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Değer önermesini sürekli olarak 
geliştiremeyen bir şirketin başarısını 
sürdüremeyeceği uzun zamandır bilinen 
bir gerçek. Örneğin, 1955'te hazırlanan 
ilk Fortune 500 listesinden yalnızca 71 
şirket bugün hâlâ listede yer alıyor [1]. 
İnovasyonun ve teknolojik gelişmelerin 
aralıksız devam ettiği günümüz 
dünyasında, şirketlerin yalnızca ayakta 
kalmaları yetmiyor; rakiplerinin önüne 
geçmeleri de gerekiyor. 

Mobil tüketiciler ve çalışanlar, yaygın 
analizlerin yükselişi, sektörler arası 
hızlı inovasyonlar gibi tüm değişikler, 
bir şirketi birkaç haftada geride 
bırakabilir. Yeni girişimleri hızlı bir şekilde 
başlatabilmek ve doğrultuyu aynı hızla 
değiştirebilmek artık en önemli beceri. 
Şirketlerin, yalnızca başarılı olmak için 
değil, aynı zamanda ayakları üzerinde 
durmak için bu iş inovasyonunu çeviklik 
ve verimlilikle destekleyen bir altyapıya 
geçmeleri gerekiyor. 

BT departmanları için gerçek 
çeviklik, sunucuların hızlı bir şekilde 
sağlanmasından çok daha fazlası anlamına 
geliyor. BT'nin şunlara ihtiyacı var: 

•  Kullanıcıların en az gecikme veya BT 
müdahalesiyle ihtiyaçlarını elde etmeleri 
için self-servisi mümkün kılmak. 

•  Kritik uygulamalar için önceden 
tanımlanan hizmet düzeylerini karşılamak. 

•  Kullanıcıların yeni özellikleri 
denemelerini sağlamak. Gösterilen 
çabaya değecek olanları 
ölçeklendirmek, diğerlerini bırakmak. 

Ayrıca bunların tümü, maksimum yatırım 
getirisiyle birlikte sağlanmalı.

Sahne arkasında bu talepler, daha fazla 
otomasyon, daha çok bilgi işlem, ağ ve 
depolama kaynağı kullanımı, anında 
kaynak tahsisi ve entegre dayanıklılık ve 
güvenlik gerektirir.

BT departmanlarının bu hedeflere 
ulaşmak için kendi self-servis kurumsal 
bulutlarını devreye alması gerekir. 
Yazılımla tanımlı altyapı (SDI); bilgi işlem, 
ağ oluşturma, depolama ve güvenliğe 
yönelik bir mimariyi temsil eder. 
Uygulamalar ve uygulamaların üzerinde 
çalıştığı fiziksel donanım, çevikliği, 
kullanılabilirliği ve verimliliği en üst 
düzeye çıkarmak için ayrılır ve tamamıyla 
yazılım tarafından kontrol edilir. 

SDI, modern ve çevik bir veri merkezine 
geçiş için gereklidir. İlk aşamaları en az 
on yıl önce bilgi işlem sanallaştırma ile 
başlayan bu yolculuk, kurumsal bilgi 
işlemde bir devrim yaratırken, çok büyük 
verimlilik ve performans kazanımları da 
sundu. 

SDI mimarisi, artık harekete geçirilebilir 
ve şirketlere çok kısa sürede verimlilik ve 
çeviklik sunabilir hale geldi. Modern bir 
veri merkezi altyapısına yapılan yatırım, 
artık “sahip olması güzel” denebilecek 
bir adım değil, kritik bir iş zorunluluğu.

Eylemsizliğin Maliyeti 

Intel sponsorluğunda 451 Research* 
tarafından yapılan bir ankete göre, 
şirketlerin yüzde 60'ından fazlası, bulut 
bilişimi en önemli altyapı önceliği olarak 
görüyor ve bulut devreye almalarını 
değerlendirirken veri güvenliğini, hizmet 
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çevikliğini ve daha düşük operasyon 
maliyetlerini temel faktörler olarak ele 
alıyor. Bununla birlikte, şirketlerin büyük 
çoğunluğu henüz bulutun dönüşüm 
yaratan avantajlarını elde edebilmiş 
değil. 

Bugün şirketler, işin dijitalleşmesinin 
yarattığı yeni fırsatları yakalamaya 
istekliler. Son yıllarda bilgi işlemin 
maliyetinin düşmesi, yüzlerce inovatif 
ve veri bakımından zengin uygulama ve 
hizmetin oluşturulmasını kolaylaştırdı. 
Aslında, günümüzde sunucu donanımına 
harcanan her dolar, müşterilere 2010'a 
kıyasla dört kat daha fazla performans 
sağlıyor [2]. Bu ekonomik değerler, 
inovasyonu teşvik ederken, altyapı 
karmaşıklığına yeni katmanlar ve silolar 
ekledi ve BT'nin diğer iş birimlerine hızlı 
yanıt veren bir ortak görevi görmesini 
zorlaştırdı.

Kuruluşların yüzde 72'sinin bulutta en 
az bir uygulaması olmasına rağmen [3], 
kurumsal yazılımların büyük bir kısmı 
hâlâ eski platformlarda, kullanıcıların 
talep ettiği yönetilebilirlik ve çeviklik 
düzeylerini ve self-servisin kolaylığını 
sağlamak üzere tasarlanmamış 
altyapılarda çalışıyor. Günümüzde 
kurumsal veri merkezlerinin büyük 
çoğunluğu, karmaşık, bakımı ve 
yönetimi pahalıya mal olan, esnek 
olmayan, büyüyen iş ve hizmet 
sağlama hedeflerini yerine getiremeyen 
ortamlardan oluşuyor. Deloitte* 2015 
Küresel CIO Anketi'nde [4] yer alan 
CIO'lar, dijital ve analitik trendlerden en 
iyi şekilde faydalanmak için mevcut eski 
ve temel altyapılarını modernize etmeleri 
gerektiğini belirtiyor. 

Dinamik bir şirketin ihtiyaçlarını 
gidermede BT'nin yaşadığı tipik sorun 
senaryolarından biri şöyle: IT, her iş 
yükünün ne kadar büyüyeceğini tahmin 
etmeye çalışıyor ve ardından bu talebi 
karşılayacak donanımı satın alıyor ve 
uyguluyor. Bu, sürekli bir dengeleme 
çabası doğuruyor. Düşük bir tahmin bazı 
uygulamaların mevcut kapasiteyi aşması 
anlamına gelirken, önceden ekstra 
kapasite satın almak genellikle pahalı 
depolama donanımının kullanılmadan 
kalması veya bunlardan yeteri kadar 

yararlanılmaması anlamına geliyor. 
Kurumsal BT'nin geleneksel altyapı 
merkezli modeli, günümüzün dinamik 
kaynak sağlaması gerektiren uygulama 
merkezli şirketlerinin ihtiyaçlarını 
karşılamıyor. 

Kurumsal veri merkezi altyapısının 
gelişmesi ve modernleşmesi gerekiyor. 
Altyapının hem yeni bulutta yerleşik 
uygulamalar geliştiren geliştiriciler gibi 
şirket içi paydaşlar için hem de şirketle 
etkileşimlerinden daha iyi deneyimler 
bekleyen harici müşteriler için daha çok 
bulut benzeri özellik kazanarak daha 
çevik sunucu hizmetini desteklemesi 
gerekiyor.

Yazılımla Tanımlı Altyapı: Buluta 
Hazır ve Çevik Bir Şirkete Giden Yol

Günümüzde, dijital verilerdeki büyük 
artış, yalnızca bilgi işlemde değil, 
aynı zamanda geleneksel depolama 
mimarilerinde ve kurumsal ağlarda da 
yeni talepler yarattı, performans ve 
hizmet çevikliği konusunda darboğazlara 
neden oldu. Bu zorlukların üstesinden 
gelmek için şirketlerin, bulut olgunluğu 
eğrisinde ilerleme kaydetmeleri, 
sanallaştırmayı bilgi işlemden depolama 
ve ağ alanlarına genişletmeleri ve 
ardından self-servis kaynak sağlama ve 
gerçek zamanlı SLA'ler için daha yüksek 
otomasyon ve orkestrasyon düzeylerine 
ulaşmaları gerekiyor. 

Veri merkezinde işlenen gerçek zamanlı, 
yoğun bilgi işlem gerektiren analiz iş 
yüklerini ele alalım. Bu iş yükü, yazılımla 
tanımlı bir altyapı ile otomatik olarak 
veriye en yakın sunucularda çalıştırılmak 
üzere taşınırken, daha az yoğun veya 
zamana duyarlı iş ise geçici olarak başka 
bir yere taşınabilir. İşletme için bu, daha 
fazla bilgi işlem donanımı satın almadan 
daha hızlı görüşler elde etmek anlamına 
gelir. 

SDI Dönüşümüne Hazır Olan Temel 
Altyapı Kategorileri

SDI'a geçmeyi düşünen şirketlerin büyük 
çoğunluğu için bilgi işlem sanallaştırma, 
en olgun ve yaygın öğedir. Zaten yüksek 
ölçüde sanallaştırılmış bir ortam ile 
başlayan şirketler, veri merkezlerinde 

 “Şirketler, çeviklikle iş 
inovasyonunu destekleyen 

bir altyapıya geçiş 
yapmalılar.”
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daha yüksek düzeylerde otomasyon ve 
yazılıma dayalı orkestrasyonu sağlamak 
için bulut mimarisinin daha olgun 
aşamalarına geçebilir.

Depolama iş yükleri için sunucu tabanlı, 
yazılımla tanımlı depolama (SDS) ve 
kurumsal ağlar için yazılımla tanımlı 
ağ oluşturma (SDN), SDI'a geçişte bir 
sonra adımlarını düşünen kurumsal BT 
organizasyonları için en hızlı fırsatlardır.

“Şirketlerin yüzde 79'u 2017'de 
canlı üretimde yazılımla 
tanımlı ağ oluşturmadan (SDN) 
faydalanmayı planlıyor.”

– Infonetics Research

SDS, şirketlerin en agresif şekilde geçiş 
yaptıkları, hızla olgunlaşan bir SDI alt 
kategorisidir. Bilgi işlem performansı, 
Moore Yasası'nın hızıyla birlikte önemli 
ölçüde artıyor, ancak depolama bu 
inovasyon hızına henüz yetişmiş değil. 
Veri hacimlerindeki patlama, veri türleri 
ve uygulamaya özel erişim gereklilikleri, 
hem kapasite hem de performans 
bakımından ölçeklenebilen bir SDS 
mimarisi için ikna edici iş gerekçelerini 
oluşturuyor. 

SDS'i erkenden benimseyen, depolama 
performansını uygun maliyetle attıran bir 
VMware* tabanlı depolama çözümünü 
uygulamaya koyan kamu eğitim kuruluşu 
Oregon Eyalet Üniversitesi*'ne [5] 
bakalım. Personel, yeniden düzenleme 
işleminde büyük bir verimlilik elde 
etti. On saat süren sanal masaüstü 
sistem sıfırlaması işlemi, iki saatten kısa 
süreye düştü. Üniversite öğrencileri ve 
öğretim üyeleri, artık yüklemenin en 
üst düzeyde olduğu zamanlarda bile 
kesintisiz hizmetten faydalanabiliyor. BT 
öncelikleri ise depolama sınırlılıklarını 
yönetmekten, diğer kritik ve daha 
stratejik görevlere kayıyor.

Diğer bir SDI alt kategorisi olan SDN, 
sanallaştırma ve yazılım orkestrasyonu 
ilkelerini ağa taşır. İletişim hizmeti 
sağlayıcılar, eski ağlarını yükseltmek 

için en agresif adımları atarken, ana 
akım şirketler bu teknolojilerin kendi 
ağlarındaki etkilerini henüz yeni fark 
etmeye başladılar. Bir 2015 Infonetics* 
anketine göre [6], şirketlerin yüzde 
79'u 2017'de canlı üretimde yazılımla 
tanımlı ağ oluşturma (SDN) avantajından 
faydalanmayı planlıyor. 

George Washington Üniversitesi* kısa 
süre önce VMWare’in SDN çözümü 
[7] NSX*'i devreye aldığında, sanal 
makinelerle birlikte ilkeye dayalı 
otomatik ağ çözümü hizmetleri 
sunma süresi birkaç günden birkaç 
dakikaya indi. NFV altyapısının devreye 
alınmasıyla, ağ kaynaklarının dinamik 
olarak sağlanmasının mümkün olacağını 
ve yeni müşteri ürünleri ve hizmetlerini 
piyasaya sürme zamanının kısalacağını 
düşünen NASDAQ*, kısa süre önce Intel 
ile birlikte [8] OpenStack* tabanlı SDN/
ağ işlevleri sanallaştırma (NFV) Konsept 
Kanıtı üzerinde çalışmaya başladı.

SDI İle Geliştirilen Kurumsal 
Bulutlara İlk Geçiş Yapanlar, 
Maliyet Tasarrufunu ve Daha Çevik 
Bir Sistemi Keşfediyor

Birçok şirket henüz SDI yolculuğunun 
başında ve çok azı tüm veri merkezi 
altyapısı alt kategorilerinde ve 
işlevlerinde (bilgi işlem, ağ, depolama) 
mimariyi kapsamlı olarak uygulamaya 
koydu, ancak teknoloji engelleri hızla 
aşılıyor ve lider şirketler bina içinde, 
SDI-etkin self-servis özel bulutlar 
kurarak şirketlerine en üst düzeyde 
çeviklik, esneklik ve verimlilik sağlıyor.

Sektör liderlerinden aşağıdaki kullanım 
örneklerini inceleyin:

OpenStack'te büyük bir özel bulut 
kuran Walmart* Mağazaları, e-ticaret 
operasyonları için burada 100.000'den 
fazla çekirdek çalıştırıyor ve birkaç 
petabaytlık depolama yapıyor. Bu 
sayede, Walmart.com sitesini test ediyor 
ve e-ticaret özellikleri ekleyebiliyorlar 
[9]. Walmart’ın bulut altyapısı, şirkete 
sürekli değişen kullanıcı ihtiyaçlarına 
yanıt veren uygulamalar geliştirme 
esnekliği sunuyor.

DreamWorks Animation*, sanatçı 
havuzunda veri ve bilgi işlem açısından 
yoğun animasyon çalışmaları için hızlı 
ve güvenli işbirliği sağlayan bir Red Hat* 
özel bulut uygulamasından faydalanıyor. 
Bulut altyapısı, şirkete belirli bir 
zamanda prodüksiyonda olan tüm 
filmler için paylaşımlı bir kaynak havuzu 
sunuyor [10], böylece güvenilirlik ve 
ölçeklenebilirlik artıyor.

PayPal*, artık Web trafiğinin neredeyse 
tamamını bir OpenStack özel bulutu 
üzerinden yönlendiriyor, böylece şirket 
kullanılabilirlikten ödün vermeden 
istenen çeviklik düzeyine ulaşıyor [11]. 
Eski ana şirketi olan eBay* ise, veri 
merkezlerinde OpenStack özel bulutları 
devreye alarak, geliştirme kullanım 
örneklerinden dışa dönük iş için kritik 
uygulamalara kadar birçok iş yükünü 
destekliyor [12].

Intel'de biz şirket içi BT operasyonlarımız 
için yazılımla tanımlı bir altyapı 
çalıştırıyor, çevik, maliyet bakımından 
rekabetçi ve hizmet odaklı çalışma 
prensibimizi sürdürüyoruz. SDI'a geçiş, 
sermaye yatırımından milyonlarca dolar 
tasarruf etmemizi sağlarken, altyapı 
operasyonlarının verimliliğini yılda 
yaklaşık yüzde 10 arttırdı [13].

Kurumsal Bulutları Devreye Alma: 
SDI Çözüm Yığınları Kullanıma 
Hazır

Sektör liderlerinin bulut mimarisi 
uygulamalarının ölçeği, şirketlerde 
bina içinde bulut devreye alımlarının 
"büyük başlangıç zamanına" hazır olması 
için ikna edici bir iş gerekçesi olarak 
karşımıza çıkıyor. Temeli oluşturan 
yazılımla tanımlı altyapı, şirketlerin talep 
ettikleri kullanılabilirlik, verimlilik ve 
çeviklik düzeylerini destekliyor. 

SDI yığınının bulut yönetimi katmanı, 
son zamanlarda önemli ölçüde 
olgunlaştı. 2016'dan önce, kurumsal 
BT organizasyonları, OpenStack'i daha 
çok konsept kanıtı devreye alımlarında 
kullanıyordu. Ancak, OpenStack artık 
kurumsal kullanıma hazır işlevselliğe 
erişti ve sektörde bulutta yerleşik 
üretim ortamlarının güçlü bir şekilde 
benimsendiğini görmeye başladık. Bu 
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alanda lider kurumsal yazılım sağlayıcılar 
(Microsoft*, VMware) da otomasyonu ve 
self-servis bulutu destekleyici ürünler 
değiştirmeye devam ediyor. 

Artık donanım tedariği ve devreye 
alma süreci de her zamankinden 
daha kolay. Birleşik altyapı çözümleri, 
veri merkezlerinde bulut mimarisine 
geçmeye hazır şirketlere yeni seçenekler 
ve devreye alma kolaylığı sunuyor. 

Birçok sektör liderinin ve güvenilir 
sağlayıcının sunduğu birleşik altyapı 
çözümleri arasında, tek bir kutuda 
veya çerçevede, yönetim yazılımı zaten 
yüklü olmak üzere, entegre bilgi işlem, 
depolama ve ağ altyapısı yer alıyor. Bu 
sayede kurumsal BT departmanları, 
birbiriyle entegrasyon gerektiren ayrı 
donanım bileşenleri almak yerine, 
“altyapı birimleri” satın alıyor. Çözümler, 
tek sağlayıcılı destek modeli sunmak ve 
SDI devreye alımını kolaylaştırmak için 
önceden onaylı ve yapılandırılmış olarak 
sağlanıyor. 

IDC* araştırmasına göre, hiper birleşik 
sistemler pazarı, 2014'te yüzde 160'tan 
daha fazla büyüme gösterdi [11]. Bazı 
şirketler, “kendin yap” yaklaşımını 
tercih ederek birleşik çözümlerden 
kaçınabilir ve SDI çözüm bileşenlerini 
çeşitli donanım ve yazılım sağlayıcıların 
portföylerinden seçebilir. 

Şirket hangi yaklaşımı seçerse seçsin, 
donanım ve yazılım şirketleri, SDI ve 
bulut yığınının her düzeyinde sürekli 
gelişme kaydediyor. BT için bu, kurumsal 
bulut devreye alımları için daha çok 
seçenek anlamına geliyor.

Intel’in Kurumsal Bulutlara İvme 
Kazandırmadaki Rolü

Intel silikon inovasyonu, bulut mimarisi 
inovasyonu ve devreye alımında kritik 
bir faktör. İş yükleri için optimize edilmiş 
geniş ürün portföyümüz, iş yüklerinin 
verimli bir şekilde çalıştırılmasını ve 
sıklıkla temel kurumsal iş yüklerinin 
hızlandırılmasını destekliyor. Bu sayede 
bu silikon ürünlerin özellikleri daha iyi 
ortaya çıkıyor ve yazılım yatırımlarımızla 
geliştiriliyor. Bu da SDI çözümlerinin 
daha hızlı devreye alınmasını ve 

ölçeklenmesini sağlıyor. Günümüzün veri 
merkezi iş yüklerinin çeşitliliği arttıkça, iş 
hacmi, bekleme süresi, bellek kapasitesi, 
dayanıklılık ve ölçeklenebilirlik 
gereklilikleri de artıyor. Son kullanıcılara 
en üst düzeyde hizmet sağlanması 
için tüm bu gerekliliklerin karşılanması 
gerekiyor. 

Silikon tüm bu gelişmelerin 
merkezinde yer aldığından, Intel çözüm 
olgunluğunda ilerleme kaydetmek 
ve SDI'da kurumsal bulutların 
devreye alınmasını kolaylaştırmak 
için hem teknoloji hem de ekosistem 
odaklı girişimlerde bulunuyor. Intel® 
Mimarisinin, Intel® Virtualization 
Teknolojisi, Intel® Cloud Integrity 
Teknolojisi ve Snap gibi açık kaynak 
platform telemetrisi dahil birçok 
teknolojiyle desteklenen maliyeti, 
verimlilikleri ve performansı, günümüzde 
mevcut en güçlü, kurumsal kullanıma 
hazır SDI çözüm yığınlarının temelinde 
yer alıyor.

Intel, temel teknoloji inovasyonunun 
ötesinde, eksiksiz çözümler sunmak 
için aktif olarak çalışıyor. OpenStack, 
OpenDaylight*, Cloud Native Computing 
Foundation*, Open Container Initiative* 
ve sektör genelindeki diğer işbirliği 
çabalarına katılarak açık standartları ve 
açık kaynağa katkıları destekliyor. 

Bu girişimler, kurumsal bulut 
uygulamalarını basitleştirmeye, 
yönetimini kolaylaştırmaya, daha 
güvenilir ve birlikte çalışabilir hale 
getirmeye yardımcı oluyor. Ayrıca, Intel® 
Builders programları, referans mimarileri 
ve çözüm taslakları geliştirerek, çeşitli 
iş uygulamalarını destekleyecek en 
iyi altyapı yapılandırmalarını ortaya 
koyuyor. Tümü Builders programlarıyla 
desteklenen bu kaynaklar ve 
çözüm sağlayıcılar arasındaki en iyi 
eşleşme çabaları, SDI çözümlerinin 
benimsenmesini hızlandırmaya ve 
devreye alımları kolaylaştırmaya 
yardımcı oluyor.

Kurumsal Veri Merkezinizi 
Modernleştirme: Acil Bir Zorunluluk 
İçin Harekete Geçme Zamanı

Bulut inovasyonunun ilk yılları, dinamik 
ve hızlı yanıt veren bir şirket olmanın ne 
anlama geldiği konusundaki beklentileri 
sonsuza kadar değiştirdi. Bu dönüşüm, 
veri merkezlerini yazılımla tanımlı 
altyapıyla modernize eden şirketlerde 
hayat buluyor; maliyetleri düşüren 
BT, yeni özellikleri ve yeni hizmetleri 
daha hızlı devreye alarak iş birimlerini 
memnun ediyor. 

Teknolojiler ve ekosistemler, şirketlerin 
buluta hazır bir geleceğe doğru hızlı 
adımlar atmasını sağlamak üzere bir 
araya geliyor. Şirketlerde gerçek çevikliği 
elde etmek mümkün ve lider şirketler 
bunun farkına varıyor. 

Rakipleriniz gerçek çeviklik ve yanıt 
hızı elde ediyor, yeni iş modellerini 
benimsiyor ve yeni müşteri deneyimleri 
yaratıyorsa, bunları yapmamanın size 
nelere mal olacağını biliyor musunuz?

Daha fazla bilgi için şu sayfayı ziyaret 
edin: www.intel.com.tr/cloud
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