulut sağlayıcı kadar 
verimli biçimde sunmak; çevik metodolojiler 
(şelale BT süreçlerinin aksine) ve 
DevOps desteğinden yararlanarak 
ölçeklenebilir bir bulut çalıştırmaktır. 

Çevik metodolojiler, yinelemeli ve kademeli 
geliştirme süreçlerini temel alan bir grup 
yazılım geliştirme yöntemleri olup, bu 
metodolojiye göre gereklilikler ve çözümler 
departmanlar arası ekiplerin işbirliği yoluyla 
geliştirilir. Bulutumuzu geliştirirken biz de 
çevik bir yaklaşımdan yararlanıyoruz. Ayrıca 
uygulama geliştirme ekipleri, kurumsal 
özel bulutumuzda çalışan uygulamaları 
geliştirirken çevik yöntemler uyguluyor.

DevOps, BT mühendislik geliştiricileri ile BT 
operasyonu uzmanları arasındaki iletişimi, 
işbirliğini ve entegrasyonu güçlendiren 
bir yazılım geliştirme yöntemidir. DevOps 
modeli temelinde bulutumuzu çalıştırırken, 
geliştirme ve operasyon ekiplerinin görevleri 
arasında bir entegrasyon olduğuna, bu 
sayede geliştiricilerin oldukça otomatik ve 
çevik bir altyapıyı kullanarak uygulamalarının 
destek ve yönetimiyle ilgili görevler 
üstlendiğine tanık oluyoruz. Geliştirme ekipleri, 
uygulamalarını geliştiren ve desteklerken 
DevOps kullanımlarını hızlandırmak amacıyla 
bizim sunduğumuz bulut hizmetlerini giderek 
daha yaygın biçimde kullanmaya başladı. 

DevOps'un kilit özelliği, ortak görevlerin 
otomatikleştirilmesini sağlamak amacıyla 
her katmanda web hizmetlerinin kullanılabilir 
olmasıdır. Otomasyon, ölçekleme kabiliyetini 
güçlendirir ve hataya yatkın manuel çalışmaları 
azaltarak, daha küçük bir ekibin daha büyük 
ortamları desteklemesini mümkün kılar.

Yukarıda açıklanan metodolojiler ve 
teknolojiler, hibrit bir buluta yönelik nihai 
hedefimize erişmemizdeki önemli adımlar 
ve özelliklerdir. Bu model sayesinde kullanıcı 
deneyimi, performans, maliyet, güvenlik ve 
halihazırdaki bulut faaliyetlerinin bağlamına 
göre uygulamaları gerek tesis içine gerekse 
dışına, en uygun konuma dinamik olarak 
taşıyabiliriz. İçinde bulunduğumuz bulut 
çağında, iş yüklerini konsolide edecek ve ister 
açık ister özel buluttan yararlanalım; maliyet 
ve çeviklik anlamında en iyi değeri alacak 
konumda olmamız gerektiğine inanıyoruz. 
Ayrıca ortak bir orkestrasyon katmanı 
üzerinden açık ve özel bulutları koordine 
etmek için önce böyle bir katmanı özel 
bulutumuzda kusursuzca devreye almamız 
ve çalıştırmamız gerektiğine inanıyoruz. 
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EN İYİ UYGULAMALAR 
Özel bulutumuzu, bir bulut hizmeti 
sağlayıcısı gibi çalıştırmak; bilgi 
işlem, depolama ve ağ seçenekleri 
için talep üzerine self servis 
PaaS ile talep üzerine self servis 
IaaS çözümleri sunarken kaynak 
verimliliğimizin maksimize edilmesini 
gerektirir. Bu hedeflere ulaşmak 
amacıyla OpenStack* yazılımı 
kullanımımızı yaygınlaştırarak, bu 
yazılımı tüm barındırma sanallaştırma 
ortamlarımız için tek kontrol 
bölmesi haline getiriyoruz. 

Platformumuz, PaaS uygulamaları için 
başka bir açık kaynak projesi olan Cloud 
Foundry* çözümünden de yararlanır. Bulut 
özellikleri yığınının her bir düzeyinde bulut 
operasyonlarımızı yönetmek için Information 
Technology Infrastructure Library* (ITIL) 
standartlarını takip ediyoruz. Ayrıca, verimliliği 
arttırmak ve müşterilerimizin deneyimini 
iyileştirmek için bulut çözümleri sunum 
modellerimizi geliştirmeye devam ediyoruz.

Raporun bu bölümünde, aşağıdaki üç alanda 
güncellenmiş en iyi uygulamalarımız ile bilinen 
en iyi yöntemlerimizi (BKM) ele alacağız:

• Bulut barındırma stratejisi

• Bulut çözümü sunum modelleri

• Bulutu tanıyan uygulamalar

Bu alanlara odaklanmak, özel ve açık bulutları 
kapsayan hibrit uygulamaları çalıştırabilecek 
birleşik, birlikte çalışabilir ve açık bir buluta 
giden yolda ilerlememizi sağlıyor.

Sağlayıcıları Aratmayan 
Bulut Barındırma Stratejisi 
Yürütmek
Intel BT'nin kusursuz bir hizmet sunabilmek 
için hizmetlerin alımını ve kullanımını kolay ve 
hızlı hale getirirken, bulut hizmeti sağlayıcısı 
gibi faaliyet göstermesi gerektiğine 
inanıyoruz. Aynı zamanda bulut birleştirme 
süreçlerine devam ederken, iş yüklerinin 
kurum içerisindeki BT altyapıları arasında 
kolayca taşınmasına imkan tanıyarak çevikliği 
ve verimliliği maksimize etmeye çalışıyoruz. 
Nihayetinde, özel ve açık bulutlar arasında 

aynı akıcılığı elde etmeyi planlıyoruz. Bulut 
aracısı olarak hareket edersek, konsolidasyon 
yoluyla maliyetleri optimize edebilir ve bulut 
hizmetleri portföyümüzde güvenlik gibi 
standart BT gerekliliklerini karşılayabiliriz.

Bulut girişimlerimizin başarısını ölçerken 
dikkate aldığımız kilit unsur dinamik, esnek 
bir şekilde yapılandırılabilir kaynak havuzları 
yoluyla sunulan talep üzerine self servis 
çözümleri sunma kabiliyetimiz. Tüm bilgi işlem, 
depolama ve ağ işlevlerinin soyutlanması 
ve hizmet olarak sunulması gerekiyor 
(bkz. Şekil 2). Hizmetlerin İnternet ya da 
kurumsal ağ üzerinden erişilebilir olması; 
kaynakların ise birden çok kullanıcı arasında 
paylaşılabilmesi (çok kullanıcılık) gerekiyor.

Bulut barındırma stratejimizin son bileşeni 
ise düzenli sunucu yenilemeleri. Mevcut 
veri merkezleri içerisindeki güncel ve 
gelecek ihtiyaçları uygun maliyetli biçimde 
karşılama kabiliyetimizi güçlendirmek 
için Intel® Xeon® E7 v2 işlemci ailesini 
temel alan sunuculara geçiş yapıyoruz. 

Arayüzler

Bir Hizmet Olarak İzleme
Yönetilebilirlik (Open Source Foundation)

Bulut İşletim Ortamı
Bir Hizmet Olarak Altyapı (Açık Kaynak - OpenStack*)

Çıkış Süresi

İzleyici Karar Alıcı Uygulayıcı Toplayıcı

Grafiksel Kullanıcı Arayüzü Uygulama Programlama Arayüzü

İşletim Sistemi 
Glance*

Blok Depolama 
Cinder*

Pano
 Horizon*

Nesne Depolama 
Swift*

Ağ 
Neutron*

Bilgi İşlem 
Nova*

Bilgi İşlem Depolama Ağ

6 Ay

3 Ay

3 Ay

6 Ay

Uygulama Platformu Hizmetleri
Bir Hizmet Olarak Platform (Açık Kaynak - OpenStack*)

Analizler Mesajlar Veri Web

Şekil 2. Intel BT Bulut Platformu Çözüm Yığını, açık kaynak, diğer bileşenler ve ilgili yenileme döngülerini gösteriyor.
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BKM 1: KAYNAK YÖNETİMİ İÇİN 
BİLGİ TEKNOLOJİLERİ ALTYAPISI 
STANDARTLARI'NDAN YARARLANMAK

Bulut operasyonlarımızı bulut özellikleri 
yığınının her bir düzeyinde yönetmek 
için ITIL standartlarını uyguluyoruz (bkz. 
Şekil 3). Bu standartlar; fiziksel cihazlar ve 
konteynerler, işlev yönetimi, veri entegrasyonu 
ve analizi, iş akışı otomasyonu ve hizmet 
sunumundan oluşan bütün bulut çözümü 
yığınımız için bütüncül bir bakış açısı sunar.

ITIL standartlarını uygulamak; 
otomatikleştirilmiş izleme ve yapılandırma 
araçlarını kullanımımızı yaygınlaştırmamızı ve 
aşağıdaki yönetim katmanlarını sunarak talep 
üzerine hizmetleri iyileştirmemizi sağlar:

• Hizmet sunumu. IaaS ve PaaS.

• İş akışı otomasyonu. Modüler ve 
genişletilebilir bir çerçeve belirler. Bu 
çerçeve sayesinde, çoğu bulut bilişim 
bileşeninin entegrasyonu basitleşir; hızlı 
VM sağlama ve geri alma için talep üzerine, 
oldukça kullanılabilir ve ölçeklenebilir bulut 
bilişim altyapısı elde edilir.

• Veri entegrasyonu ve analizi. Tüm 
konteynerlerin ve işlev yönetim katmanının 
verilerini entegre eder.

• İşlev yönetimi. Yapılandırma yönetimi, 
etkinlik yönetimi, değişiklik yönetimi ve 
kapasite yönetimi süreçlerini izler ve 
müdahale eder.

• Cihaz ya da konteyner. VM'leri, depolama 
konteynerlerini ve aracıları içerir.

• Fiziksel cihazlar. Bilgi işlem, depolama ve 
ağ donanımı platformlarını kapsar.

• Tesis. Bütün veri merkezini temsil eder.

Yetkilendirme, kotalar, hizmetleri şeffaf 
ölçme olanağı ve veri güdümlü iş zekası 
süreçlerini içeren bir barındırma otomasyonu 
çerçevesi belirlerken, ITIL standartlarından 
yararlanmanın en iyi uygulamalar arasında 
önemli olduğuna inanıyoruz. Bu standartlar 
iş çevikliğimizi ve hızımızı arttıran; müşteri 
odaklı, self servis bir portal sunabilen, 
gerçekten kurumsal bir özel bulutu 
çalıştırmamızı mümkün kılacaktır.

Hizmet 
Sunumu

İş Akışı 
Otomasyonu

Veri 
Entegrasyonu 

ve Analizi

İşlev 
Yönetimi

Cihazlar 
(Konteynerler)

 Fiziksel Cihazlar

Tesis

Optimize ve Nitelikli Bilgi İşlem, Depolama ve Ağ Oluşturma Donanım Platformu

Veri Merkezi Verimliliği

Yapılandırma Yöneticileri Etkinlik Yöneticileri

Problem Yöneticisi

Etkinlik Konsolidasyon Sorumlusu

Değişiklik Yöneticileri Kapasite Konteyner Yöneticileri

Uygulama/Altyapı Cihaz 
Yapılandırması

Uygulama/Altyapı 
Etkinlik Oluşturma

Uygulama ve Proje Gereklilikleri 
Belgesi (PRD) Sunumu

Cihaz 
Konteyneri

Uygulama Platformu 
Konteyneri

Akıllı Yapılandırma Yönetimi Akıllı Etkinlik Yönetimi Akıllı Değişiklik Yönetimi

Uçtan Uca Küresel Altyapı İş Akışı Otomasyon Katmanı

Akıllı Kapasite Yönetimi

Entegre Operasyonel Veri Katmanı (Yapılandırma, Etkinlik, Değişiklik, Kapasite)

Hizmet Sunumu Katmanı Olarak Altyapı (ve Platform)

Yönetimli Bulut Özelliği Yığını

İşletme Hizmeti 1 İşletme Hizmeti 2 İşletme Hizmeti N

Altyapı 
Yapılandırma 

Yöneticisi

Uygulama 
Yapılandırma 

Yöneticisi

Yama 
Yöneticisi

Kaynak Temini 
Yöneticisi

Altyapı 
Konteyner 
Yöneticisi

Uygulama 
Platformu 
Konteyner 
Yöneticisi

Cihaz 
Yapılandırma Veri 

Kayıt Sistemi

Uygulama 
Yapılandırma Veri 

Kayıt Sistemi

Cihaz Etkinlik 
Aracısı

Uygulama 
Etkinlik Aracısı

Yama Sunumu 
Aracısı

PRD Sunumu 
Aracısı

Sanal Cihaz Web, SQL Konteynerleri

Web, SQL 
PRD'leri

İşletim 
Sistemi 

PRD

Mantıksal 
Disk/Ağ

Yapılandırma Hatası Yönetimi

Yapılandırma Standardizasyonu

Uçtan Uca Kaynak 
Temini Yaşam 

Döngüsü

Hizmetten 
Altyapıya Sağlık 

Yönetimi

Öngörücü 
Eylemler

Kaynak 
Temini Yaşam 

Döngüsü

Planlama

Tahsis

Uçtan Uca 
Uyumluluk 

Yaşam Döngüsü

Talep Üzerine, Neredeyse Gerçek Zamanlı 
Sorun Giderme Verileri Entegrasyonu

Talep Üzerine Kullanıcı ve Çekirdek 
Veri Entegrasyonu ve Analizi

Periyodik, İş Güdümlü Kilit Veri 
Entegrasyonu, Kümelemesi ve Saklanması

Bulut Portalı
(Talep Üzerine Altyapı Hizmeti)

İş Zekası Uygulamaları
(Metrikler, Analizler, Hata Giderme)

Uçtan Uca Altyapı İşlevleri için Yönetim Uygulamaları

Etkinlik Yöneticisi

Fiziksel - 
Sanal 
Yaşam 

Döngüsü

Şekil 3. Information Technology Infrastructure Library* standartları, bütün bulut çözümü yığınımıza ilişkin bütüncül bir bakış sunar.
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BKM 2: OPENSTACK 
BULUT UYGULAMASI
Kilit bulut altyapısı kaynaklarını (bilgi işlem, 
depolama ve ağ oluşturma) programlanabilir 
şekilde sunmak için açık kaynak bulut işletim 
sistemi olan OpenStack'i seçtik ve tüm 
barındırma sanallaştırma ortamlarımızda 
bunu uyguladık (bkz. Şekil 4). OpenStack, 
yalnızca bilgi işlem (sunucu) teminine 
yönelik self servis süreçlerinden, depolama 
ve ağ unsurlarına yönelik self servis 
süreçlerine geçiş yapmamızı sağlar.

BT barındırmaya yönelik birleşik bir platform 
olan OpenStack, adminlere yönetim 
kontrolü veren bir kontrol paneli sunar. Bir 
web arayüzü ise kullanıcıların kaynakları 
hızla seçmesine ve temin etmesine 
imkan tanıyan self servis işlevleri sağlar. 
OpenStack ile otomatikleştirilmiş izleme ve 
yapılandırma araçlarımız bir araya gelerek 
Intel'in uygulama geliştiricilerinin ihtiyaç 
duyduğu yeni kapasiteyi daha kolay ve hızlı 
bir şekilde temin etmemize imkan tanır. 

BKM 3: TEK BİR KONTROL BÖLMESİ 
İLE ÇEVİKLİĞİ VE VERİMLİLİĞİ EN ÜST 
DÜZEYE TAŞIMAK
Bütün sanallaştırma ortamımız için 
OpenStack'i tek kontrol bölmemiz olarak 
kullanmak, 2014 stratejimizin kilit 
unsurlarından biri oldu.2 OpenStack, son 
kullanıcı bulutumuz ile ister web portalı, 
ister API'ler, ister OpenStack komut satırı 
arayüzü (CLI) üzerinden etkileşime geçsin; 
IaaS'ı son kullanıcı karşısında görünür hale 
getirir. PaaS örnekleri, kontrol bölmesi 
aracılığıyla IaaS üzerinde temin edilir.

OpenStack katmanı altında ise barındırma 
ortamı yer almaktadır. Bu ortam, ticari 
bir hipervizör veya çekirdek tabanlı Sanal 
Makine gibi OpenStack hipervizörü üzerinde 
çalışabilir ve kullanıcılarımızdan soyutlanır. 
Kullanıcılar teknolojinin temelinde yer alan 
altyapının ne olduğunu önemsemediği; 
yalnızca bir barındırma hizmeti istediği 
için bu soyutlama mantıklı bir karardır. 

OpenStack'in otomatikleştirilmiş izleme ve 
yapılandırma araçlarıyla entegrasyonu bize şu 
avantajları sağlar: 

2 OpenStack kullanarak başladığımız açık kaynak 
serüveni hakkında daha fazla bilgi için "Açık Kaynak 
Yazılımı Kullanarak Bulut Hizmetlerinin Devreye Alımını 
Hızlandırmak" başlıklı Intel'de BT inceleme raporunu 
okuyun.

• Uygulama geliştiriciler için yeni kapasitenin 
hızla temin edilmesi

• Daha iyi yedekleme ve otomasyon 
sayesinde bulut mimarisine sahip 
uygulamalar için kapalı kalma süresini sıfıra 
indirme hedefimize daha hızlı ilerlememizi 
sağlayan aktif/aktif uygulama tasarımı 
desteği

• En yeni iyileştirmelerin, özelliklerin ve 
işlevlerin daha hızlı devreye alınmasını 
sağlayan ve daha gelişmiş teknolojili, 
tüketilebilir bulut hizmetlerini mümkün kılan 
daha kısa yazılım yükseltme döngüleri

• İyileştirilmiş hizmet düzeyleri ve uyumluluk

Halihazırdaki çalışmalarımız arasında, 
OpenStack üzerinde çalışan bir kontrol 
bölmesinin kullanımı ve bu sayede 
olgunlaşan açık kaynak özellikleri kullanımının 
maksimize edilmesi, aynı zamanda mevcut 
altyapı yatırımlarının korunması ve 
Intel'in barındırma ortamları için ortak bir 
arayüzün sunulması bulunuyor. Bu dengeyi 
tutturmak için şu adımları atıyoruz:

• Tedarikçilerin OpenStack API'leri sunmasını 
zorunlu kılıyoruz 

• Organik hizmet artışı, yenileme ve 
özelliklerin olgunluğu sayesinde maliyet 
açısından optimize edilmiş bir altyapı 
kullanıyoruz

• Bilgi işlem hizmetlerimizi yönetecek çoklu 
hipervizörlere geçiş yapıyoruz

• Açık kaynağa yönelik beceriler kazanmaları 
için çalışanlarımıza eğitim vermeye devam 
ediyoruz

• Birlikte atıldığında bu adımlar, özel 
bulutumuz çapında açık kaynak yazılımı 
kullanımımızın verimliliğini arttıracaktır. 
Ayrıca birleşik, birlikte çalışabilir ve açık bir 
buluta daha pürüzsüz bir geçiş yapmamızı 
sağlayacaktır.

MaaS
Şu anda IaaS altındaki bir katman olan, 
bir hizmet olarak sac metal (MaaS) sunma 
çalışmalarımız devam ediyor. MaaS, 
OpenStack bulut altyapısı gibi karmaşık, 
ölçeklenebilir hizmetler için fiziksel altyapının 
devreye alınmasını ve dinamik olarak temin 
edilmesini kolaylaştırır ve otomatikleştirir. 

UygulamalarOpenStack* 
Kontrol Paneli

Standart Donanım

OpenStack Paylaşımlı Hizmetler

BİLGİ İŞLEM DEPOLAMA AĞ 
OLUŞTURMA

Şekil 4. OpenStack*, veri merkezi çapında 
bilgi işlem, depolama ve ağ kaynaklarından 
oluşan büyük havuzları kontrol eden bir açık 
kaynak bulut işletim sistemidir. Bu kaynaklar, 
yöneticilere kontrol sunan bir kontrol paneli 
ile yönetilir; kullanıcılar ise kaynakları bir web 
arayüzü üzerinden temin etme imkanına sahip 
olur.

http://www.intel.com/IT


8 www.intel.com/IT

Intel'de BT İnceleme Raporu Kurumsal Özel Bulut Ortamı Kurulumunun Kolaylaştırılması

MaaS'a yönelik belli başlı üç altyapı kullanım 
senaryosuna sahibiz:

• BT altyapısının, özellikle de kendi bulut 
altyapımızın temin edilmesi ve yönetilmesi 

• BT'nin barındırdığı altyapının talep üzerine, 
self servis ve tüketiciye yönelik olarak 
temin edilmesi ve yönetilmesi Tıpkı ihtiyaç 
duyan iş yükleri için VM temin ettikleri gibi 
MaaS, son kullanıcıların fiziksel cihazları 
temin etmelerine imkan tanır.

• Donanım ve yazılım laboratuvar ayarlarında 
BT tarafından yönetilmeyen altyapının 
yönetilmesi ve temin edilmesi. Bu kullanım 
senaryosunda kapasiteyi biz sağlıyoruz; 
laboratuvarlar da işlerini yürütüyor.

İlk MaaS uygulamalarımızın 2015'te 
gerçekleşmesini bekliyoruz.

BKM 4: VERİ MERKEZİ ALANINI VE 
MALİYETLERİ DÜZENLİ SUNUCU 
YENİLEMELERİYLE OPTİMİZE ETMEK

En yeni Intel® Xeon® işlemcileri kullanan 
sunucuların üç-dört yıllık aralıklarla 
yenilenmesi ve yüksek oranda sanallaştırma 
gerçekleştirilmesi, Intel BT'nin artan bilgi 
işlem ve depolama taleplerini karşılamasını 
ve gereken fiziksel sunucu sayısını ciddi 

oranda azaltmasını sağladı. 2009 ve 
2012 yılları arasında, fiziksel sunucuları 
%60 oranında azaltarak, sanal makine 
sayısında yaklaşık 5,5 kat artış elde ettik.

İşlemci ve sunucudaki gelişmeler, aynı 
miktardaki veri merkezi alanında %35 
oranındaki yıllık artmış kapasite taleplerini 
karşılamamıza imkan tanıdı. Mevcut alanın 
kullanımını optimize etmenin, yeni veri 
merkezleri oluşturmaktan daha iyi bir 
değer teklifi olduğunu ve yatırım getirilerini 
daha hızlı sunduğunu fark ettik. Veri 
merkezi oluşturmak, uzun bir hazırlık süresi 
gerektirirken, sunucu yenileme çalışması 
faydalarını birkaç gün içerisinde göstermeye 
başlıyor. Ayrıca sunucu fiyatları sabit kaldığı 
sürece en yeni Intel® işlemcilerinin devreye 
alınmasıyla elde edilen yıllık performans 
avantajları hiçbir ekstra maliyet doğurmuyor.

Gücünü en yeni Intel Xeon E7 v2 işlemci 
ailesinden alan sunucuları yenileyerek yeni 
veri merkezleri kurmaktansa, halihazırdaki 
alanı optimize ediyoruz. Intel’in 22nm işleme 
teknolojisinden yararlanan bu işlemciler %50 
daha fazla çekirdek (15'e varan), yuva başına 
30 iş parçacığı ve %25 daha fazla önbellek 
barındırır ve önceki sürümlere kıyasla iki kat 

daha fazla ortalama performans sunar.3 
Bu, performans artışına ek olarak entegre 
PCI Express* 3.08 sayesinde dört kat daha 
fazla bant genişliği, önceki nesil Intel® 
Xeon® E7 4870 işlemciye göre %84 daha 
yüksek işlem hacmi sunmamızı sağladı.4 

Önceki sürümlere göre bellek kapasitesindeki 
üç kat artış ile Intel Xeon E7 v2 işlemci ailesi, 
birçok yapılandırmanın ve veri talep eden, 
ticari işlemi yoğun olanlar da dahil olmak üzere 
iş yükünün üstesinden gelecek esnekliği 
sundu. İşlemcinin Makine Denetim Mimarisi 
Kurtarma özelliği, sistemin esasında ölümcül 
olacak belirli hatalardan sonra kurtarılmasına 
imkan tanıdı. Bu ve diğer özellikler, sınıfının 
en iyisi RISC teknolojili platformlara eşdeğer 
bir çalışma süresi sunulmasını mümkün kıldı. 

Bulut Hizmet Sunumu 
Modellerini İyileştirmek
IaaS ve PaaS (DBaaS dahil) sunum 
modellerinin performansını ve bunları kullanan 
müşterilerimizin self servis deneyimini 
iyileştirmeye devam ediyoruz. Bu iyileştirmeler 

3  Yapılandırma hakkındaki detaylar ve bu performans 
iddialarına ilişkin diğer bilgiler için "Daha Yüksek İş 
Zekasının Temeli" başlıklı Intel ürün özetini okuyun.

4 A.g.e.

Açık Kaynak Çözümlerini Paylaşım Toplulukları ile İleriye Taşımak

OpenStack* ve Cloud Foundry*, geliştiriciler ve bulut bilişim teknolojisi uzmanlarından oluşan küresel bir ekibin işbirliğiyle geliştirilmiş olup, bu 
ekip tarafından desteklenmektedir. Ekibin amacı, her projeyi kolay uygulanabilir, ölçeklenebilir ve özellik bakımından zengin hale getirmektir. Her 
bir kullanım senaryosunda teknolojiler, bulut yazılımı ve donanım altyapı çözümlerine yönelik çeşitli bileşenler sunan birbiriyle ilişkili projelerden 
oluşur. Tüm OpenStack ve Cloud Foundry kaynak kodları, Apache 2.0 lisansı kapsamında sunulur. 

Büyük bir BT organizasyonu olarak, çözümlerin kurumsal ihtiyaçları karşılamasını sağlamak için açık kaynak topluluklarıyla çalışmanın ne denli 
önemli olduğunu biliyoruz. Intel, OpenStack topluluğunun OpenStack çalışmalarına finansman, stratejik düzenleme ve uzmanlık sunan bir Gold 
üyesidir. Intel BT personeli bu toplulukla yakından çalışır; kod ve dokümantasyon açısından katkı sağlar; arızalar ve güvenlik açıklarını raporlar. 
Tüm bu çalışmalar, OpenStack'in Intel ve diğer BT organizasyonlarına kazandıracağı faydaları arttırmayı amaçlamaktadır. Böylece, bulut bilişim 
altyapıları için OpenStack'i seçen BT operasyonlarının Intel tabanlı donanımlara yaptığımız yatırımlar gibi, yatırımlardan maksimum değeri 
kazanmaları sağlanır.

Intel, Cloud Foundry Foundation'ın Gold Üyesi olarak Cloud Foundry topluluğunda yer alır. Ayrıca Cloud Foundry Topluluğu Danışma Kurulu'nun 
bir üyesi olan Intel BT, Cloud Foundry yol haritası konusunda stratejik ve teknik geri bildirimler sunar; kurumsal gerekliliklerin yürütülmesini 
sağlar ve Cloud Foundry projesinin günlük operasyonlarına ilişkin taktiğe dayalı öneriler paylaşır. Bu önerilere topluluğun yönetimi, idaresi ve 
üyelerini arttırma girişimleri dahildir. 

OpenStack ve Cloud Foundry gibi işbirliğine dayalı açık kaynak projelerinde yer alarak ve Open Data Center Alliance, Intel® Bulut Geliştiriciler 
programı, akademi ve sektörel araştırma merkezleriyle yaptığı çalışmalar sayesinde Intel, bulut bilişime yönelik açık, standartları temel alan 
çözümleri geliştirme vizyonuna ve bu yönde kaydedilen ilerlemelere katkıda bulunur. Bu çalışmalar ışığında, uygulamalar için daha fazla 
otomasyon, birleşiklik ve bulutu tanıma özelliklerini vurgulamaya ve desteklemeye devam ediyoruz.

http://www.intel.com/IT
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çoğu durumda, IaaS için OpenStack ve 
PaaS için Cloud Foundry gibi açık kaynak 
çözümlerinden giderek daha fazla yararlanıyor.

BKM 5: SELF SERVİS IAAS 
UYGULAMALARINI BAŞLATMAK

IaaS, ticari geleneksel yazılımları ve bütün 
uygulama yığını üzerinde kontrol gerektiren 
özel uygulamaları barındırmak için oldukça 
uygun bir seçimdir. IaaS kullanan iş birimlerimiz 
bütün yığını destekler ya da özel anlaşmalar 
yaparak Intel BT'nin yönetimli bir barındırma 
hizmeti yoluyla bunu desteklemesini sağlar. 

IaaS çözümümüz sayesinde bilgi işlem, 
depolama ve ağ altyapımızı, talep üzerine self 
servis süreçlerine imkan tanımak için API'ler 
ile GUI aracılığıyla sunuyoruz. Mevcut bilgi 
işlem ve depolama çözümlerimiz için aşağıda 
açıklanan bir dizi iyileştirme de sunulmak 
üzere. Ağ esnekliğini ve kapasitesini arttırmak; 
müşterilerin ağ hizmetlerini daha hızlı ve kolay 
almasını sağlamak amacıyla yazılımla tanımlı 
ağ oluşturma (SDN) süreçleri de yürütüyoruz. 

Bilgi İşlem Çözümlerindeki İyileştirmeler
Bilgi işlem cephesinde, çoklu hipervizör 
bulut ortamına geçiş yapıyor; izleme 
çözümlerimiz ve veritabanı teknolojilerimiz 
de dahil mümkün olan her durumda açık 
kaynak teknolojileri kullanımımızı arttırıyoruz. 
IaaS için eşit ölçüde önemli olan bir 
unsur da, altyapıyı destekleyen bilgi işlem 
süreçleri. Şu anda en yeni Intel Xeon E7 
v2 işlemci ailesine sahip yeni sunucuları 
devreye alıyoruz. Güvenlik cephesinde ise, 
Intel® mimarisi donanım destekli güvenlik 
çözümleri sayesinde güvenli sanallaştırma 
özellikleri sunmamıza yardımcı oluyor. 
Spesifik çözümler arasında Intel® Trusted 

Execution Teknolojisi5 ve Intel® Advanced 
Encryption Standard New Instructions var.6 

Ek bir güvenlik önlemi olarak veri 
anonimleştirme süreçlerini keşfetmekle 
meşgulüz. Veri anonimleştirme, kilit bilgilerin 
tespit edilmesini önleyen bir şekilde 
kullanılacak ya da yayınlanacak metinleri 
değiştirme sürecidir. Tam tersi niteliğindeki 
yeniden kimlik kazandırma süreci ise, anonim 
veri kaynağının yeniden tespit edilmesi 
için anonim veriler ve diğer veri kaynakları 
arasında çapraz referans oluşturur. 

Depolama Çözümlerindeki İyileştirmeler
Blok depolama, bulut depolama altyapımızın 
merkezi bir parçası olmaya devam etmektedir. 
Kaynak temini sırasında her VM için bir 
önyükleme hacmi yaratılır. Ayrıca, kilit 
IaaS bileşenlerini API'ler yoluyla sunma 
stratejimize paralel olarak VM'ler için ilave 
hacimler oluşturmaya, silmeye, bağlamaya ve 
OpenStack Cinder* API kullanma işlemlerine 
yönelik self servis özellikleri sunmaya başladık. 

Özel bulut ortamımızda web'de 
adreslenebilir depolama alanı kullanımının 
ilk aşamalarındayız. Bu tür bir depolama 
yöntemi, tek yazmalı, çok okumalı (WORM) 
uygulama türlerine oldukça uygun olup, 
genellikle nispeten düşük maliyetli ve 
performanslı disk sürücülerinde uygulanabilir. 

Ağ Hizmetindeki İyileştirmeler
Bilgi işlem ve depolama alanı teminini 
otomatikleştirerek, ağ bileşenini self servis 
hale getirmek için artık SDN süreçleri 
yürütüyoruz. SDN, ağın yapılandırılması 
için kullanılan ağ unsuru olarak kontrol 
bölmesini, gerçek paket akışı ile trafiğin ağ 

5 Hiçbir bilgisayar sistemi tüm koşullar altında mutlak 
güvenlik sağlayamaz. Intel® Trusted Execution Teknolojisi 
(Intel® TXT) için Intel® Virtualization Teknolojisi, Intel TXT 
tabanlı bir işlemci, çip seti, BIOS, Kimliği Doğrulanmış 
Kod Modülleri ve Intel TXT uyumlu ölçülmüş başlatma 
ortamı (MLE) gerekir. Intel TXT için sistemde ayrıca 
TPM v1.s bulunmalıdır. Daha fazla bilgi için www.intel.
com/content/www/us/en/data-security/security-
overview-general-technology.html sayfasına bakın.

6 Intel® Advanced Encryption Standard New Instructions 
(Intel® AES-NI) için Intel® AES-NI özellikli işlemciye 
sahip bir bilgisayar sistemi ve yönergelerin doğru 
sırada işlenmesi için Intel dışında bir üreticinin sağladığı 
yazılımlar gerekir. AES-NI belirli Intel® işlemcilerde bulunur. 
Özelliğin bulunup bulunmadığını öğrenmek için bayinize 
veya bilgisayarınızın üreticisine danışın. Daha fazla bilgi 
için Intel® Advanced Encryption Standard Instructions 
(AES-NI) sayfasına bakın.

çapında hareket ettiği veri bölmesinden 
ayırır. SDN'in en önemli avantajlarından 
biri, veri merkezi ağı yönetimini her bir tekil 
geçişten uzaklaştırması ve yapılandırmanın 
merkezileştirilmiş denetleyicilerden yapılmasını 
sağlamasıdır. Bu merkezileştirme işlemi, 
kullanıcıların artık gerek bir web portalına 
giderek, gerekse API'ler kullanarak kendi 
başlarına ağ hizmetleri talep edebilmeleri 
ve bu hizmetleri uygulama ortamlarının bir 
parçasını haline getirebilmeleri anlamına 
gelir. Bu çeviklik, bir ağın kayda değer ölçüde 
kısa sürelerde temin edilmesini sağladığı için 
kullanıcılar açısından kritik bir avantajdır. 

SDN'i, sanal ağ üzerinde bindirmeli bir ağ 
olarak entegre ediyor; bulut ortamımızdaki 
VM'ler için kilit ağ bağlantısı (yönlendirme, 
geçiş yapma ve ağ erişim kontrolü) 
özellikleri sunuyoruz. SDN kullanımı, 
sanal ağ ortamını fiziksel ağdan (ya da 
alt katmandan) soyutlamamızı sağladı 
ve fiziksel ağ için ihtiyaç duyulan ağ 
yapılandırmalarını basitleştirdi. SDN çözümü 
devreye alındığında OpenStack’in Neutron* 
API'leriyle entegre olur; bu API'lerin 
kullanılması sayesinde programatik olarak 
ve talep üzerine yapılandırılabilir. En iyi 
uygulamalar arasındaki SDN'i, önümüzdeki 
yıllarda da geliştirmeye devam edeceğimiz, 
olgunlaşan bir teknoloji olarak görüyoruz. 

Bulut ortamlarımız için daha yeni bir dağıtımlı 
ağ kontrol modeline de geçiş yapıyoruz. Bu 
model sayesinde OpenStack Neutron ve SDN 
çerçevesinde yürütülen güvenlik grupları 
ve ağ erişimi kontrol listeleri, bulut ortamı 
içerisindeki iletişimler için ağa erişim kontrolü 
sağlıyor. Geleneksel donanım güvenlik 
kalkanları ise veri merkezinin uç noktasında, 
bulut içi ve bulut dışı kaynaklar arasındaki 
iletişimler için erişim kontrolü sunuyor. En 
yaygın biçimde kullanılan yük dengeleyici ve 
küresel yük dengeleyici yapılandırmaları için 
de self servis özelliği sunmaya başladık. 

Temel Altyapı Otomasyonu
OpenStack tabanlı bulut temel altyapımız 
ile denetleyicilerimizin başlatılmasını 
otomatikleştiren bir temel altyapı 
otomasyon çerçevesini pilot olarak sunma 
sürecindeyiz. Bu tür bir otomasyon, birden 

http://www.intel.com/IT
www.intel.com/content/www/us/en/data-security/security-overview-general-technology.html
www.intel.com/content/www/us/en/data-security/security-overview-general-technology.html
www.intel.com/content/www/us/en/data-security/security-overview-general-technology.html
http://software.intel.com/en-us/articles/intel-advanced-encryption-standard-instructions-aes-ni/
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çok özel bulut örneğini istikrarlı bir şekilde 
oluşturmamızı ve sürdürmemizi sağlıyor. 
En yeni açık kaynak paketlerini, yamaları ve 
sürümleri ana gövdeden (ana OpenStack 
geliştirme bölgesi) çekmemizi, bunu 
paketlememizi ve özel bulutumuza entegre 
etmemizi sağlayan bir çerçeve belirledik. 
Söz konusu çerçeve; dinamik açık kaynak 
topluluğunun, bulut orkestrasyon çerçevesine 
kazandırdığı değişiklik ve inovasyonların 
hızından yararlanmamızı mümkün kılıyor.

BKM 6: KAPSAMLI PAAS 
SEÇENEKLERİ SUNMAK

PaaS, özel uygulamaların oluşturulması 
ve bulutta hızla barındırılmasına yönelik 
kaynağı önceden temin edilmiş bir 
ortamdır (işletim sistemi, soyutlanmış ara 
katman yazılımı ve altyapı). PaaS kullanımı 
sayesinde, geliştiriciler geliştirmeden 
devreye almaya kadar birçok süreci kontrol 
altına alabilir; böylece üretim süresi ciddi 
oranda düşerken, kaynak kullanımı optimize 
edilir ve bulutu tanıyan uygulamaların 
geliştirilmesi kolaylaşır. Geliştiriciler 
uygulamalarını yönetir; Intel BT ise temelinde 
yer alan platformu ve altyapıyı yönetir.

Self servis sayesinde PaaS programcı 
verimliliğini arttırırken, özel bulutumuzun 
değerini daha fazla grup ve kullanım ile 
paylaşmamıza imkan tanır. Bulutun değerini 
ve kullanım modellerini daha fazla kullanıcıya 
sunan PaaS, ölçeklenebilirliği ve maliyet 
verimliliğini daha da arttıracak hibrit (özel-
açık) bulutların nihayet kullanıma alınmasına 
yönelik teknoloji yol haritamızı destekler.

Geliştiriciler, PaaS'ın bulut uygulamalarını 
geliştirmeyi kolaylaştırdığını düşünmektedir 
(bkz. Şekil 5). PaaS kullanılarak geliştirilen 
uygulamalar esneklik, yüksek kullanılabilirlik, 

talep üzerine erişim ve ölçülü, çok kullanıcılı 
bir ortam gibi benzersiz bulut özellikleri 
kazanır. 2012'de yürütülen pilot çalışmaların 
da ortaya koyduğu üzere, PaaS geliştiricilerin 
yenilikçi fikirleri üretim ortamına tek bir günde 
taşıyabilmesine imkan tanır. 2012'den bu 
yana, temel niteliğindeki yazılım platformunda 
kayda değer bir güncelleme ile özel olarak 
geliştirilmiş bir PaaS portalı içeren üretim 
amaçlı PaaS teklifimize daha fazla odaklandık. 

Açık Kaynak PaaS Çözümü
IaaS çözümümüz üzerinde çalışabilecek 
bir PaaS çözümü seçerken çeviklik, basitlik, 
standardizasyon ve verimlilik avantajları 
sunabilecek, kurumsal özel bulutumuz için 
uygun bir açık kaynak çözümü istedik. Tüm bu 
gereklilikler, bizi Cloud Foundry ile tanıştırdı. 
Bu açık kaynak çözümü teknik özelliklere ve 
Java*, Ruby*, Python* ve PHP* gibi bir dizi 
destekli programlama dili ile çerçevesine 
yönelik gerekliliklerimizi karşıladı. Iron Foundry 
adını taşıyan farklı bir açık kaynak yazılımı 
projesi ise Cloud Foundry kapsamını, .NET 
uygulamaları içerecek şekilde genişletiyor. 
Buradaki avantaj, geliştiricilerimizin uygulama 
devreye alma süreçleri için de aynı araç setini 
ve platformu kullanabilmesi. Bu ise, platform 
esnekliğinin ve geliştirici topluluğumuzun 
halihazırdaki ve gelecekteki ihtiyaçlarının 
karşılanması açısından ciddi bir fayda.

VMware tarafından geliştirilen Cloud Foundry 
platformu, ilk kez 2011 yılında Apache* 2.0 
Lisansı ile piyasaya sürüldü. Tıpkı OpenStack 
gibi, Cloud Foundry de sık sık katkıda 
bulunmaya, bilgi paylaşımına ve üçüncü taraf 
destek seçenekleri sunmaya istekli dinamik 
bir topluluk tarafından desteklenmektedir. 

Cloud Foundry PaaS yığınımız, IaaS 
çözümümüze kıyasla çok daha fazla çeviklik 

avantajı sunar; çünkü sunucu teminine 
ihtiyaç duymaz ve self servis barındırma 
sürecinin bir parçası olarak geliştiricilerin 
sunduğu destek miktarını kayda değer 
ölçüde azaltır. Şu anda, biri kurum içi 
uygulamalara, diğeri ise kurum dışı (İnternet) 
uygulamalara yönelik olmak üzere üretim 
düzeyinde iki PaaS örneği sunuyoruz.

Güncel PaaS İnovasyonları
Intel BT, ilk olarak Cloud Foundry ve Iron 
Foundry açık kaynak yazılımına dayanan 
bir pilot PaaS hizmeti sundu. Bu hizmet, 
OpenStack temelinde kurulu bir açık bulut 
ortamına yerleştirildi. Pilotun sonuçları 
ışığında, ikinci Cloud Foundry sürümünü 
temel alan üretim düzeyinde bir PaaS çözümü 
geliştirmeye başladık. Bu önemli sürüm, yeni 
bir sistem mimarisi ve yeni araçları beraberinde 
getirdi. Söz konusu yükseltme sayesinde 
yeni inovasyonlar sunmaya başladık: 

• Koruyucu konteynerler. Bir VM içerisinde 
çalışan koruyucu konteyner, uygulamaları 
bölümlemek için kullanılan izole edilmiş bir 
ortamdır. Koruyucunun faydası ve amacı, 
bir uygulama davranışının; bir düğümde yer 
alan diğer uygulamaları etkileyebileceği 
"gürültülü komşu" sorununu çözmektir. 
Her bir konteynerin kendi CPU, bellek, disk 
ve ağ kullanım sınırları vardır. Bir uygulama 
her açıldığında veya ölçeklendiğinde, kendi 
konteynerinde barındırılır.

• Geliştirme paketleri. Bu "müstakil" 
paketler, belirli bir uygulama yığınının nasıl 
destekleneceğine ilişkin talimatlar içerir. 
Örneğin PHP, Ruby ve Python gibi diller 
için geliştirme paketleri vardır. Geliştirme 
paketleri, bir uygulama için çerçeveyi ve 
çalışma süresi desteğini paketlemenin 
ideal yöntemlerinden biridir. Bu desteğin 

Uygulama Geliştirme
• Kullanılabilir tasarım 

modelleri
• PaaS'a bağlı 

interaktif geliştirme 
ortamı

İlk Sürümün Devreye 
Alınması
• Self servis devreye alma
• Üretim otomasyonu yolu
• Çok kullanıcılık

Uygulama Sürdürme
• Elastiklik
• Self servis günlük 

kayıtları/veriler
• Uygulama izleme
• Ölçümleme
• Otomatik yamalama

Sürümleri Devreye 
Alma
• Self servis devreye 

alma sayesinde yeni 
sürümleri ekleme 
kolaylığı

Yaşam Döngüsü 
Sonu
• Self servis kaldırma

Şekil 5. Bir hizmet olarak platform (PaaS) çözümümüz bulut uygulamalarının geliştirilmesi için hızlı ve verimli bir yöntem sunar.

.
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bir platforma sıkı sıkıya entegre olmaması, 
gerektiği zamanlarda yükseltmelerin 
kapsamını daraltır. Platform açısından 
geliştirme paketleri, geliştiricilerin aynı anda 
farklı uygulamalar için bir uygulama çalışma 
süresinin birden çok sürümünü kullanmasını 
sağlar. 

Geliştirme paketleri, PaaS çözümünün 
eşzamanlı olarak destekleyebileceği 
programlama dillerinin ve çerçevelerinin 
çeşitliliğini arttırdığı için caziptir. Bir 
uygulama çerçevesini kullanılabilir bir 
geliştirme paketi olmadan kullanmak 
isteyen geliştiriciler, kendi geliştirme 
paketlerini hazırlama seçeneğine sahiptir. 

• PaaS portalı. Cloud Foundry, geliştiricilerin 
PaaS örnekleriyle etkileşime geçmesini 
sağlayan bir CLI ile API'ler içerir. Ancak, 
geliştiricilerin işini daha da kolaylaştırmak 
için Cloud Foundry API'leri kullanan bir 
PaaS portalı geliştiriyoruz. Portal, Intel BT 
tarafından özel olarak geliştirilmiş, web 
tabanlı bir arayüz. Zaman içerisinde portal 
iki temel işleve hizmet edecek: (1) PaaS'a 
yönelik tüm bilgilerin toplandığı ve mevcut 
ve potansiyel müşterilere sunulduğu bir 
açılış sayfası oluşturacak ve (2) kullanıcıların 
hesaplara kaydolması ve uygulamaları 
yönetmesi için bir ortam sunacak.

Kullanıcılar yine de CLI veya API'yi 
kullanmayı tercih edebilir. Bununla birlikte 
PaaS portalı kayda değer faydaları 
beraberinde getirir:

 – Uygulama geliştirme ortamına bir istemci 
yüklemesini gerektirmez 

 – Özellikleri, kullanımı kolay bir GUI'da 
konsolide eder. 

 – Aktif/pasif ve aktif/aktif, güvenlik/
yönetişim otomasyonu ve uygulama 
devreye alma işleminin diğer alanlarıyla 
bağlantı da dahil olmak üzere yüksek 
kullanılabilirlik senaryoları gibi gelecekteki 
otomasyon süreçleri için bir ortam tanır. 

Zaman içerisinde portalın, geliştiricilerin 
kaynaklara eriştiği, uygulamalarını 
devreye aldığı ve yönettiği üstün bir 
araç haline gelmesini bekliyoruz.

DBaaS Çözümünün Eklenmesi
DBaaS, PaaS teklifimizde önemli bir alt 
küme olarak yer alır. Bir uygulama bir 
veritabanı gerektiriyorsa, müşteri DBaaS 
portalı üzerinden bir veritabanı temin 
edebilir. Bu süreçte veritabanı türü belirlenir 
(MySQL*, MongoDB*) ve döndürülen 
bağlantı dizisi kullanılır. Bağlantı dizisi, 
uygulama koduna gömülü olabilir ve/
veya uygulama tablolarının ve verilerinin 
oluşturulması ve yönetilmesini sağlayan 
veritabanı yönetimi araçlarıyla kullanılabilir. 
DBaaS tekliflerimizi ilave seçenekler ve 
opsiyonlarla arttırmayı planlıyoruz.

DBaaS çözümünün müşteriler için en önemli 
avantajı, self servisin kazandırdığı yüksek 
çeviklik. Intel BT için ise faydalar arasında 
daha düşük operasyon maliyetleri ve bilgi 
işlem kaynaklarının daha iyi kullanılması 
yer alıyor. En iyi uygulamalardan olan 
DBaaS teklifinin, gelecekte veritabanlarının 
hibrit bulutta çalıştırılması için önemli 
bir adım olduğunu düşünüyoruz. 

DBaaS'ta yer alan her veritabanı DBaaS 
ile ilişkili birçok standart özelliğe sahiptir:

• Yüksek kullanılabilirlik. DBaaS portalıyla 
oluşturulan veritabanları, verilerin yüksek 
kullanılabilirliği için birden çok veritabanı 
örneğinde oluşturulur. Herhangi bir 
düğümde gerçekleşen her bir işlem, veri 
yedekleme amaçlarıyla iki ilave düğüme 
kopyalanır. Her veritabanı örneği ayrı bir 
VM'de yer alarak, işletim sistemi ve makine 
yedeklemesi sunar ve donanım yedekleme 
için ayrı bir altyapı ana makinesinde yer alır.

• Güvenlik. Her veritabanı örneği, veri 
güvenliğini sağlayacak maksimum güvenlik 
özellikleriyle oluşturulur. Her oturum açma 
işleminde, görevin yürütülmesi için gerekli 
izinler verilir. Her uygulama, trafiği izole 
etmek için özel bir yük dengeleyiciye 
sahiptir. Tüm veritabanlarının altyapısı, 
erişim için yüksek güvenlik izinleriyle 
korunur.

• Olağanüstü durum kurtarma. Tüm 
veritabanı örnekleri, olağanüstü bir 
durumda anında kurtarmaya imkan tanıyan 
bir yedekleme planına göre yönetilir. Ek 
bulut siteleri oluşturulduğunda, otomatik 
olağanüstü durum kurtarma sitesi 

veritabanı devretme özelliği sunmayı 
planlıyoruz.

• İzleme. Tüm veritabanları eşit ilgiyi 
hak eder. Kullanılabilirlik, yük devretme, 
performans ve kapasite amaçlarıyla her 
veritabanı detaylı izleme hizmetimize tabi 
tutulur. Anında çözüm için, sistem yönetimi 
ekibimize uyarılar gönderilir. Veritabanı 
uzmanları, ihtiyaç duyulduğunda anında 
uygulama yardımı sunmaları için uyarı 
alır. Ayrıca, DBaaS çözümümüz uygulama 
sahiplerine ilave geribildirim sağlayacak 
veritabanı hizmeti günlüğünü görüntüleme 
fırsatı sunacaktır.

• Esneklik ve doğru boyutlandırma. DBaaS, 
gürültülü komşulara karşı izolasyon özelliği 
sunar. Bu özellik, veritabanını uygulamayı 
etkilemeden buluttaki herhangi bir yere 
taşımamıza imkan tanır. İzleme uyarıları 
ışığında ve ihtiyaç duyulduğunda örneklere 
bellek, bilgi işlem veya depolama gibi ilave 
bilgi işlem kaynakları ekleyebiliriz. Veritabanı 
bellek kullanımını ve belleği bir sonraki 
boyuta çıkarıp çıkarmayacağımızı kontrol 
etmek için izleme özelliğinden faydalanırız.

• Dizin ince ayar ve bakım. Veritabanı 
konteyneri sunmanın yanı sıra DBaaS, 
ince ayarı yapılmamış ve uzun süren 
sorguları izler. Çalışan sorgulara yönelik 
dizin optimizasyonlarını da analiz ederiz. 
Uygulamada kod değişikliği gerektiğinde 
geliştiricilere girdi sunarız. Ayrıca dizin 
bölümlendirme, günlük kaydı rotasyonları 
ve güvenlik yamaları gibi standart bakım 
prosedürleri izleriz.

Bulutu Tanıyan Uygulamalara 
Geçiş
Intel BT, bulut bilişimi yaygın biçimde 
uygulamaya devam ederken, Intel yazılım 
geliştirme ekipleri de kayda değer bir 
değişim sürecinden geçiyor. Intel mimarları 
ve geliştiricileri bulutu tanıyan uygulamalar, 
self servis kaynak sağlama, elastiklik, her 
yerde çalıştırılabilen tasarım, çok kullanıcılı 
sistemler ve hata için tasarımlar gibi 
bulut avantajlarını en üst düzeye nasıl 
çıkaracağını öğreniyor. Geliştiricilerimiz 
aynı zamanda çevik metodolojileri giderek 
daha fazla kullanıyor; artan sayıdaki self 
servis araçlarından ve PaaS tekliflerimizin 
sağladığı self servis verilerden yararlanıyor. 
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BKM 7: BULUTU TANIYAN 
UYGULAMALAR, YENİ DÜŞÜNCE 
UFUKLARI AÇIYOR

Bulut avantajlarını en üst düzeye çıkarmak 
için uygulama geliştiricilerin yeni tasarım 
prensiplerini benimsemesi gerekir. Şu anda 
odaklandığımız dört kilit alan aşağıdaki gibidir:

• Hatalara ve gecikmelere karşı dayanıklılık.

• Spesifik bir altyapıya veya yere bağlı 
kalmama.

• Talebe göre yukarı/aşağı ölçekleme.

• Son kullanıcıya self servis özellikleri sunma. 

PaaS çözümümüz; şablon, kaynak paylaşımı, 
yeniden kullanılabilir web hizmetleri ve büyük 
ölçekli çok kullanıcılık özellikleri sunarak 
bulutu tanıyan uygulamaların oluşturulmasını 
kolaylaştırır. Bu özellikler, geliştiricilerin bir 
bulut arka ucu ve bir çoklu platform ön ucuna 
sahip kurumsal uygulamaları tasarlamasını 
sağlama stratejimizi destekler; entegre 
güvenliğe sahip web hizmetlerinin aktif olarak 
sunulmasını ve kullanılmasını mümkün kılar. 

BKM 8: YENİ DÜŞÜNCE UFUKLARI 
YENİ EĞİTİMLERLE BAŞLAR

Geliştiricilerin bu yeni paradigmayla ilgili 
bilgilenmesini sağlamak ve yenilikçi fikirleri 
bir gün içerisinde üretime dönüştürmeye 
yönelik stratejik çeviklik hedefimizi 
doğrulamak amacıyla, bir günlük kod yazma 
(hackathon) ve benzer etkinlikler düzenliyoruz. 
Bulutu tanıyan uygulama geliştirme 
süreçlerini kusursuzlaştırmanın; hibrit bulut 
avantajlarını en üst düzeye çıkarmak ve 
kurumsal uygulamalarımızın güvenilirliğini, 
güvenliğini ve çevikliğini arttırmak için 
kilit adımlardan biri oluğuna inanıyoruz.

SONUÇLAR
OpenStack ve Cloud Foundry kullanan 
açık özel bulutumuz, hizmet sunumu ve 
sorunların otomatik olarak çözülmesi 
için harcanan süreyi azalttı. Artık 
bir sanal makineyi yalnızca 5 - 10 
dakika içerisinde temin edebiliyor; 
müşterilerimize daha hızlı self 
servis sunabiliyor ve ileri düzey 

yazılım geliştirme süreçlerine temel 
oluşturan, kapsamlı bir tüketilebilir 
hizmetler yelpazesi sağlıyoruz. 
Kurumsal özel bulutumuzu, bulut 
geliştiricilerimizin ve geleneksel 
kurumsal BT ekiplerimizin tercih 
ettiği barındırma platformu haline 
getirmek için ilerleme kaydediyoruz. 

Kaynak yönetiminin otomasyonu ve 
diğer optimizasyonlar yoluyla, Intel BT 
imzalı kurumsal özel bulut birleşik, birlikte 
çalışabilir ve açık bulut hedefimizin mihenk 
taşlarından biri haline geldi. Bu bulut, kilit 
IaaS çözümünü tasarlama süreci için daha az 
zaman harcarken PaaS ve DBaaS gibi daha 
yüksek düzeydeki hizmet alanlarına daha 
fazla süre harcamamızı sağlıyor. PaaS ve 
DBaaS gibi çözümler, son kullanıcı verimliliğini 
arttıran bulut uygulamaları için uygulama 
geliştiricilerimizin ihtiyaç duyduğu daha 
gelişmiş hizmetleri sunmamıza imkan tanıyor. 

Gördüğümüz en önemli avantajlar arasında, 
müşteriye yönelik daha fazla self servis ve 
kontrol var. Peki bunları nasıl fark ettik?

• Ofis ve Kurumsal ortamlardaki çoğu yeni 
sunucu talebi, self servis portalımızı 
kullanıyor.

• Talep üzerine self servis ve otomatik 
kaynak sağlama kararları artık norm haline 
geldiği için kullanıcıların altyapıyı 45 
dakikadan kısa sürede güvenceye alması 
mümkün. 

• Uygulamaların açılışı, artık birkaç hafta 
süren teslim süreleri gerektirmiyor; yenilikçi 
fikirlerin bir günden kısa sürede üretime 
dönüştürülmesi ise bazı uygulama türleri 
için artık mümkün.

• Müşterilerin uygulama ortamı yönetirken 
harcadığı süre, kayda değer ölçüde azaldı.

• Self servis için daha gelişmiş kullanım 
durumlarını sürekli olarak eklemeye devam 
ediyoruz.

• Daha yüksek sistem dayanıklılığı elde 
edilirken maliyetler düşüyor.

• Bulut kaynaklarının giderek artan tahmin 
edilebilirliği ve kontrolü, zamandan ciddi 
ölçüde tasarruf edilmesini sağlıyor.

• Manuel BT görevlerinin ve bakım 
süreçlerinin azalması, BT hizmet 
maliyetlerini azaltıyor.

• Daha iyi kapasite yönetimi, kaynak 
kullanımını arttırıyor. 

• Hız artışı talebi için dışarıdan bulut 
hizmetleri kullanılabiliyor.

Yakın gelecekte, dakikalar içerisinde yüksek 
sayıda VM'yi temin edebilecek elastik bir 
kapasite elde etmeyi ve tek bir tıklama ya 
da API çağrısıyla eksiksiz uygulama ortamları 
sunmayı planlıyoruz. Daha fazla uygulama 
kullanım durumunu bir günden kısa sürede 
sunmayı mümkün hale getiriyoruz.

Veri merkezlerimizde ise verimli varlık 
kullanımının %80'lere ulaştığını gözlemledik. 
Daha az sayıda veri merkezinde daha büyük 
havuzlar sayesinde işletme maliyetlerini 
azalttık ve %75 oranında kapsamlı 
sanallaştırma hedefimize ulaştık. Otomatik, 
uçtan uça hizmet yönetimli bulutumuzu 
titizlikle tasarlayarak işletmeye sıfır etki 
hedefine de ulaşmaya çalışıyoruz. Ayrıca 
arızaya karşı dayanıklılık ve kurtarma için 
daha düşük ortalama süreler sunacak 
şekilde tasarlanan uygulamalar sayesinde, 
daha yüksek kullanılabilirlik sunuyoruz. 

SONUÇ
Kurumsal özel bulutumuz ile kısa 
sürede başarıya imza atmış bir ekip 
olarak, açık çözümler uyguluyor ve 
birleşik, birlikte çalışabilir, açık bir 
buluta doğru yaptığımız yolculukta 
ilerleme kaydediyoruz. Mevcut 
bulut altyapımız, veri merkezi 
çözümlerimizi hızla sunulabilir ve 
kullanılabilir hizmetlere dönüştürmek 
için kusursuz bir temel oluşturuyor.

Şimdi hedefimiz, otomasyon ve tekil özel 
bulutlarımızı ortak bir orkestrasyon katmanı 
ile kontrol bölmesi üzerinden tek bir bulut 
olarak çalıştırmak. Bulut yolculuğumuzda 
en iyi çözümleri ve yöntemi sunan ticari 
yazılımı kullanmaya devam ediyoruz. 
OpenStack ve Cloud Foundry gibi açık 

http://www.intel.com/IT


  Kurumsal Özel Bulut Ortamı Kurulumunun Kolaylaştırılması Intel'de BT İnceleme Raporu

PERFORMANS TESTLERINDE KULLANILAN YAZILIMLAR VE IŞ YÜKLERI YALNIZCA INTEL MIKROIŞLEMCILERDE PERFORMANS SAĞLAYACAK ŞEKILDE OPTIMIZE EDILMIŞ OLABILIR. SYSMARK VE 
MOBILEMARK GIBI PERFORMANS TESTLERI; BELIRLI BILGISAYAR SISTEMLERI, BILEŞENLER, YAZILIMLAR, IŞLEMLER VE IŞLEVLER KULLANILARAK ÖLÇÜLÜR. BU ETKENLERDEN HERHANGI BIRINDE 
YAPILACAK BIR DEĞIŞIKLIK, SONUÇLARIN DA DEĞIŞMESINE NEDEN OLABILIR. SATIN ALMA KARARINI VERIRKEN, ÜRÜNÜN DIĞER ÜRÜNLERLE BIRLIKTE GÖSTERECEĞI PERFORMANS DA DAHIL OLMAK 
ÜZERE, DIĞER BILGILERI VE PERFORMANS TESTLERINI GÖZ ÖNÜNDE BULUNDURMANIZ GEREKIR.
YAPILANDIRMALAR: YÜRÜTÜLEN PERFORMANS TESTLERI, BU RAPOR BOYUNCA DETAYLI OLARAK INCELENMIŞTIR. DAHA FAZLA BILGI IÇIN WWW.INTEL.COM/PERFORMANCE ADRESINI ZIYARET EDIN.
INTEL IŞLEMCI NUMARALARI, PERFORMANS ÖLÇÜTÜ DEĞILDIR. IŞLEMCI NUMARALARI, IŞLEMCI AILELERI ARASINDAKI FARKLILIKLARI DEĞIL, HER IŞLEMCI 
AILESI IÇINDEKI FARKLI ÖZELLIKLERI GÖSTERIR:INTEL® IŞLEMCI NUMARALARI HAKKINDA BILGI BÖLÜMÜNE GIDIN.
BU RAPORDA SUNULAN BILGILERIN, BELIRLI BIR REHBERLIK AMACIYLA SUNULMAK YERINE, NITELIĞI GEREĞI GENEL OLMASI AMAÇLANMIŞTIR. ÖNERILER 
(OLASI MALIYET TASARRUFLARINA YÖNELIK OLANLAR DA DAHIL OLMAK ÜZERE) INTEL'IN DENEYIMLERINI ESAS ALMAKTA OLUP YALNIZCA TAHMIN 
NITELIĞINDEDIR. INTEL, BAŞKALARININ AYNI SONUÇLARI ALACAĞINI GARANTI VEYA TAAHHÜT ETMEZ. 
BU BELGEDEKI BILGILER INTEL ÜRÜNLERIYLE ILGILI OLARAK VERILMEKTEDIR. BU BELGEYLE, HERHANGI BIR FIKRI MÜLKIYET HAKKI ÜZERINDE ESKI 
BIR BEYAN NEDENIYLE VEYA BAŞKA HIÇBIR ŞEKILDE, AÇIK VEYA ÖRTÜLÜ HIÇBIR LISANS VERILMEMEKTEDIR. INTEL, INTEL’IN ILGILI ÜRÜNÜN SATIŞINA 
ILIŞKIN SATIŞ HÜKÜM VE KOŞULLARINDA BELIRTILENLER DIŞINDA HIÇBIR SORUMLULUK KABUL ETMEZ VE BELIRLI BIR AMACA UYGUNLUK, TICARETE 
ELVERIŞLILIK VEYA PATENT, TELIF HAKKI VE DIĞER FIKRI MÜLKIYET HAKLARININ IHLALI ILE ILGILI OLAN SORUMLULUK VEYA GARANTILER DAHIL INTEL 
ÜRÜNLERININ SATIŞI VE/VEYA KULLANIMIYLA ILGILI TÜM AÇIK VEYA ZIMNI GARANTILERI REDDEDER.
Intel, Intel logoSU, Intel Xeon, Look Inside. ve Look Inside. logosu Intel Corporation'ın ABD ve/veya diğer ülkelerdeki ticari markalarıdır.
*Diğer adlar ve markalar başkalarının mülkiyetinde olabilir.
Telif Hakkı  2015 Intel Corporation. Tüm hakları saklıdır. ABD'de basılmıştır.  Lütfen Geri Dönüşüme Gönderin 0315/WWES/KC/PDF

En iyi Intel BT uygulamaları hakkında daha fazla bilgi için 
www.intel.com/IT adresini ziyaret edin.

kaynak çözümleri ise özel bulutumuzda bilgi 
işlem, ağ, depolama ve PaaS gibi sayısız 
kaynağın yönetilmesi ve sunulması için açık, 
genişletilebilir bir çerçeve oluşturulmasında 
çok yönlü araçlar olarak hizmet verdiğini 
kanıtladı. OpenStack tabanlı kontrol bölmemiz 
sayesinde, olgunlaşan açık kaynak özellikleri 
kullanımını maksimize etmeye; aynı zamanda 
mevcut altyapı yatırımlarını korumaya 
ve Intel'in barındırma ortamları için ortak 
bir arayüz sunmaya devam edeceğiz. 

İlerleyen safhalarda şu adımları atmayı 
planlıyoruz:

• Tedarikçilerin, çözümlerinde OpenStack 
API'leri sunmasını zorunlu kılmak.

• Organik hizmet artışı, yenileme ve 
özelliklerin olgunluğu sayesinde maliyet 
açısından optimize edilmiş bir altyapı 
kullanmak.

• Uygulama devreye alma süreçlerini 
hızlandırmak ve bulut uygulama tasarım 
modellerini barındırmak için PaaS kullanmak.

• Özel ve açık bulut hizmetlerinden 
yararlanma kabiliyetimizi arttıran hibdit 
çözümlere yaptığımız yolculuğu sürdürmek.

Açık bulut sektörü büyümeye devam ederken, 
açık standartları ve çözümleri mümkün kılan 
tedarikçiler seçmeyi daha önemli bir kriter 
haline getirmeyi planlıyoruz. Ayrıca bulut 
modelimizi doğrulamak ve kusursuzlaştırmak 
da planlarımız arasında. Gelecekte hibrit 
bulut uygulamalarına maliyet verimliliği 
sağlayacak şekilde geçiş yapmamızı 
mümkün kılacak, operasyonel verimliliğe 
yönelik adımlar atmaya devam ediyoruz. 

İLGİLİ BİLGİLER
İlgili konularda içerikler için  
www.intel.com/IT adresini ziyaret edin:

• " Açık Kaynak Yazılımları Kullanarak Bulut 
Hizmetlerini Daha Hızlı Devreye Almak"

• “ İş yerinde Yazılımla Tanımlı Ağ Çözümleri 
Kullanmak”

• “ Kurumsal Özel Bulut Mimarisi ve 
Uygulamasına Yönelik Yol Haritası”

• “ Kurumsal Özel Bulut Ortamı Kurmaya 
Yönelik En İyi Uygulamalar” 

• “ Bulut Bilişim Maliyetleri: Hibrit Modellerle 
Tasarruf Elde Etmek”

• “ Veri Anonimleştirme Süreçleriyle Bulut 
Güvenliğini Arttırmak”

• “ Bir Hizmet Olarak Yazılım Çözümleriyle 
Intel'in Kurumsal Özel Bulut Kapsamını 
Genişletmek”

• “ Bulut Avantajlarını Bulutu Tanıyan 
Uygulamalar Yoluyla En Üst Düzeye 
Çıkarmak

KISALTMALAR
BKM bilinen en iyi yöntem

CLI komut satırı arayüzü

DBaaS bir hizmet olarak veritabanı

IaaS bir hizmet olarak altyapı

MaaS bir hizmet olarak metal

PaaS bir hizmet olarak platform

SaaS bir hizmet olarak yazılım

SDN  yazılımla tanımlı ağ 
oluşturma

VM sanal makine

www.intel.com/performance
http://www.intel.com/products/processor_number
http://www.intel.com/IT
www.intel.com/it

