
Gerçek Yaşamdan Örnekler Kılavuzu

Yeni Nesil Veri Merkezi Altyapısı 
Oluşturmak
BT Yöneticilerinin Intel® Xeon® E5 v3 İşlemci Ailesi Hakkında Bilmesi Gereken Her Şey

Bu Belgede Neler Okuyacaksınız?
Bu kılavuz, veri merkezi altyapısını Intel® Xeon® E5 v3 işlemci ürün ailesi temelinde 
geliştirmenin sanallaştırma, bulut bilişim ve büyük veri analizleri gibi yeni ve 
yenilikçi hizmetleri desteklemeye nasıl yardımcı olduğunu ve aşağıdaki faydalarını 
açıklamaktadır:

• Bilgi işlem, ağ oluşturma ve depolama altyapısı performansının hızlanmasına 
yönelik bir platform sunar

• Bilgi işlemi yoğun uygulamaları desteklemek, daha fazla veri işlemek ve daha 
yüksek sanal makine yoğunluğunu yönetmek amacıyla sunucu performansını 
arttırır

• Veri merkezi altyapısını basitleştiren ve daha fazla hız ile bant genişliği sunan  
10 ve 40 gigabit Ethernet çözümleriyle birleşik ağ oluşturma süreçlerini destekler

• Sanal ve bulut ortamları için depola alanını maliyet etkin biçimde ölçekler

• Kapsamlı şifrelemeyi destekleyip sanallaştırılmış ve bulut bilişime yönelik 
güvenilir ortamlar oluşturarak verileri ve altyapıyı korur

• Sunucu, raf, dizi ve veri merkezi düzeyindeki orkestrasyonlu kontroller sayesinde 
veri merkezindeki enerji kullanımını optimize eder
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Veri Merkezleri Baskı Altında

Veri merkezleri için heyecan verici zamanlardan geçiyoruz! 
Yeni teknolojiler, işletmelere daha düşük maliyetlerde 
daha yenilikçi hizmetler vaat ederken, veri merkeziniz her 
zamankinden daha fazla stratejik değer kazanmış durumda. 
Ancak yapılandırılmamış verilerin şiddetli artışı bilgi işlem, 
ağ ve depolama alt yapınızdan daha fazla şey talep ederken 
bulut bilişim ve yoğun veri analizleri gibi yeni hizmetler 
sunabilme kapasitenizi de zorluyor. 

İş çevikliği, artık BT çevikliği ile aynı anlama geliyor. BT 
dünyası yeni ve yenilikçi ürünler ile hizmetler geliştirmek için 
iş kolu yöneticileriyle işbirliği yapıyor. BT departmanları yeni 
ve değişen iş taleplerine derhal yanıt vermek, dalgalanma 
halindeki iş yüklerini hızla ve uygun biçimde ölçeklendirmek 
ve işlerdeki büyümeyi kaldıracak bir kapasiteye sahip olmak 
zorunda. Tüm bunlar yetmiyormuş gibi; siber suçluların 
giderek karmaşıklaşan saldırıları verilerinizi ve altyapınızı 
tehdit ediyor. Üstelik, maliyetleri düşürmek her zaman ilk 
önceliğiniz. 

Organizasyonunuza tekrar değer kazandıracak yenilikçi 
hizmetler sunabilmek için veri merkezi altyapınızın esnek 
ve verimli olması gerekiyor. Bulut hizmeti sunumu için 
depolama ve ağ oluşturma süreçlerini nasıl maliyet etkin bir 
şekilde ölçeklendirebilirsiniz? Gelişmiş analizleri ve teknik, 
finansal ve bilimsel bilgi işlem gibi yüksek performans 
gerektiren iş yüklerini desteklemenin en iyi yöntemleri 
nelerdir? Tüm bunları, amansız siber saldırılardan nasıl 
koruyabilirsiniz?

Ölçeklendirilecek Şekilde Geliştirilen 
Veri Merkezi Altyapısı 
Veri merkeziyle ilgili şu anda karşılaştığımız zorluklar, BT 
yöneticilerinin veri merkezlerinin dönüşümünde bir sonraki 
adımı atmaları için birçok fırsatı da beraberinde getiriyor. 
Intel'in Intel® Xeon® E5 v3 işlemci ailesi, sanallaştırma, bulut 
hizmeti sunumu ve yüksek performanslı bilgi işlem gibi yeni 
nesil veri merkezi girişimlerinde bir adım önde olmanızı 
sağlayabilir. Çevik ve verimli veri merkezinize güç veren 
Intel Xeon E5 v3 işlemci ailesi sayesinde, açık bulutların 
temelini oluşturan teknolojiyi kullanarak daha güvenli bir 
özel bulut devreye alabilir; büyük verileri daha yüksek bir 
bilgi işlem performansı ile daha hızlı işleyebilir; daha yüksek 
enerji verimliliği ve güç yönetimi ile enerji maliyetlerini 
düşürebilirsiniz.1, 2 Intel Xeon E5 v3 işlemci ailesi, işletmeniz 
için hayati önem taşıyan fırsatları hızla yakalayabilmenizi 
sağlayan çok yönlü, çevik bir ortam oluşturur.

Her bir Intel Xeon E5 işlemci nesli, bir önceki işlemci nesline 
kıyasla daha gelişmiştir. Bu nesil, enerji verimliliğinde 
çarpıcı bir artışı, çok daha yüksek bir genel performansı 
ve yazılımınızı optimize etmenizi, verileriniz ile altyapınızı 
korumanızı, depolama ve ağ oluşturma faaliyetlerinizi 
optimize etmenizi sağlayan entegre ve donanım destekli 
özellikleri beraberinde getirmektedir. Intel Xeon E5 v3 
işlemci ailesi, iki yuvalı işlemci performansında 27 dünya 
rekoru kırmış1, 2, 3 olup dünyanın en fazla enerji tasarrufu 
yapan sunucu işlemcisi unvanını kazanmıştır.1, 2, 4 Intel 
Xeon E5-2600 v3 işlemci ürün ailesine yönelik performans 
karşılaştırma testleri hakkında daha fazla bilgi edinin .
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Veri Merkezindeki Ürkütücü ve Türlü 
Zorluklar
BT yöneticileri işlerin yolunda gitmesini sağlamak için onca 
uğraş verirken ciddi zorluklarla karşılaşa dursun; bulut 
bilişim, büyük veri analizleri ve Kendi Cihazını Getir  (BYOD) 
programları gibi yenilikçi hizmetleri destekleme konusunda 
da baskı altındalar.

• Yapılandırılmamış verilerin ölçüsüz biçimde artması, 
depolama kapasitesini yorarken ağlara yönelik talebi 
daha da arttırıyor.

• Giderek artan sanal makine (VM) yoğunluğundan 
dolayı artan bant genişliği gereklilikleri ile yoğunlaşan 
ağ ve depolama trafiği, sıkıntılara ve ağın daha da 
karmaşıklaşmasına neden oluyor.

• Dinamik sanallaştırma, çok kullanıcılık ve otomasyon 
güvenlik konusunda yeni baş ağrılarını beraberinde 
getirirken, altyapının ve verilerin korunması için yeni bir 
yaklaşıma ihtiyaç duyulduğunun sinyallerini veriyor.

• Kaynak paylaşımı ise açık, birlikte çalışabilir çözümleri 
destekleyen sunucu, depolama ve ağ oluşturma 
altyapısına yönelik standartlar gerektiriyor.

• Enerji maliyetleri ve kullanılabilirliği BT bütçelerini 
sıkıştırmaya devam ederken veri merkezindeki toplam 
enerjiyi azaltıyor ve "yeşil" bilgi işlem girişimlerini 
baltalıyor.

• Giderek karmaşıklaşan siber saldırılar ise hem yazılımları 
hem de platformları hedef alıyor.

Yazılımla Tanımlı Altyapıya Geçiş
Açıklanan bu zorluklar, yeni ve heyecan verici teknolojilerin 
devreye alınması için yeni fırsatları beraberinde getirebilir; 
ancak veri merkezindeki karmaşıklıklara da tuz biber 
ekebilir. BT departmanları karmaşıklık, veri artışı ve çeviklik 
ihtiyacıyla başa çıkmak, ayrıca inovasyon maliyetlerini 
hızlandırmak amacıyla yazılımla tanımlı altyapıya (SDI) 
odaklanmaya başladı. Geliştirme ve uygulamada henüz ilk 
aşamalarda olsa da Intel, SDI çözümünü veri merkezinin 
dönüşümünde bir sonraki seviye olarak görüyor. Intel Xeon 
E5 v3 işlemci ailesi sayesinde Intel, bütün veri merkezinin 
yazılım üzerinden otomatik olarak temin edildiği bir geleceği 
mümkün kılacak, donanım düzeyinde temeller atmış 
durumda. Veri merkezinin geleceği hakkında daha fazla bilgi 
edinmek için “Geleceğin Veri Merkezi Mimarisi” videosunu 
izleyin.

Bu Kılavuzun Amacı
Bu kılavuz, sizlere Intel Xeon E5 v3 işlemci ürün ailesini 
tanıtmayı amaçlamaktadır. Birlikte, veri merkezi zorluklarına 
değinen belli başlı kullanım senaryolarını incelemek 
istiyoruz. Ardından, Intel Xeon E5 v3 işlemci ürün ailesinin 
sağladığı spesifik özelliklerin, veri merkezi altyapısına 
yönelik girişimlerinizi desteklemek için size nasıl yardımcı 
olabileceğini ayrıntılarıyla açıklayacağız.

Söz konusu kullanım senaryoları, veri merkezi 
optimizasyonunu güvence altına almanızı sağlarken 
kapsamlı sanallaştırma, özel ve hibrit bulut bilişim, büyük 
veri analizleri ve yüksek performanslı bilgi işleme (HPC) 
yönelik çözümlerin potansiyelini açığa çıkarmanıza 
yardımcı olacaktır. Intel Xeon E5 v3 işlemci ailesi sayesinde 
işletmeniz ve teknolojilerle ilgili karşılaştığınız zorluklara 
göğüs germeniz için birinci öncelikteki girişimleri kademeli 
olarak devreye alma esnekliğine sahip olursunuz. En yeni 
işlemcimize entegre bir dizi özellik ile teknoloji, siz hazır 
olduğunuzda yanı başınızda. Veri merkezi ihtiyaçlarınızı 
değerlendirmek için bu kılavuzun sonunda yer alan kontrol 
listesine göz atın.

Bu kılavuzun devamında, Intel Xeon E5 v3 işlemci ailesi 
tabanlı platformlar tanıtılmakta ve aşağıdaki kullanım 
durumlarında devreye almaya yönelik pratik tavsiyeler 
sunulmaktadır:

• Daha hızlı sunucu performansı

• Gelişmiş sunucu sanallaştırma

• Birleşik ağ oluşturma

• Daha yüksek veri ve altyapı güvenliği

• Sanal ve bulut ortamları için ölçeklenebilir depolama alanı

• Optimize enerji yönetimi
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Intel Xeon E5 v3 işlemci ailesi, çok çeşitli veri merkezi 
ihtiyaçlarını desteklemek üzere entegre özellikleri ve 
yüksek performansı bir araya getiren tek bir platform sunar. 
Intel Xeon E5 v3 işlemci ailesi, veri merkezi hakkındaki 
düşüncelerinizi değiştirmenizi sağlar. Bilgi işlem, depolama 
ve ağ oluşturma faaliyetlerinin bir arada daha iyi yürütülmesi 
için tasarlanan bu yeni sürüm, daha fazla otomasyon ve 
optimize depolama ile ağ oluşturma özelliklerini birleştirerek 
günümüzün sistemlerinden beklenen yürütme hızında 
buluttan daha iyi yararlanır. 

Intel Xeon E5 v3 işlemci ailesi, ayrıca teknik ve analitik 
uygulamalar için daha yüksek veri inceleme performansı 
sunar; güven ve güvenliğe yönelik bir temel sağlar; enerji 
verimliliğinin çıtasını yükseltir ve veri merkezinin giderek 
artan performans, ağ, depolama, güvenlik ve güç talepleriyle 
başa çıkmasına imkan tanır. Dahası bu işlemci, performansı ve 
verimliliği maksimum seviyeye çıkarmak için kullanımı, enerji 
tüketimini ve sıcaklığı sürekli izlemesi gereken orkestrasyon 
yazılımı için kritik önemdeki gelişmiş ölçüm ve telemetri 
özelliklerini beraberinde getirir. 

Intel BT İmzalı Veri Merkezi 
Optimizasyon Stratejisi Kuruma Değer 
Kazandırdı
Eksiksiz bir veri merkezi optimizasyon stratejisinin parçası 
olarak Intel BT, kuruma 2010'dan bu yana 184 milyon 
doları aşkın değer kazandırdı. Bu başarının büyük bir kısmı 
sunucuların en yeni Intel Xeon işlemcileriyle düzenli olarak 
yenilenmesi, RISC'ten Intel mimarisine geçiş, sanallaştırma ve 
bulut bilişimin devreye alınması ve sunucu performansının 
yazılım optimizasyonu yoluyla arttırılması sayesinde elde 
edildi.

Intel'in iş faaliyetlerine kazandırılan sürdürülebilir bir rekabet 
avantajının sıra, Intel BT'nin yalnızca bilgi işlem alanında elde 
ettiği faydaların bazıları aşağıdaki gibidir:5

• 35:1'e varan sunucu sanallaştırma oranları elde edilmiştir.

• 2008'den bu yana Intel'in tasarım ortamındaki enerji 
tüketimi, yılda %10 oranında azaltılmıştır.5

• 2005 ve 2012 yılları arasında altı kat daha yüksek 
performans elde edilmiştir.

• Intel Ofis ve Kurumsal sunucularının %60'tan fazlası 
sanallaştırılmış, 4000 sunucunun elden çıkarılması 
sağlanmıştır.

• Bir sunucuyu tahsis etme süresi 90 günden 3 saate 
düşürülmüştür.

• Bulut bilişimin devreye alınmasıyla bugüne dek 9 milyon 
dolarlık net tasarruf elde edilmiştir. 2009'dan 2015'e dek, 
program net güncel değerinin (NPV) 20 milyon dolar 
olduğunu tahmin ediyoruz.

• Tasarım ortamındaki çalışma verimliliği %49'a 
çıkarılmıştır.

• Kurum içinde geliştirilen bir sistem yazılımı özelliği olarak 
NUMA-Booster'ın devreye alınmasıyla 2010 - 2013 
arasında 55 milyon dolarlık ek kapasite sağlanmıştır.

• Intel Solid-State Sürücülerini temel alan hızlı 
değiştirilebilir sürücüler sayesinde 2012 yılında  
12,42 milyon dolarlık bir maliyet tasarrufu sağlanmıştır.

Intel® Xeon® E5 v3 İşlemci Ürün Ailesi 
Veri Merkezinize Nasıl Güç Kazandırır?

İçindekiler SayfasıÖnceki Bölüm Sonraki Bölüm

Sunucu Yenileme Tasarruf Tahmin 
Aracı

Eskiyen sunucularınızı, en yeni Intel® Xeon®  
işlemcilerine sahip sunucularla değiştirmenin size 
kazandıracağı değere ve avantajlara  göz atın. 
Halihazırdaki sunucu ortamınıza ilişkin bilgileri esas 
alan Intel® Xeon® İşlemci Tabanlı Sunucu Yenileme 
Tasarruf Tahmin Aracı, yeni nesil veri merkezinize 
kavuşmanız için işletmenize özel bir analiz 
yapmanıza imkan tanır.
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İşletmeniz İçin Hem Akıllı Hem 
Çok Kullanışlı

Intel® Xeon® E5 v3 işlemci ailesi, daha yüksek 
performans ve enerji verimliliği için Intel'in sektör 
lideri 22 nanometre (nm) 3-D Tri-Gate transistör 
teknolojisini kullanan Haswell mikromimarisine 
dayalıdır. İşlemci, BT inovasyonlarını aşağıdaki kilit 
iyileştirmeler sayesinde destekler:
• Performansta üç kata kadar artış (önceki nesil 

Intel Xeon işlemci tabanlı bir sunucuya göre)1, 2, 6 

• Daha yüksek işleme verimliliği ve genel 
performans için tek ve çok iş parçacıklı 
uygulamaların iş parçacığı sayısında iki kat artış

• İş yükü artışları ile giderek artan ağ ve depolama 
taleplerine uyum sağlayan performans

• Güvenlik ve ağ oluşturma uygulamalarında 
algoritma hızlandırıcıların optimize kullanımı ve 
devreye alımı

• Sanallaştırma yoğunluğu, performans ve 
izlemede gelişme

• Sanal  ve bulut ortamları için gereken güvenin 
temelini oluşturan ve veri şifrelemeyi hızlandıran 
donanım tabanlı güvenlik özellikleri

• Veri merkezi altyapısını basitleştiren ve bant 
genişliğini arttıran entegre 10 gigabit Ethernet 
(10 GbE) ve 40 GbE çözümleri için destek

• Bulut uygulamaları için performansı arttıracak ve 
gecikme sürelerini azaltacak performans ve G/Ç 
iyileştirmeleri

• Güç kesintileri sırasında verileri koruma 
özelliğine sahip optimize depolama alanı ve 
CPU'nuzda yer açmak için bilgi işlem yükü 
boşaltma özelliği 

Özellikler hakkında daha fazla bilgi almak için ürün 
özetine göz atın. 

İçindekiler SayfasıÖnceki Bölüm Sonraki Bölüm

Intel® Xeon® E5 v3 
İşlemci Ailesi hakkında daha fazla 
bilgi alın
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Bulut, Büyük Veri ve Yüksek Performanslı 
Bilgi İşlemi Destekleyecek Sunucu 
Performansı Artışı

Günümüzün veri merkezlerinin, her zamankinden daha 
güçlü bir performans istediği ortada. Veri merkezleri, 
verileri daha hızlı inceleyebilen; daha fazla VM yoğunluğunu 
yönetebilen ve teknik, finansal, bilimsel ve içerik oluşturma 
amaçlı iş yüklerine yönelik bilgi işlem uygulamalarını 
çalıştırabilen daha güçlü sunuculara ihtiyaç duyuyor. Hızı 
arttırılmış bir sunucu performansı veri merkezi ile sunucu 
konsolidasyonunu, sanallaştırmayı, bulut bilişimi, gelişmiş 
analizleri ve yüksek performanslı bilgi işlem faaliyetlerini 
destekler. 

Nasıl Çalışıyor? 

Intel Xeon E5 v3 işlemci ailesi, işlemcideki fiziksel 
değişiklikler ile performansı kayda değer ölçüde arttıran 
entegre teknolojileri bir araya getirir.1 Genel veri merkezi 
verimliliğinin yanı sıra, bu en yeni işlemci Apache Hadoop* 
gibi Java* tabanlı veri platformlarına yönelik hızlandırılmış 
G/Ç ve iyileştirilmiş performans ile yoğun yapay zekayla 
öğrenme ve analiz senaryolarına yönelik performans 
artışları sayesinde bulut bilişim ortamlarını ve büyük veri 
ortamlarını destekleyecek güce sahiptir.

İşlemcideki Fiziksel İyileştirmeler

İşlemcideki bir takım fiziksel iyileştirmeler performans 
artışına katkıda bulunur. Örneğin:

• Önceki nesle göre %50'ye kadar daha fazla çekirdek ve 
önbellek7

– Yuva başına 18'e varan çekirdek ve 36'ya varan iş 
parçacığı

– 45 MB'a varan son seviye önbellek (LLC)

– Daha fazla bellek: Veri 'tutkunu' sayısız VM'yi 
destekleyecek iki yuvalı sunucu başına 24'e kadar 
DIMM (8R LRDIMM)

– Yeni nesil DDR4 bellek desteği

– Önceki nesle göre daha yüksek maksimum bellek 
kapasitesi hızları (önceki nesildeki 1866 MHz'e kıyasla 
2133 MHz) 

• İş parçacığı sayısında iki kat artış: Intel Hyper-Threading 
Teknolojisi karmaşık iş yükleri karşısında işleme 
verimliliğini ve genel performansı arttırır.

• Daha fazla entegrasyon: Intel Entegre G/Ç,  bant 
genişliğini iki katına çıkarabilen Peripheral Component 
Interconnect Express 3.0 (PCIe* 3.0) desteği sayesinde 
gecikme sürelerini azaltır.1, 8, 9

Rakamlarla Sunucu Performansı
Önceki nesle göre:

• Üç kata kadar daha fazla performans1, 6 

• Intel® Advanced Vector Extensions 2 (Intel AVX2) 
ile 1,9 kata kadar daha fazla performans 1, 2, 10

• 1,7 kata kadar daha fazla sanal makine (VM) 
yoğunluğu1, 2, 11

• DDR4 ile 1,4 kata kadar daha fazla bellek bant 
genişliği1, 12 

• PCIe* 3.0 desteği ile 2 kata kadar daha fazla bant 
genişliği 1, 8, 9

• 1,5 kata kadar daha fazla çekirdek ve üst seviye 
önbellek1, 13

• Java* VM (JVM) performansında 3 kata kadar 
artış1, 6

• Bilgi işlem yoğun yapay zekayla öğrenme ve analiz 
senaryoları için performansta %38'e varan artış1, 14

Tipik bir 4 yıllık sunucuya göre:

• Performansta 8,7 kata varan artış1, 2, 15

• Intel AVX2 ile performansta 6,3 kata varan artış1, 16 

• Sanal makine yoğunluğunda 3,3 kata varan  
artışı1, 2, 17

• DDR4 ile bellek bant genişliğinde 3,2 kata varan 
artış1, 18

• Enerji verimliliğinde 3,1 kata varan artış1, 2, 32

İçindekiler SayfasıÖnceki Bölüm Sonraki Bölüm
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Entegre Özellikler

Intel Turbo Boost 2.0 Teknolojisi

Intel Turbo Boost 2.0 Teknolojisi19 iş yükleriyle başa 
çıkabilmesi için çipe iş zekası ve uyumluluk kazandırır. 
İşlemci bu amaçla, işletim sisteminin talebi üzerine enerjiyi 
beklemedeki çekirdekten aktif çekirdeğe yönlendirerek 
frekansı arttırır; yani, "turbo güç" kazandırır. Maksimum 
frekansı sunmak ve Intel'in sıkı güvenilirlik standartlarını 
karşılamak için işlemci ne kadar yoğun çalıştığını takip 
ederken, "turbo" bir durumda kendini ne kadar zorlayacağını 
da ayarlar.

Turbo algoritma, sınırlayıcı unsurun çekirdek hızı olup 
olmadığını ya da işlemcinin, gücü hız artışına yönlendirmeden 
önce bellekten ya da G/Ç'den veri bekleyip beklemediğini 
değerlendirir. Hızı sınırlayan bellek ya da G/Ç ise turbo 
artış devreye girmez. Buradaki amaç iş yükü artışlarıyla 
olabildiğince hızla başa çıkılmasını sağlamak ve daha düşük 
bir enerji tüketimine dönüş yapmaktır. Böylece ortalama 
elektrik çekişi ile operasyon maliyeti azaltılır.

Intel Turbo Boost Teknolojisi'nin en yeni sürümü sunucunuzun 
daha uzun süreler için, daha sık ve daha yüksek saat 
frekanslarında turbo moda girmesine imkan tanır. Ayrıca, 
hesaplamaları hızlandıran ve doğruluğunu arttıran bir yönerge 
dizisi olan  Fused Multiply-Add (FMA) ile yoğun bilgi işlem 
gerektiren performansı iyileştirir.

Intel Advanced Vector Extensions 2 (Intel AVX2) ve Intel 
Hyper-Threading Teknolojisi (Intel HT)

Birbirini tamamlayıcı nitelikteki bu iki teknoloji birlikte finansal 
analiz; görüntü, ses ve video işleme; bilimsel simülasyonlar; 
hava analizleri ve 3-D modelleme, görüntü sunma ve analiz 
gibi yoğun bilgi işlem gerektiren uygulamaları destekler. Intel 
Advanced Vector Extensions 2 (Intel AVX2)20, geniş bir iş 
yükü yelpazesi için saat  döngülerini hızlandırarak saat başına 
kayan nokta ve tamsayı vektörü işlemlerini iki katına çıkarır. 
Bu kayda değer artışın sebebi, Intel AVX2 teknolojisinin eski 

nesil işlemcilerdeki 128 bit yerine 256 bit genişliğinde, tek 
yönergeli çoklu veri (SIMD) kayıt defterlerini kullanmasıdır. 
Böylece yazılım, tamsayı vektörü yönergeleri için yeni bir 
atılım yaparak iki kat daha fazla yönerge işleyebilir. Intel 
AVX2, 16-bit ve 32-bit kayan nokta formatı arasındaki veri 
dönüştürme işlemlerini hızlandıran Float 16'yı destekler. Bu 
teknoloji kodları, ciddi oranda kısaltılan bilgi işlem süreleri için 
optimize edecek en yeni yönergelerden yararlanan üçüncü 
taraf derleyiciler ve Intel tarafından desteklenmektedir.

Intel Hyper-Threading Teknolojisi (Intel HT)21 her çekirdekte 
birden çok iş parçacığının çalışmasına olanak tanır; böylece 
işlemcinin verimliliği ve iş parçacıklarına ayrılmış yazılımlardaki 
genel performans artar. Sistem hızını korurken zorlayıcı 
uygulamaları eşzamanlı olarak çalıştırabilir.

Intel QuickAssist Teknolojisi

Bu teknoloji, ağ oluşturma ve güvenlik uygulamalarında etkili 
kriptografik, kalıp eşleme ve veri sıkıştırma performansı için 
donanımı hızlandırır. Ayrıca uygulamalar, hızlandırıcılar ve 
hızlandırma teknolojileri için düzgün bir iletişim yolu sunar.

Performans hakkında daha fazla 
bilgi edinin

İçindekiler SayfasıÖnceki Bölüm Sonraki Bölüm
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Sunucu sanallaştırma, bir zamanlar sunucuların ve veri 
merkezlerinin sanallaştırılması yoluyla maliyetleri azaltma 
yöntemiyken, artık bir esneklik ve çeviklik arttırma yoluna 
dönüştü. Sanallaştırmadan böylesine kapsamlı biçimde 
yararlanılması, hizmet devreye alımlarının daha hızlı 
yapılmasına ve dinamik iş yükü yerleşimine imkan tanıyabilir. 
Kaynak paylaşımı, VM izolasyonu ve yük dengeleme de dahil 
olmak üzere bir takım temel özellikleri sunan sanallaştırma, 
ayrıca çevik ve ölçeklenebilir bir bulutun da temelidir. 
Bu özellikler ölçeklenebilirliği, birleştirilmiş kaynakların 
yoğun kullanımını, hızlı devreye alma işlemlerini, iş yükü 
izolasyonunu ve daha uzun çalışma zamanlarını mümkün 
kılar. Bu senaryoda, sunucu sanallaştırma çözümlerinden 
yararlanarak daha çevik, verimli ve güvenli bir veri merkezi 

oluşturmanız için Intel Xeon E5 v3 işlemci ürün ailesinin 
size nasıl yardımcı olacağı açıklanmaktadır. Bu çözümler, 
günümüzün zorluklarının üstesinden gelmeniz için önemli 
olduğu kadar, SDI'ın potansiyelini tam anlamıyla kullanmanız 
için de kritiktir. Intel'in en yeni işlemcisi şu faydaları 
beraberinde getirir: 

• Sanallaştırma çözümlerinizin performansında artış 

• Konsolidasyon oranlarında artış 

• İş sürekliliğini desteklemek için daha yüksek hız ve 
güvenilirlik, kullanıcı çalışma sürelerinde artış

• Sanallaştırılmış platformların uygunluğunu doğrulamanızı 
sağlayan, güvene ve uyuma dayalı bir temel 

Intel Xeon E5 işlemci ürün ailesine sahip platformlar, 
işlemcideki fiziksel değişiklikler ile performansı kayda değer 
ölçüde arttıran entegre teknolojileri bir araya getirir.22

İşlemcideki Fiziksel İyileştirmeler

Daha büyük önbellek ve ana sistem belleği, ayrıca G/Ç 
denetleyicinin anakartın ayrı bir bileşeni yerine doğrudan 
işlemciye monte edilmiş olması, VM'lerin daha hızlı ve daha 
güvenli biçimde işlenmesini destekler.

Entegre Özellikler

Gelişmiş Programlanabilir Kesme Denetçisi Sanallaştırma 
(APICv) 

Giderek daha az sayıdaki fiziksel sunucunun sayısız VM'yi 
yönetmesi nedeniyle sanallaştırma, beraberinde performans 
kayıpları getirebilir. Gelişmiş Programlanabilir Kesme 
Denetçisi Sanallaştırma (APICv), sanallaştırma giderlerini 
azaltırken, birçok VM çıkışına duyulan ihtiyacı ortadan 
kaldırır. VM çıkışları, sanallaştırılmış sistemlerdeki performans 
gerilemelerinin arkasında yatan nedenlerden biridir. Bir 
VM çıkışı, halihazırda çalışan VM'nin ve sistem kontrollerini 

yöneten hipervizörün geçiş yaptığı noktayı belirler. Bu geçiş, 
hipervizör görevini bitirdikten sonra bir VM girişi geçişinin 
ardından atılacak bir takım adımları kapsar. VM çıkışlarının 
sayısı azaltıldığı için sistem daha az yüke maruz kalır.

Intel Sanal Makine Kontrol Yapısı (VMCS) Gölgelendirme 

Bu teknoloji, iç içe olmanın neden olduğu VM çıkış ve 
girişlerinin büyük bir bölümünü ortadan kaldırarak, daha az 
yükle ve verimli iç içe sanallaştırma kullanımlarını mümkün 
kılar. Bu, finansal uygulamalar gibi oldukça yüksek izolasyon 
gerektiren iş yükleri için faydalı olacak bir teknolojidir.

Önbellek İzleme

Önbellek İzleme özelliği, sanallaştırma platformunun 
kalitesini ve verimliliğini, kaynak kullanımına daha 
fazla odaklanarak arttırır. İşlemci VM başına üst seviye 
önbellek hızı kullanımının izlenmesine yardımcı olarak, 
sanallaştırılmış ortamlarda meydana gelebilen "gürültülü 
komşu" sorunlarının üstesinden gelinmesini sağlar.

Daha Fazla Esneklik ve Çeviklik için 
Hızlı Sunucu Sanallaştırma

Nasıl Çalışıyor?
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Intel Virtualization Teknolojisi (Intel VT) 

Intel Virtualization Teknolojisi23 (Intel VT) çalışan sanallaştırma 
platformlarını daha hızlı, daha güvenilir ve daha güvenli hale 
getiren; işlemciye entegre donanım desteklerinden oluşan bir 
portföydür. Bu teknolojiler (Trusted Execution Technolojisi'ni 
[TXT] içeren)24 Intel Platform Protection Teknolojisi'yle 
çalışarak hipervizör, BIOS, sabit yazılım ve diğer sürüm öncesi 
yazılım bileşenlerine yönelik kötü amaçlı saldırılara karşı 
güvenilir bir kalkan oluşturur. (Intel TXT hakkında ayrıntılı 
bilgi için "Daha Yüksek Veri ve Altyapı Güvenliği" bölümünü 
okuyun.) Intel VT portföyü aşağıdakileri içermektedir:

• IA-32 için Intel Virtualization Teknolojisi23 (Intel VT) 
ve Intel 64 mimarisi (Intel VT-x) çekirdek sanallaştırma 
işlemleri için daha hızlı performans sunmanın yanı 
sıra uygulama performansı, canlı geçiş, hizmete alma, 
dinamik yük dengeleme ve olağanüstü durum kurtarma 
süreçlerini de iyileştirir. 

• Yönlendirilmiş G/Ç için Intel VT23 (Intel VT-d) G/Ç trafiği 
yönetiminde hipervizör müdahalesini azaltarak G/Ç 
sanallaştırmaya yönelik entegre destek ve iyileştirilmiş 
performans sunar. Böylece G/Ç performansı iyileşir; 
sistem güvenilirliği artar ve gelişmiş bellek koruması 
sağlanır. 

• FlexMigration için Intel VT23 (Intel VT FlexMigration), 
birçok farklı nesilden Intel Xeon işlemcili sunucular 
arasında sanal makinelerin geçişini sağlar. Bu teknoloji, 
kaynakların çok çeşitli işletim sistemleri arasında 
paylaşılmasını ve mevcut işlemci nesillerinin aynı 
sanallaştırılmış sunucu havuzunda bir araya getirilmesini 
mümkün kılar.

• Bağlanabilirlik için Intel Virtualization Teknolojisi23 
(Intel VT-c) CPU kullanımını azaltan, sistem gecikme 
sürelerini kısaltan, aynı zamanda daha iyi ağ oluşturma 
ve G/Ç özellikleri sağlayan; platform düzeyindeki bir dizi 
G/Ç sanallaştırma teknolojisi ve girişimidir. Intel VT-c, 
G/Ç sanallaştırmaya yönelik çok yönlü bir yaklaşım 
benimseyerek sanallaştırılmış sistemleri optimize eder:

– Sanal Makine Cihaz Kuyrukları (VMDq), sunucu 
içerisindeki trafik yönetimini iyileştirir; yazılım tabanlı 
sanal makine monitörü (VMM) üzerindeki işleme 
yükünü azaltırken yoğun veri akışlarından daha iyi bir 
G/Ç performansının elde edilmesine yardımcı olur.

– PCI-SIG* tek köklü G/Ç sanallaştırma (SR-IOV), sanal 
makinelere özel G/Ç sunup hipervizördeki sanal 
anahtarı tamamen atlayarak yerele yakın performans 
sağlar. Ayrıca sanal makineler arasındaki veri 
izolasyonunu arttırır; canlı sanal makine geçişlerini 
kolaylaştırarak esneklik ve mobilite sunar.

Rakamlarla Sanallaştırma 
Performansı
• Yüzde 50'ye kadar daha yüksek sanallaştırma 

performansı1, 22

• Sistem yükünü azaltmak amacıyla daha az sanal 
makine (VM) çıkışı
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İşlemci performansındaki gelişmeler ne kadar heyecanla 
karşılanırsa karşılansın, bu sıçrama daha yoğun ağ ve 
depolama trafiği nedeniyle ağınızda yük oluşturabilir. Bu ne 
anlama gelir? Daha karmaşık bir ağ, yetersiz bant genişliği 
ve her şeyi yavaşlatan G/Ç sıkıntıları. 10 GbE ve 40 GbE 
çözümlerine yönelik entegre desteğin; bağlantı noktası 
konsolidasyonu ve LAN ile depolama alanı ağı (SAN) trafiğinin 
tek bir ağ yapısında birleştirilmesi sayesinde ağ altyapınızı 
nasıl basitleştirebileceği; aynı zamanda daha yüksek iş 
hacmi, daha kısa bekleme süreleri ve sanallaştırılmış ağ 
sayesinde ağ performansını nasıl arttırabileceği bu senaryoda 
açıklanmaktadır.

Bağlantı noktası konsolidasyonu sayesinde, birçok 1 GbE 
bağlantı noktasını daha az sayıdaki 10 GbE veya 40 GbE 
bağlantı noktasında birleştirebilir, böylece kablo bağlantılarını 
basitleştirerek, güç tüketimini azaltabilir ve bant genişliğini 
arttırabilirsiniz. Daha fazla bant genişliği ve Ethernet üzerinden 
Fiber Kanal (FCoE) ile İnternet Küçük Bilgisayar Sistem 
Arabirimi (iSCSI) protokolleri desteği SAN trafiğini, bildiğiniz 
ve her zaman, her yerde erişebildiğiniz Ethernete taşımanızı 
mümkün kılar. Ethernet protokolündeki iyileştirmeler 
sayesinde, performansta herhangi bir düşüş yaşanmaz. 

10 GbE ve 40 GbE çözümleri sayesinde bir sonraki adımı 
atarak hem LAN hem de SAN trafiğini tek bir ağ yapısında 
konsolide eden, tam anlamıyla birleşik ve tek bir ağın 
kapılarını aralayabilirsiniz. Birleşik ağ sayesinde süreçleriniz 
daha da basitleştirmiş, veri merkezi konsolidasyonu yoluyla 
toplam sahip olma maliyetini düşürmüş ve daha fazla esneklik 
elde etmiş olursunuz.

Sanal ağ standart x86 sunucularda ya da sanal makineler 
olarak çalışabilen ağ hizmetleri sunarken yazılımdan yararlanır. 
Sanallaştırılmış ortamlarda, sanal bir makine ağ hizmetlerini 
hipervizörler içerisinde ya da arasında sunar. Sanallaştırılmış 
ağ olağanüstü çeviklik (yeni ağ VM'leri gerekli oldukça 
çalıştırılabilir), ölçeklenebilirlik (ağdaki VM trafiği arttıkça ek 
kaynaklar atanabilir) ve kullanıma dayalı ödeme (yalnızca yeni 
hizmetler eklendikçe maliyet ortaya çıkar) özellikleri sunar. 
Intel Xeon E5 v3 işlemci ailesi, ağ sanallaştırma süreçlerini 
mümkün kılar. Bu da, yazılımla tanımlı ağ oluşturma süreçleri 
ve nihayetinde SDI'ın bütün potansiyelinin ortaya çıkarılması 
için kritiktir.

Nasıl Çalışıyor?
Ağ ve depolama trafiği için G/Ç iş hacmini arttıran entegre 
teknolojiler sayesinde ana akım sunucularda entegre 10 GbE 
özelliğini destekleyen ilk platformlar, Intel Xeon E5 işlemci 
ailesine sahip platformlardır. Intel Xeon E5 v3 işlemci ailesi ile 
ağ desteği 40 GbE ve sanal ağ özelliklerini de destekler hale 
gelmiştir.

İşlemcideki Fiziksel İyileştirmeler

Daha büyük önbellek ve ana sistem belleğinin yanı sıra G/Ç 
denetleyicinin anakartın ayrı bir bileşeni yerine doğrudan 
işlemciye monte edilmiş olması, Intel Xeon E5 işlemci ailesinin 
ağ trafiğini daha hızlı bir şekilde ve daha kısa bekleme 
süreleriyle yönetebilmesini sağlar.

 

Entegre Özellikler

Intel Entegre G/Ç 

Intel Entegre G/Ç özelliği veri trafiğini şu sayede yönetir:

• G/Ç denetleyici işlemciye monte edilmiştir; böylece bekleme 
süreleri ciddi oranda azalır

• PCIe 3.0 spesifikasyonu desteği: Arttırılmış eşler arası (P2P) 
bant genişliği için atom işlemleri desteği ile iki yuvalı sunucu 
başına 80'e kadar PCle şeridi sunar.

• PCIe 3.0 eklenti kartlarının giderek büyüyen ekosistemini 
destekler

• Ana sistem belleğini atlayarak, G/Ç paketlerini akıllı biçimde 
işlemci önbelleğine yönlendirir

Daha Yüksek İş Hacmi ve Daha Kısa 
Bekleme Süreleri için Birleşik Ağ 
Oluşturma ve Sanal Ağ Oluşturma

İçindekiler SayfasıÖnceki Bölüm Sonraki Bölüm

mailto:?subject=Build%20Powerful%20Data%20Center%20Infrastructure&body=Thought%20you%20might%20like%20this%20real-world%20guide%20on%20the%20Intel(R)%20Xeon(R)%20processor%20E5%20v3%20family%20explaining%20how%20the%20built-in%20technologies%20can%20help%20you%20deliver%20innovative%20new%20services.%20From%20the%20Intel%20IT%20Center%20at%3A%20http%3A%2F%2Fintel.ly%2F17b68bT%20%20%23ITCenter%20%23xeon
http://www.linkedin.com/shareArticle?mini=true&url=http%3A%2F%2Fintel.ly%2F17b68bT&title=Build%20Powerful%20Data%20Center%20&source=&summary=Check%20out%20this%20real-world%20guide%20on%20the%20Intel(R)%20Xeon(R)%20processor%20E5%20v3%20family%20explaining%20how%20the%20built-in%20technologies%20can%20help%20you%20deliver%20innovative%20new%20services.%20From%20the%20Intel%20IT%20Center.%20%20%23ITCenter%20%23xeon
http://twitter.com/intent/tweet?text=Check%20out%20this%20real-world%20guide%20about%20the%20Intel(R)%20Xeon(R)%20processor%20E5%20v3%20family.%20%20http%3A%2F%2Fintel.ly%2F17b68bT%20%20%23ITCenter%20%23xeon%20
https://www.facebook.com/dialog/feed?app_id=184683071273&link=http%3A%2F%2Fintel.ly%2F17b68bT&picture=&name=Build%20Powerful%20Data%20Center%20Infrastructure%20&caption=%20&description=Check%20out%20this%20real-world%20guide%20about%20the%20Intel%C2%AE%20Xeon%C2%AE%20processor%20E5%20v3%20family%20explaining%20how%20the%20built-in%20technologies%20can%20help%20you%20deliver%20innovative%20new%20services.%20From%20Intel%20Business.%20%20%23ITCenter%20%23xeon&redirect_uri=http%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2F


Intel BT Merkezi   Gerçek Yaşamdan Örnekler Kılavuzu | Intel® Xeon® E5 v3 İşlemci Ailesi Üzerine Kurulu Veri 
Merkezi Altyapısı

12

Intel'den Birleşik Ağ 
Intel, en iyi performans için optimize edilmiş; 10 ve  
40 gigabit Ethernet (GbE) ile birleşik ağ oluşturma 
özelliklerini destekleyen; Intel® Xeon® E5 v3 işlemci 
ailesine sahip cihazlar sunar.

Intel Ethernet Controller XL710 Ailesi (10/40 GbE). 
Intel Ethernet Controller 10 GbE ve 40 GbE XL710 
ailesi tepeden tırnağa açık bulut, iletişim, altyapı ve 
özel bulut ortamlarında devreye alınan, yüksek ölçüde 
sanallaştırılmış Intel Xeon E5 v3 işlemci platformlarıyla 
çalışmak üzere tasarlanmıştır. Denetleyici ailesi Intel 
Virtualization Teknolojisi'nin kapsamını, sunucu 
sanallaştırmanın ötesinde, donanım optimizasyonları 
ve ağların hızlı temini için yük boşaltımları sağlayan bir 
ağı da içerecek şekilde genişletir. Intel Ethernet XL710 
denetleyici ailesi, PCI Express* (PCIe*) 3.0; x8; özelliğini 
temel alır ve çift 40 GbE, tek 40 GbE/dört 10 GbE ve çift 
10 GbE yapılandırılmaları ile sunulmaktadır. Intel Ethernet 
Controller XL710 ailesi hakkında daha fazla bilgi edinin.

Intel® Ethernet Birleştirilmiş Ağ Adaptörleri. Intel’in 
Birleştirilmiş Ağ Adaptörleri İnternet Küçük Bilgisayar 
Sistemi Arabirimi (iSCSI), Ethernet üzerinden Fiber Kanal 
(FCoE) ve akıllı, donanım tabanlı yük boşaltımları için    
doğrudan işletim sistemi tabanlı depolama başlatıcılarını 
kullanan yüksek performanslı birleşik ağ özellikleri sunar. 
Intel, bu çözümler için Intel Ethernet donanımını optimize 
ederken açık, yerel depolama desteğini ürünlerine entegre 
etmeleri için önde gelen işletim sistemi ve hipervizör 
tedarikçileriyle sıkı işbirliği içerisinde çalışmıştır. Verilerin 
ve depolama alanının tek bir ağ yapısında bir araya 
getirilmesi, sayısız adaptör, kablo ve anahtar ihtiyacını 
ortadan kaldırır. Ayrıca hem 10 hem de 40 GbE, bu çoklu 
ağ yapılarının tek bir kabloda birleştirilmesi için gereken 
bant genişliğini sağlar. Intel Ethernet XL710 Birleştirilmiş 
Ağ Adaptörleri  (10/40 GbE) hakkında daha fazla bilgi 
edinin.

Intel Data Direct I/O (Intel DDIO)

Intel Data Direct I/O (Intel DDIO), Intel Ethernet denetleyicileri 
ile sunucu adaptörlerinin, doğrudan önbellek ile konuşmasına 
ve iş hacmini en üst düzeye çıkarmasına izin vererek 
performansı arttıran Intel Entegre G/Ç teknolojisinin kritik 
bir bileşenidir. Geleneksel G/Ç aktarımı, öncelikle ana 
belleğe taşınmalı ve burada depolanmalı; ardından işleme 
için önbelleğe yönlendirilmelidir. İşleme tamamlandığında, 
verilerin bu güzergahı tersten izlemesi gerekir. Intel DDIO ile 
işlemcinin mimarisini yeniledik ve önbelleğin bir kısmını G/Ç'ye 
ayırarak verilerin ana belleği atlayarak doğrudan önbelleğe 
aktarılmasını sağladık. Bu özellik, ana bellek üzerindeki 
yükü azalttığı için bant genişliği ölçeklenebilirliği arttı; enerji 
kullanımı azaltıldı ve bekleme süreleri kısaldı.

Bağlanabilirlik için Intel Virtualization Teknolojisi  
(Intel VT-c)

Intel VT-c23 (10 ve 40 GbE adaptör denetleyicilerden 
oluşan Intel Ethernet Denetleyici XL710 ailesi ile bir araya 
getirildiğinde), özel bulutunuz ya da veri merkezinizde VXLAN, 
NVGRE ve Geneve sarma protokolleri için ağ sanallaştırma 
boşaltımları ile ağ bindirme performansını arttırır. 

Intel Ethernet Flow Director 

Yazılımla tanımlı ağ programatik trafik yönlendirme 
özelliği (Intel Ethernet Controller XL710 ailesi ile bir araya 
getirildiğinde), Memcached gibi bulut uygulamalarının 
performansını arttırır ve bekleme sürelerini azaltır. Daha fazla 
bilgi için videoyu izleyin.

Intel QuickAssist Teknolojisi

Bu teknoloji, ağ oluşturma ve güvenlik uygulamalarında etkili 
kriptografik, kalıp eşleme ve veri sıkıştırma performansı için 
donanımı hızlandırır. Ayrıca uygulamalar, hızlandırıcılar ve 
hızlandırma teknolojileri için düzgün bir iletişim yolu sunar.

Intel Data Plane Development Kit (Intel DPDK)

Intel Data Plane Development Kit (DPDK), Intel Ethernet 
Controller XL710 ile bir araya getirildiğinde güvenlik duvarları 
ve yük dengeleyiciler gibi Network Functions Virtualization 
(NFV) uygulamaları için daha yüksek küçük paket işleme 
imkanı sunar. 

G/Ç İyileştirmeleri hakkında daha 
fazla bilgi edinin
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Yapılandırılmış ve yapılandırılmamış veri patlaması ve bulut bilişim ile büyük veri analizleri gibi yeni kullanım modellerinin ortaya 
çıkışıyla, yeni bir depolama mimarisine duyulan ihtiyaç arttı. Verilerin gerçekten gerek işletme ihtiyaçları, gerekse düzenleyici ve 
yasal uyumluluk gibi nedenlerle kullanıma hazır olması gerekiyor. Ölçeklenebilir depolama, yapılandırılmış ve yapılandırılmamış 
verilerin yönetimiyle ilgili üç kritik zorluğun üstesinden gelir: hacim, hız ve çeşitlilik artışındaki duraksama, etkisiz veri yönetimi 
ve geleneksel depolama mimarilerini sürdürme maliyeti.

Nasıl Çalışıyor?

Birleştirilmiş bir depolama sunucusunun tüm özelliklerini 
barındıran Intel Xeon E5 v3 işlemci ailesi, ölçeklenebilir 
mimarinin temelini oluşturur. Spesifik olarak sanal ve bulut 
ortamları için tasarlanmış akıllı çözümleri çalıştıran Intel 
Xeon E5 v3 işlemci ailesine sahip platformlar, kullanılabilir 
kapasiteyi maksimize ederken daha yüksek performans için 
dağıtımlı verilerin yönetimini merkezileştirir.

Intel Xeon E5 v3 işlemci ailesine sahip depolama cihazları, 
büyük hacimlerdeki yapılandırılmış ve yapılandırılmamış 
verileri (örneğin e-posta, anlık mesajlar, belgeler,  iş dosyaları, 
görüntüler ve videolar) içeren kullanım durumları için 
olağanüstü ölçeklenebilirlik sunar; ancak kapasite fazlası 
pahalı kaynak teminlerini önlemek için kademeli olarak 
ölçekleme yapar. İlave alt sistemlerin kurulmasından ziyade, 
ihtiyaç duyuldukça daha fazla düğümün eklenmesiyle kapasite 
arttırılır. Açık standart ve birlikte çalışabilirlik desteği sayesinde 
depolama maliyetlerini azaltabilir ve pahalı özel arayüzlere 
duyduğunuz ihtiyacı azaltabilirsiniz.

Intel Xeon E5 v3 işlemci ailesi ayrıca depolama çözümleri 
kapsamında ölçülü kaynak sağlama, sıkıştırma, akıllı veri 
katmanlama, veri tekilleştirme, veri şifreleme, silme kodlama/
düğümler üzerine RAID ve önbelleğe alma gibi gelişmiş 
işlemlere imkan tanıyacak performansı sunar. Bu çözümler 
kapasiteyi optimize ederken depolama G/Ç'sini dengeler ve 
maliyetleri düşürür. Üstelik bu yeni işlemci, yazılımla tanımlı 
veri merkezinin hayata geçirilmesinde önemli bir adım olan 
yazılımla tanımlı depolama özelliklerini de mümkün kılar.

İşlemcideki Fiziksel İyileştirmeler

• Bellekte verilerin korunmasına yardımcı olan, eş zamanlı 
çalışmayan DRAM yenilemesiyle, enerji kesintilerinde 
verileri korur.

• Ölçeklenebilirliği arttırmak amacıyla x16 Non-Transparent 
Bridging (NTB) (x8 NTB yerine) gibi kritik depolama 
işlemcisi özelliklerini ve özel bir ASIC olmaksızın RAID 
5 ve 6 uygulaması için hızlandırılmış RAID özelliğini 
destekler.

• PCIe 3.0 desteği: 

– Sistemleri bir arka düzlem aracılığıyla bağlayan PCIe 
NTB ile yük devretme işlemini önler

– PCIe dual-cast teknolojisiyle iki hedefe tek bir işlemi 
yazma özelliği sayesinde bellek kanal bant genişliğini 
en üst düzeye çıkarır

– Ana bilgisayar giriş/çıkış denetleyicinin (IOC), verileri 
doğrudan PCIe Non-Transparent Bridge (NTB) ve yerel 
belleğe yazmasına olanak tanır 

• Daha hızlı veri erişimi, sistem başlatma ve daha kısa 
yükleme süreleri sağlayan Supports Serial ATA 3.0  
(SATA 3.0) teknolojisini destekler

– Bir önceki nesle kıyasla daha hızlı sabit sürücü 
performansı için veri iş hacmini iki katına çıkarır 1, 8, 25 

Entegre Özellikler

Intel Rapid Storage Technology Enterprise 3.x (Intel RSTe)

Intel Rapid Storage Technology Enterprise 3.x (Intel RSTe)26 
kullanımı kolay, kurumsal düzeyde veri koruması sunan bir 
RAID sürücüsüdür. Intel RSTe ayrıca, Intel Xeon E5 v3 işlemci 

Sanallaştırılmış Ortamlar ve Bulut 
Ortamları için Ölçeklenebilir Depolama 
Özellikleri Sunan Etkili Veri Yönetimi
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ürün ailesiyle çalışan sunucularla bir araya getirildiğinde RIAD 
operasyonlarının hızını arttırabilir. Intel RSTe, Serial Attached 
SCSI (SAS) ve SATA sabit sürücüsünü çip setine entegre eder; 
böylece genel G/Ç sistem performansını arttırırken RAID 
yazılımının donanım düzeyindeki RAID sistemleri kadar iyi 
ya da bunlardan daha iyi performans göstermesini sağlar ve 
genel çözüm maliyetlerini azaltır. Intel RSTe, RAID 0, 1, 10 ve 
5 sürümlerini destekleyebilir Ayrıntılı bilgi için ürün özetini 
okuyun. 

Intel Cache Acceleration Yazılımı (Intel CAS) 

Intel CAS, sunucu uygulamalarını yüksek maliyet olmaksızın 
hızlandıracak şekilde, solid-state sürücülerdeki (SSD'ler) en 

etkin verileri tespit eden ve önbelleğe alan akıllı bir sunucu 
yazılımıdır. Intel Solid-State Sunucularla (Intel SSD'ler) bir 
araya getirildiğinde, sunucu uygulamaları, ticari veritabanı 
işlemlerinde üç kat daha1, 27; okuma yoğun iş analizlerinde 
ise 20 kata kadar daha hızlı işleme sunar.1, 27 Ayrıntılı bilgi 
için bu videoyu izleyin.

Intel Intelligent Storage Acceleration Library  
(Intel ISA-L), Intel QuickData Teknolojisi ve RAID-5 
Hızlandırma Motoru

Donanım RAID hızlandırmasıyla RAID hesaplamalarının 
yükünü devrederek CPU'yu serbest bırakır.

Intel, yoğun verili kurumsal ve bulut ortamlarının zorlu 
taleplerini yönetmek için tasarlanmış bir dizi entegre 
depolama ürünü ve teknolojisi sunar. Güçlü Intel® 
Xeon® E5 v3 işlemcili platformlar sayesinde depolama 
alanı sunumunu basitleştirebilir, depolama kullanımını 
arttırabilir ve çığır açan bir performans sağlayabilirsiniz.

PCle için Intel Solid-State Sürücüler (Intel SSD'ler) 
Veri Merkezi ailesi Birçok farklı form faktöründe sunulan, 
veri merkezine yönelik Intel SSD'ler, veri merkezinizde 
performansa en çok ihtiyaç duyan uygulamalar için 
tasarlanmış olup, tutarlı performansı en yüksek düzeylere 

çıkarır; BT yöneticilerinin talep ettiği uçtan uca veri koruma 
ve yüksek dayanıklılık özelliklerini sunar. Ayrıca: 

• PCI Express* teknolojili depolama çözümleri için 
optimize edilmiş bir arabirim spesifikasyonu olan 
NVM Express* (NVMe*), ölçeklenebilir bir mimari 
tanımlar ve saniye başına daha fazla giriş/çıkış 
operasyonu (IOPS) sunar.

Intel Cache Acceleration Yazılımı (Intel CAS), veri 
merkezleri için en yeni Intel SSD'ler ile birlikte sunulur ve 
bir Intel SSD'yi veri için önbellek olarak kullanarak "sıcak" 
veri bekleme sürelerini azaltır.

Intel'den Akıllı Depolama
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Dinamik sanallaştırma, çok kullanıcılık ve otomasyon 
ihtiyaçları, güvenlikle ilgili yeni baş ağrılarını beraberinde 
getiriyor. Siber suçluların rahat vermeyeceğinin farkında olan 
BT yöneticileri verileri ve veri merkezi altyapısını koruma 
konusunda farklı bir yaklaşıma ihtiyaç duyuyor. Bu yaklaşımın 
temeli ise donanım seviyesinde iş yüklerini izole eden, 
güvenlik sınırlarını uygulayan ve veri şifrelemeyi hızlandıran 
güvenlik katmanları oluşturmaktan geçiyor.

VM'ler paylaşımlı kaynaklarda bağımsız varlıklar olarak 
çalışır. Yazılım katmanları ise bu paylaşımlı kaynaklara erişimi 
yönetir ve bir VM'nin içeriklerini diğerinden korur. Ancak 
giderek karmaşıklaşan sanal gizli program saldırıları gibi 
siber tehditlerin ortaya çıkmasıyla, yalnızca yazılıma dayalı 
yaklaşımlar buluttaki her bir VM'nin içeriklerinin korunması 
için gereken izolasyonu sağlayamamaya başladı.

Bilişim ortamını kontrol etmek, bulut uygulamalarında oldukça 
zor. Nitekim geleneksel güvenlik araçları giderek silikleşiyor ve 
yeni, sanallaştırılmış, bulut odaklı iş akışlarına ya da mimarilere 
uymayabiliyor. Ancak hassas iş yükleri ve politikalara ilişkin 
ya da düzenleyici gereklilikler, BT yöneticilerinin ortamın 
ve güvenlik politikalarının uygulanması için yürürlükte olan 
kontrollerin farkında olmasını gerektiriyor. Verilerin fiziksel 
kontrolü azaldığında, verileri kötü amaçlı kullanıma karşı 
korumanın en yaygın yöntemlerinden biri ise son 'savunma 
hattı' olan şifreleme. Bu yöntem bulutta ve diğer paylaşımlı 
altyapılar bakımından, buluta ya da bulutlar arası geçişlerde 
ve depolamada verilerin korunması için oldukça önemli. 
Yine de şifrelemenin de çoğu zaman bir bedeli var: bir nevi 
performans bedeli.

Nasıl Çalışıyor?
Intel Xeon E5 v3 işlemci ailesi şifrelemeyi hızlandıran, güvenlik 
performansı kayıplarını azaltan, izolasyonu ve paylaşımlı, sanal 
ortamların kontrolünü arttıran entegre özellikler sayesinde 
veri ve altyapı korumasını güçlendirir. Intel'in en yeni işlemcisi, 
platform bütünlüğüne yönelik politikaların uygulanmasını 
sağlayan bir donanım "güven kaynağı" oluşturur. Hızlandırılmış 
şifreleme, performans bedelini28 düşürür ve veri merkezi 
çapında kapsamlı şifrelemeye imkan tanır. Bu özellikler bir 
araya geldiğinde veri merkezlerinde ve paylaşımlı altyapılarda 
güvenliğin sağlanması için daha sağlam bir zemine 
kavuşursunuz.

Entegre Özellikler

Intel Platform Protection

• Intel Platform Protection Teknolojisi (Trusted Execution 
Technolojisi [TXT] ile birlikte)24 ve Intel VT, iş yükleri ile 
başlatma ve çalışma süresi sırasında sistem yürütmelerini 
izole etmek için birlikte çalışır; bulut bilişim gibi paylaşımlı 
ortamların saldırıya uğrayan yüzeylerinin azaltılmasını 

sağlar. TXT, platform ürün yazılımı ile işletim sisteminin 
çekirdeğini önyükleme öncesindeki saldırılara karşı korur. 
TXT ayrıca daha güçlü kriptografik özellikleriyle Trusted 
Platform 2.0 Modülü'nü (TPM 2.0) destekler.TXT, platformu 
VM önyüklemelerinden önce saldıran yazılımlara karşı 
güçlendirerek çalışır. TXT ölçülebilir sabit yazılım, BIOS ve 
hipervizör sanallaştırmaya kadar güven sunan, platform 
düzeyinde bir güven kaynağı ile başlar. Donanım tabanlı 
güven kaynağının yenilmesi ya da yıkılması imkansız olup, 
giderek karmaşıklaşan kötü amaçlı yazılım saldırılarına 
karşı kusursuz bir kalkan oluşturur. TXT, "iyi olduğu bilinen" 
bir yazılım ortamının, platformu kontrol ettiği bir platform 
güveninin oluşturulması yoluyla platform bütünlüğünün 
güvence altına alınmasını sağlar. TXT, bu kontrolü aşağıdaki 
adımları izleyerek yürütür:

– Hipervizör bütünlüğünü başlatma sırasında kontrol eder
– Hipervizörün kodunu ölçer
– Bunu, iyi olduğu bilinen bir değerle karşılaştırır

Siber Saldırılara Karşı Veri ve Bulut 
Altyapısını Koruma
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Ölçümler eşleşmezse başlatma işlemi bloke edilebilir ya 
da ana bilgisayarın başlatma yapmasına izin verilir ve 
güvenilmeyen statüsü yönetim ortamına raporlanabilir. 
Bu bilgi, sanal iş yükleri için faydalı bir kontrol noktası 
niteliğindedir. Örneğin, bu bilgi sayesinde kritik iş yüklerinin 
veya hassas verilerin yalnızca güvenilir platformlarda 
devreye alınabileceğini öngören politikalar belirleyebilir ve 
bunları uygulayabilirsiniz.

Benzer şekilde, TXT'den alınan verilerin bütünlüğü, denetim 
amaçlarıyla kontrol edilebilir ve BT ya da bulut ortamınızda 
geçerli olan kontrolleri raporlamanız için yönetişim, risk 
yönetimi ve uyumluluk ya da güvenlik bilgileri ve etkinlik 
yöneticisi (SIEM) panolarıyla kullanılabilir.

TXT sayesinde, farklı nesillere ait sunucuları aynı sanal 
sunucu havuzunda bir araya getirerek, hata durumunda 
yedek sisteme geçiş, yük dengeleme ve olağanüstü durum 
kurtarma özelliklerinin kapsamını genişletebilirsiniz.

• Intel Platform Protection Teknolojisi (BIOS Guard ile 
birlikte)24 kötü amaçlı yazılımlara ve hizmet reddi (DOS) 
saldırılarına karşı güvenliği arttırarak sisteminizi korur.

• Intel Platform Protection Teknolojisi (OS Guard 
ile birlikte)24 kötü amaçlı yazılımlara karşı korumayı 
güçlendirerek güvenliği arttırır; işletim sisteminin yetki 
yükseltme saldırılarına karşı korunmasına yardımcı olur. 

• Intel Platform Protection Teknolojisi (XD Bit ile 
birlikte)24 platform yüzeyindeki saldırıları azaltarak 
genel sistem güvenliğini arttırır. Kötü amaçlı kodların 
yürütülmesini önler.

Intel Data Protection Teknolojisi 

• Intel Data Protection Technology (Advanced Encryption 
Standard New Instructions [Intel AES-NI] ile birlikte)28 
veri taşıma ve depolama iş yükleri için yüksek hacimli 
şifrelemeyi daha hızlı ve etkili hale getiren performans 
avantajları sunar. AES-NI ayrıca yan kanal saldırılarına karşı 
güç kazandırır. Bu, çoklu iş yüklerinin bilgi işlem şifreleme 
rutinlerinde kullanılan alt sistemlerde görünürlüğe sahip 
olduğu paylaşımlı bilgi işlem kullanım modellerinde giderek 
kritik önem kazanan bir özelliktir.

AES-NI, AES29 algoritma şifreleme ve şifre çözme 
işlemlerinin bir bölümünü hızlandıran, yedi yeni yönergeden 
oluşan bir küme yoluyla şifreleme hızını arttırır. AES-
NI, yalnızca yazılım tabanlı bir AES çözümüne kıyasla 
performansı iki kat daha fazla hızlandırabilir1, 30 ve böylece 
şifrelemeyi daha pratik, daha güçlü ve daha etkili hale 
getirir. AES-NI ağ, disk ve dosya şifreleme çözümleri de dahil 
olmak üzere AES kullanan optimize uygulamaların meydana 
getirdiği giderek büyüyen bir sette kullanılabilir. 

• Intel Data Protection Teknolojisi (Secure Key ile 
birlikte)28 güveliği ve performansı birçok güvenlik 
uygulaması için arttırır; daha hızlı ve daha yüksek kalitede 
kriptografik anahtarlara ve sertifikalara imkan tanır.

Intel QuickAssist Teknolojisi 

Bu teknoloji, ağ oluşturma ve güvenlik uygulamalarında etkili 
kriptografik, kalıp eşleme ve veri sıkıştırma performansı için 
donanımı hızlandırır. Ayrıca uygulamalar, hızlandırıcılar ve 
hızlandırma teknolojileri için düzgün bir iletişim yolu sunar.

Intel Advanced Vector 2 Teknolojisi (Intel AVX2) 

Intel AVX2  yönergeleri bilgi işlem yoğun kriptografik 
algoritmalar için mükemmel bir performans sunarken Secure 
Hash Algorithm (SHA) gibi daha büyük tamsayı aritmetik 
işlemlerine verimlilik kazandırır.

Güvenlik hakkında ayrıntılı bilgi 
için:
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Enerji tüketimi, çoğu BT bütçesinin en önemli kalemini oluşturduğundan, veri merkezleri operasyon maliyetlerini azaltmak 
için enerjiden daha verimli bir şekilde faydalanma çabası gösteriyor. Sanallaştırma, veri merkezinde ihtiyaç duyulan fiziksel 
sunucuların sayısını azaltarak enerji verimsizliğini azaltmayı bir nebze de olsa başardı. Ancak çeşitli diğer yaklaşımlar sayesinde, 
veri merkezi altyapı ekipmanları ve ağ kullanılabilirliği için daha az risk ile enerji optimize edilebilir ve kayda değer ölçüde 
tasarruflar elde edilebilir. Bu yaklaşımlara daha iyi sistem gücü performansı, gerçek zamanlı güç farkındalığı, raf yoğunluğu 
optimizasyonu, enerji yükü dengeleme ve enerji azaltımı dahildir. Veri merkezindeki enerji yönetimi optimizasyonu,  
BT yöneticilerinin veri merkezini daha yüksek kullanılabilirliğe yönelik olarak orkestrasyonunu yapma ve yapılandırma 
kabiliyetini arttırır.

Nasıl Çalışıyor?
Intel Xeon E5 v3 işlemci ailesi, enerji ve kullanımı izlemek 
için Intel Node Manager teknolojisinin mümkün kıldığı yeni 
platform telemetri özellikleri sunar. Telemetri platformu 
sunucu düzeyinde gelişmiş enerji, termal ve kullanım araçları 
sunan entegre, akıllı enerji teknolojisini ve sensörlerini bir 
araya getirir. Bu, yalnızca enerji izleme özelliği sunmuş olan 
önceki nesillere kıyasla önemli bir gelişmedir. Yeni telemetri 
platformu izlenen enerji metriklerinin sayısını arttırır ve 
günümüzün orkestrasyon yazılımı için önemli olan CPU, bellek 
ve G/Ç kullanım metriklerini beraberinde getirir. 

Ayrıca, Intel Xeon E5 v3 işlemci ailesi Intel'in sektör lideri 
22 nanometre (nm), 3-D Tri-Gate transistör teknolojisi 
kullanılarak geliştirildiği için yüksek enerji verimliliği ve 
performanstan yararlanır. 

İşlemcideki Fiziksel İyileştirmeler

• Bu mikromimari (kod adı Haswell), hem aktif hem de 
boşta durumlarında enerji tasarrufunu arttırmak için 
tasarlanmıştır.

• Önceki nesillere kıyasla %24'e kadar daha fazla enerji 
verimliliği sağlayan Intel Xeon E5 v3 işlemci ailesi,1, 

31 bu özelliğiyle dünyanın en enerji verimli sunucu 
işlemcisi haline gelmiştir.1, 32 Tipik 4 yıllık bir sunucuyla 
karşılaştırıldığında Intel Xeon E5 v3 ailesi teknolojili 
sunucular, %200'e kadar (3 kat) daha fazla enerji 
verimliliği sağlar.1, 32

• İşlem yapılmadığı zamanlarda güç tüketimini azaltmak ve 
güç çekişi ile işlemci kullanımını en iyi şekilde eşleştirmek 
için Intel Xeon E5 v3 işlemci ailesi bellek, önbellek, 
G/Ç ve diğer işlemci işlevlerini bilgi işlem çekirdeklerini 
destekleyecek şekilde ölçeklendirir. Böylece sistem 
yalnızca çekirdeklere yüksek talep olduğu anlarda 
mümkün olan en yüksek bant genişliğini sunmak için 
güç tüketir. Daha az talep olduğunda ise işlemci yüksek 
verimliliğe sahip, az güç tüketen bir moda geçiş yapar.

• Kart üzerindeki sensörler gücü ve termal düzeyleri 
izlerken entegre güç kapıları gibi Intel Intelligent Power 
Teknolojilerinden yararlanır. Ayrıca güç yönetim araçlarına 
daha iyi kontrol ve uyumluluk kazandırmak için çalışan 
ortalama güç düzeyi (RAPL) farkındalığını arttırır.

Entegre Özellikler

Intel Node Manager 3.0 Yazılımı

Intel Xeon E5 v3 işlemci ailesine entegre bir Intel sunucu 
sabit yazılım özelliği olan Intel Node Manager 3.0,33 bir 
sunucunun enerji ve termal düzeylerini izler; platform gücünü 
sınırlamak için ince ayarlanmış kontrol özellikleri sunar. 
Çoğu veri merkezi, tekil sunucu düzeyinde güç tüketimini 
kolayca ölçecek ve yönetecek araca sahip olmadığı için 
güç ve soğutma kaynakları gerçek kullanım koşullarına 
kıyasla çoğu zaman gereğinden fazla temin edilir. Intel Node 
Manager, ayrı ayrı her bir sunucuda çalışırken Intel Data 
Center Manager (Intel DCM) Energy Director gibi harici bir 

Optimize Güç Yönetimiyle Enerji 
Maliyetlerinizi Azaltın 
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yönetim konsoluyla iletişim halindedir. Yönetim konsolu 
kullanılarak, tüm sistemlerde izin verilen güç bütçesinin asla 
aşılmaması amacıyla Intel Node Manager 3.0 kullanan tüm 
sunucular için sunucu, raf ve dizi düzeyinde bir grup politikası 
belirlenebilir. Platform gücünün yanı sıra Intel Node Manager 
3.0 artık bant dışı iletişimler yoluyla artık giriş sıcaklığını, çıkış 
sıcaklığını, hacimsel hava akışını, CPU ve G/Ç kullanımını 
izleyebilmektedir. 

Örneğin sistem başına maksimum güç 300 watt (W), ancak 
ortalama kullanım 180W ise, 20 sunucuyu bir araya getirerek 
güç politikasını asla 3.6 kilowatt (kW) raf düzeyi sınırını 
aşmayacak şekilde belirleyebilirsiniz. Intel Node Manager, bu 
güç sınırının uygulanmasını kolaylaştırır. Intel Node Manager 
teknolojisini kullanmaya başlayanlar, raf yoğunluğunda %40'a 
varan34 iyileşmeler kaydetmiştir. 

Intel Data Center Manager (Intel DCM) Yazılımı 

Intel DCM Energy Director, veri merkezinde güç ve termal veri 
sağlayan Intel imzalı bir yönetim konsoludur. DCM sunucu, raf, 
dizi ve veri merkezi düzeyinde toplu BT kaynakları için enerji 
taleplerini belirleyici bir şekilde izleme ve yönetme amaçlı 
politikaları yönetebilir. Ayrıca, DC güç ve soğutma bütçesi 
sınırları dahilinde faaliyet göstermenize ve performansı 
optimize etmenize imkan tanır. Güç tabanlı yük dengeleme ya 
da güç geçişini mümkün kılacak sunucu düzeyinde araçlara 
da erişim sağlar. Intel DCM Energy Director, bağımsız yazılım 
tedarikçilerinin (ISV) ya da orijinal ekipman üreticilerinin (OEM) 
yönetim yazılımı tekliflerine entegre edebileceği bir yazılım 
geliştirme kiti (SDK) olarak sunulmaktadır.

Rakamlarla Güç Artışı
• Enerji tasarruflarında %24'e varan artış  

(bir önceki nesil Intel® Xeon® işlemcili bir 
sunucuya göre).1, 31

• %200'e kadar (üç kat) daha fazla enerji verimliliği 
(4 yıllık tipik bir sunucuya göre).1, 32

Güç Artışı Hakkında 
Ayrıntılı Bilgi için
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Veri merkeziyle ilgili sayısız talep varken işe nereden 
başlamanız gerekiyor?

Yükseltme ve optimizasyon stratejisini, stratejik hedeflerinize 
uygun hale getirerek kolları sıvayın. Ardından veri 
merkezinizde maliyetleri azaltmanızı ya da yeni hizmetler 
sunmanızı engellemiş olabilecek verimsizlikleri araştırın. 
Intel Xeon E5 v3 işlemci ürün ailesine sahip sunucular 
ile, beraberindeki Intel ve iş ortakları imzasını taşıyan ağ 
oluşturma ve depolama teknolojileri, yeni bir veri merkezine 
doğru yaptığınız yolculukta size yardım edebilir.

İlk kontrol listesi, veri merkezlerinin ulaşmaya çalıştığı üç 
stratejik hedefi belirler: operasyonel verimlilik için yükseltme; 
bulut hizmetleri sunumu optimizasyonu ve yazılımla tanımlı 
bir gelecek için optimizasyon.

İkinci kontrol lisesi ise niteliği gereği daha çok taktiğe dayalıdır 
ve ağ, depolama, güvenlik ve güç yönetimine ilişkin belli başlı 
verimsizliklerin belirlenmesi için kullanılabilir.

Operasyonel Verimlilik için Yükseltme 

Bilgi işlem, ağ oluşturma ve depolama teknolojilerindeki kayda değer ilerlemeler, veri merkezi performansını optimize etmenin 
yanı sıra, siber saldırılara karşı koruma sağlar ve operasyonel maliyetleri düşürür. Eskiyen altyapılar, işletmeler için güvenlik 
ihlalleri, değer yitirme ve rekabet avantajının kaybı gibi büyük riskler teşkil eder.

Yeni Nesil Veri Merkezinin 
Kapılarını Aralayın

Sunucu Sanallaştırma

o Konsolidasyon Aynı ya da daha fazla işi yapan ve bu sırada daha az enerji tüketen daha az sayıda sunucu

o Hızlı kaynak temini Daha kısa sürede esnek kapasite

o Daha uzun çalışma süreleri Sanallaştırma platformları, sunucuların beklenmedik kesintilerden sonra 
hızla toparlanmasını sağlayan teknolojilere sahiptir.

o İzolasyon. Aynı sunucuda izole uygulamaların çalışmasına imkan tanır.

o Bulutta çalışma özelliği Sunucu sanallaştırma, bulut ortamı için temel oluşturan bir teknolojidir.

Yüksek Hızda Ağ Oluşturma

o 10 veya 40 gigabit 
Ethernet çözümleri

Daha kısa bekleme süreleri, daha yüksek iş hacmi.

o Daha az karmaşa Konsolide 1 GbE ve 10 GbE bağlantı noktaları. 

o Tümleşik ağ yapısı LAN, ağ ve depolama trafiği için tek bir ağ yapısını paylaşabilir.
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Bulut Hizmetleri Sunumu Optimizasyonu 

Daha da güçlenen Intel altyapısı ve iş ortaklarının optimize yazılımları, kapsamlı sanallaştırma süreçlerini mümkün kılar. Bulut,  
BT departmanlarının kurum içi ve kurum dışı müşterilere uygulamalar ve hizmetler sunarak daha fazla ölçekleme yapmasını 
sağlar. Özel, açık ve hibrit bulutlar için aşağıdakiler geçerlidir:

Yazılımla Tanımlı Bir Gelecek için Optimizasyon 

Yazılımla tanımlı altyapı henüz tam olarak gerçeklik kazanmış değil. Yine de veri merkezleri şimdiden işe koyularak gelecekte 
daha da fazla verimliliğe ve esnekliğe sahip, tamamen orkestrasyonlu bir veri merkezine adım atmanızı sağlayacak bir teknoloji 
temelini atmanıza yardımcı olabilir. 

o Daha fazla otomasyon 
ve orkestrasyon

Verimliliğin artması için otomasyon ve orkestrasyon süreçleriniz enerji yönetimi gibi ek veri 
merkezi işlemlerini de kapsasın.

o Ağ sanallaştırma Donanım ve yazılım ağ kaynakları ile ağ işlevlerini tek, yazılım tabanlı bir yönetim teknolojisinde 
bir araya getirerek ağ teminini hızlandırın ve kullanımı iyileştirin.

o Yazılımla tanımlı ağ 
oluşturma

Daha da fazla verimlilik elde etmek için ağı SDN kullanarak temin edin ve yönetin; kontrol 
bölmesini veri bölmesinden ayıran ve programlanabilir bir arayüz sunan bir yazılım ile ağ ve ağ 
akışlarını merkezi olarak kontrol edin.

o Depolama alanını 
sanallaştırma

Depolama donanımını, yazılımını ve işlevlerini bir havuzda toplayan açık, genişletilebilir bir 
depolama platformu oluşturarak depolama verimsizliklerini azaltın ya da ortadan kaldırın.

o Yazılımla tanımlı 
depolama (SDS)

Depolama verimliliğini daha da arttırmak için temel depolama alanına yapılan çağrılar da dahil 
depolama kaynaklarına erişimin orkestrasyonunu sağlar ve depolama hizmetlerini kullanıcılara 
ortak bir portal üzerinden sunar.

o Kapsamlı sanallaştırma Kapsamlı sanallaştırma hizmetlerin bulut üzerinden sunumu için ilk adımdır ve 
daha fazla iş yüküne daha hızlı biçimde kaynak sağlanmasına imkan tanır. 

o Bulut yönetimi platformu Kapsamlı sanallaştırma altyapısı ile daha gelişmiş yönetim, otomasyon ve orkestrasyon 
özelliklerine ihtiyacınız vardır. 

o Bir hizmet olarak 
altyapı (IaaS)

Barındırma platformları oluşturmak ve IaaS uygulamalarını yürütmek de 
daha kapsamlı kurumsal kullanım modellerine kapı aralar.

o Bir hizmet olarak 
platform (PaaS)

PaaS hızlı, bulutu tanıyan uygulamaların geliştirilmesini kolaylaştırır.

o Hibrit bulut Daha fazla görünürlük, uygulama taşınabilirliği ve iş yükü ile talebe bağlı olarak "alan satın alma" 
ya da "kiralama" özelliği için özel ve açık bulut hizmetlerinin entegre edilmiş halidir.

İçindekiler SayfasıÖnceki Bölüm Sonraki Bölüm

Akıllı Depolama Özellikleri

o Sıkıştırma Depolama alanını daha verimli kullanmak amacıyla verileri sıkıştırmak için algoritma kullanımı

o Veri tekilleştirme Büyük çoğaltılmış veri bloklarını azaltmak için model eşleme.

o Veri katmanlama "Sıcak" verileri en yüksek performansı gösteren depolama ortamına taşımaya yönelik 
politikalardan yararlanma 
ve maliyet için optimize edilmiş depolama alanına soğuk veri tahsisi ($/GB).

o Ölçülü kaynak sağlama Mevcut gereklilikler temelinde kullanılabilir depolama alanının daha 
yüksek kullanım için talep üzerine tahsisi.

o Silme kodlama Güvenilir veri dayanıklılığı ve daha verimli veri kopyalama.
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Veri Merkezindeki Eksiklikleri Tespit Edin: Kontrol Listesi 
Veri merkezi yenileme serüveninizin hangi noktasında olursanız olun; Intel Xeon E5 v3 işlemci ailesine sahip sunucular 
işletmeniz için akıllı bir tercih olacaktır. Intel Xeon E5 v3 işlemci ailesi veri merkezinizi dönüştürmek için attığınız adımlarda size 
şu konularda yardımcı olabilir:

İçindekiler SayfasıÖnceki Bölüm Sonraki Bölüm

Ağ Oluşturma

o Mevcut hizmetleri destekleyecek kadar yeterli bant genişliğine sahip misiniz?

o Yüksek performans gerektiren bilgi işlem uygulamalarını şu anda destekleyebiliyor musunuz?

o Finansal analiz, görüntü, ses ve video işleme; bilimsel simülasyonlar; hava analizleri ya da 3-D modelleme, görüntü sunma 
gibi yeni iş yükleriyle başa çıkmanız gerekiyor mu?

o Ağınız, iş yükü artışlarıyla başa çıkarken ne kadar verimli?

o Ağınız sık sık G/Ç sorunu yaşatıyor mu? Ağınız ne kadar sıklıkla G/Ç gecikmesi yaşatıyor?

o Sunucu ve anahtar düzeyinde 10 GbE özelliğini destekliyor musunuz? 40 GbE ağa geçmeyi düşünüyor musunuz?

o Tipik bir sanal sunucuda kaç GbE bağlantı noktasına sahipsiniz?

o Bağlantı noktası konsolidasyonu sayesinde ne tür maliyet ve verimlilik avantajları elde edebilirsiniz?

o Depolama trafiği için hangi protokolleri destekliyorsunuz (Fiber Kanal [FC], FCoE, iSCSI, Network File System [NFS])?

o LAN ve depolama trafiğini tek bir ağ yapısında konsolide ederek ne tür maliyet ve verimlilik avantajları 
elde edebilirsiniz?

Depolama

o Halihazırdaki depolama altyapınızla organizasyonunuzda yapılandırılmış ve yapılandırılmamış verilerin (örn. e-posta, iş 
zekası, video, sosyal medya içerikleri, görseller ve ofis belgeleri) artışıyla başa çıkabiliyor musunuz?

o Büyük ilişkisel veritabanlarını destekliyor musunuz (Oracle* veritabanları gibi)?

o Depolama altyapınızın büyük bölümü, yukarı ölçeklenebilir depolamaya hazır durumda mı?

o Hızlı ve maliyet açısından verimli biçimde ölçekleme yapabiliyor musunuz?

o Halihazırdaki depolama çözümünüzün aşırı tahsis edildiğini mi, yetersiz tahsis edildiğini mi düşünüyorsunuz?

o Ölçülü kaynak sağlama, sıkıştırma, otomatik veri katmanlama, veri tekilleştirme, silme kodlama/düğümler üzerine RAID 
yoluyla veri yönetimini optimize eden ve iyileştiren gelişmiş depolama çözümlerini destekliyor musunuz?
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Veri Merkezi Altyapısı ve Veri Güvenliği

o Veri merkeziniz, kötü amaçlı yazılımların ve diğer siber saldırıların giderek daha fazla tehdidi altına mı giriyor?

o Şimdiye dek ciddi bir güvenlik ihlali yaşadınız mı?

o Altyapınız, donanıma entegre güvenlik özellikleri içeriyor mu?

o Sistemleriniz bir güven kaynağı oluşturabilir mi?

o Sanallaştırılmış ve diğer paylaşımlı hizmetler için birleştirilmiş kaynaklardan oluşan güvenilir bir yönetim platformunuz var 
mı?

o Hassas iş yüklerini güvenlikle ilgili çekincelerinizden dolay buluta taşıma konusunda tereddüt ettiniz mi?

o Mevzuat gerekliliklerini karşılamak için güvenlik politikalarını uygulayabildiğinizi kanıtlayabilir misiniz?

o Verilerinizde şifrelemeyi ne kadar tutarlı ölçüde kullanıyorsunuz?

o Şifrelediğiniz verilerin hacmini arttırmak istiyor, ancak performans konusunda endişe mi duyuyorsunuz?

Güç ve Veri Merkezi Yönetimi ile Orkestrasyon

o Gücü optimize etmek ve maliyetleri azaltmak için halihazırda hangi çözümlerden yararlanıyorsunuz?

o Tekil sistemlerinizde güçle ilgili gerçek zamanlı bir farkındalığa sahip misiniz?

o Enerji ve termal kullanımını optimize eden politikalar belirleyerek kontrolü toplu kaynaklara (raf, dizi, veri merkezi) 
verebiliyor musunuz?

o Raflarınıza ayrılan enerji ile mümkün olduğunca fazla sayıda sunucu devreye aldınız mı?

o Güç tabanlı yük dengeleme veya yük geçişini mümkün kılacak araçlarınız var mı?

o CPU, bellek ve G/Ç kullanımlarını yönetmek amacıyla politikaları otomatik olarak uygulayıp bunları izleyebiliyor musunuz?

İçindekiler SayfasıÖnceki Bölüm Sonraki Bölüm
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Intel Xeon E5 v3 İşlemci Ailesi Hakkında
Intel Xeon E5 v3 işlemci ailesi hakkında daha fazla bilgi edinmek için intel.com/Xeone5 adresini ziyaret edin.

Ürün Özeti: Çevik Bir Veri Merkezinin Kalbinde: Intel® Xeon® E5-2600 v3 İşlemci Ürün Ailesi  
Bu ürün özeti, yeni işlemci ailesinin işletmenizdeki büyümeyi nasıl desteklediğini; nasıl yeni hizmetler sunarak kurumsal, teknik 
bilgi işlem, iletişim, depolama ve bulutla ilgili yeni uygulamaları beraberinde getirdiğini açıklayan bir genel bakış niteliğindedir. 
Bu yeni işlemci ailesi, daha yüksek otomasyon ve orkestrasyon seviyeleriyle daha fazla esneklik için yazılımla tanımlı bir altyapıyı 
destekleyerek güçlü ve çevik veri merkezlerine sahip olmanıza imkan tanır.  
intel.com/content/www/us/en/processors/xeon/xeon-e5-brief.html

BT Yöneticileri için Araçlar

Intel® Xeon® İşlemcili Sunucu Yenileme Tasarruf Tahmin Aracı 
Bu araç, mevcut sunucu ortamınız hakkındaki verileri girerek eskiyen sunucuları Intel Xeon işlemcilere sahip sunucularla 
değiştirmenin getireceği değeri ve avantajları değerlendirmenize imkan tanır. Microsoft* Word veya PowerPoint* yazılımında 
eksiksiz bir rapor hazırlayarak basit ya da tamamen özel analizler yürütebilir; yeni bir veri merkezi oluşturmanızda ya da mevcut 
veri merkezini yenilemenizde size yardımcı olacak kaynaklara erişebilirsiniz.  
intel.com/go/xeonestimator

Intel BT Sunucu Boyutlandırma Aracı 
Bu araç, yukarı ölçeklenebilir kurumsal kaynak planlama (ERP) ortamımız için uygun sunucu boyutlandırma yöntemini 
belirlemeye yönelik Intel BT metodolojisini temel alır. Mevcut ortamınız hakkındaki verileri girerek projenizin yaşam döngüsü 
için en iyi sunucuları belirleyin.  
intelsalestraining.com/serversizing/

Yeni Nesil Veri Merkezleri Hakkında

Geleceğin Veri Merkezi Mimarisi 
Bu video, veri merkezinizin geleceğine bir bakış sunmaktadır. Intel fütüristi Steve Brown'dan yeni nesil veri merkezlerinin 
sunduğu teknoloji olanakları hakkında bilgi edinin. Intel'in vizyonu, bulut devreye alımları için altyapının modernize edilmesi ve 
bulut hizmetleri sunumu için uygulamaların optimize edilmesiyle gelecek için net bir yol göstermektedir. (3:33 dak.) 
intel.com/content/www/us/en/data-center/future-of-computing-vision-video.html

Veri Merkezi Gereklilikleri: Operasyon Verimliliği için Yenileme 
Bu video, yükseltilen veri merkezi teknolojilerinin ciddi veri artışlarının neden olduğu zorluklarla başa çıkmada, veri merkezi 
yönetimi için daha az, işletmeye hizmet etmek için ise daha fazla zaman harcamada BT departmanlarına nasıl yardımcı 
olduğunu açıklamaktadır. (3:20 dak.)
intel.com/content/www/us/en/data-center/data-center-refresh-for-operating-efficiency-video.html

Daha Fazlasını Öğrenmeniz İçin Intel 
Kaynakları

İçindekiler SayfasıÖnceki Bölüm
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Veri Merkezi Teknolojileri: Rekabette Avantaj için Yenileme 
BT departmanlarına, zorlukların üstesinden gelmek için veri merkezi optimizasyonunun faydalarını açıklayan bu videoda, 
yazılımla tanımlı bir geleceğe nasıl hazırlanacağınız anlatılmakta ve oldukça otomatikleştirilmiş, orkestrasyonu zekice yapılmış 
bir veri merkezinin işletmelerle daha sıkı işbirliklerini mümkün kılarak yeni iş avantajlarını beraberinde getirdiği ortaya 
konmaktadır. Video ayrıca kilit iş süreçlerini bir standarda oturtmanın; müşteriler, iş ortakları ve iş arkadaşları ile olan ilişkileri 
güçlendirmenin yeni ve yenilikçi yöntemlerini göstermektedir. (2:54 dak.) 
intel.com/content/www/us/en/data-center/data-center-refresh-for-competitive-advantange-video.html

Intel Bulut Geliştiriciler Girişimi
 
Intel Bulut Geliştiriciler Programı 
Bu sektörler arası girişim, daha basit, daha güvenli ve daha verimli bulut altyapısı oluşturmak için size yol göstersin. Intel Bulut 
Geliştiriciler Programı, lider sistem ve çözüm sağlayıcıların kanıtlanmış referans mimari çözümlerinden oluşan geniş bir portföy 
sunarken bulut altyapılarını basitleştirmeyi, güvence altına almayı ve verimliliğini arttırmayı amaçlayan kilit bilgileri ve en iyi 
uygulamaları paylaşır.  
intel.com/content/www/us/en/cloud-computing/cloud-builders-provide-proven-advice.html

Intel Ağ Geliştiriciler 
Yazılımla tanımlı ağ oluşturma ve Network Functions Virtualization uygulamalarına yönelik kanıtlanmış çözümlere hız 
kazandırın. Çözüm özetlerini ve referans mimarileri indirerek ağınızı nasıl oluşturacağınızı ve geliştireceğinizi öğrenin;  
ağ oluşturma kategorilerinden oluşan geniş bir yelpazeden size uygun ürünleri ve çözümleri bulun.  
networkbuilders.intel.com/

Intel Xeon E5 v3 İşlemci Ailesini Kullanan İş Ortağı Çözümleri

Intel® Xeon E5-2600 v3 İşlemci Ürün Ailesiyle Kişiye Özel Tıp Uygulamalarına Hız Kazandırmak 
Intel Xeon E5 ailesinin ürün serisi direktörü Eoin McConnell, en yeni sunucu sürümünün, geçmişte mümkün olmayan 
kişiselleştirilmiş ve bireysel tıp uygulamaları ile hastaların hayat kalitesine nasıl katkıda bulunduğunu açıklıyor. Orkestrasyonlu 
bir platforma katkıda bulunan sistem özellikleri ve araçları sayesine önceki Intel Xeon işlemci nesillerine göre performansın nasıl 
arttığını da gözler önüne seriyor. (4:28 dak.)  
youtube.com/watch?v=OCPw-zm0SAs

AT&T ve Intel: NFV ve SDN ile Ağı Dönüşümden Geçirmek 
İletişim sektörü, gerçek bir viraj alıyor; Intel inovasyonları da dönüşümü mümkün kılıyor. AT&T kıdemli yürütücü başkan 
yardımcısı John Donovan, Intel teknolojilerinin AT&T ağında nasıl bir dönüşüme imkan tanıdığını anlatıyor. (2:11 dak.)  
youtube.com/watch?v=F55pHxTeJLc

Kişiye Özel Tıp Vaadine Hizmet Etmek 
İnsan genlerinin dizilenmesinden dünya çapında sağlık sektörünün kişiye özel tıp uygulamaları için işbirliği yapmasına 
kadar bilimsel ve tıbbi buluşlarda devrim yaratmak için yaşam bilimleri ve teknoloji bir araya geliyor. Bu video, en yeni Intel 
teknolojilerine, sektöre özel kullanım durumlarına ve bu heyecan verici alandaki inovasyonlara yer veriyor. (3:59 dak.)  
youtube.com/watch?v=rXRIF7CLKiA

IBM* Bulutu, Intel® TXT sayesinde SoftLayer* Platformu için Daha Fazla Güvenlik Sunuyor 
Bir IBM şirketi olan SoftLayer, kurumsal bulut uygulamalarında kapsamlı bir güvence ve güven kaynağı için mikroçip düzeyine 
kadar izleme ve güvenlik sunan özelliklere sahip Intel Bulut Teknolojisi'nin güç verdiği metal sac sunucuları müşterilerine ilk 
sunan bulut tedarikçisi olacak. (1:54 dak.)  
youtube.com/watch?v=dYcN0Ah2qIA
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Dipnotlar

1. Performans testlerinde kullanılan yazılımlar ve iş yükleri yalnızca 
Intel mikroişlemcilerde performans sağlayacak şekilde optimize 
edilmiş olabilir. SYSmark* ve MobileMark* gibi performans testleri, 
belirli bilgisayar sistemleri, bileşenleri, yazılımları, işlemleri ve 
işlevleri kullanılarak değerlendirilir. Bu faktörlerde meydana 
gelecek tüm değişiklikler sonuçların değişmesine neden olabilir. 
Satın alma kararını verirken, ürünün diğer ürünlerle birlikte 
göstereceği performans da dahil olmak üzere, diğer bilgileri ve 
performans testlerini göz önünde bulundurmanız gerekir.

2. Intel üçüncü taraf karşılaştırma verilerini ya da burada belirtilen 
Web sitelerinin tasarımlarını ve uygulamaları kontrol etmemekte ya 
da denetlememektedir. Intel tüm müşterilerini ilgili web sitelerini 
veya benzer performans karşılaştırması verilerinin yer aldığı diğer 
siteleri ziyaret etmeleri ve satışa sunulan sistemlerin performansını 
yansıtıp yansıtmadığını doğrulamaları konusunda teşvik eder. 

3. intel.com/content/www/us/en/benchmarks/server/xeon-e5-
2600-v3/xeon-e5-2600-v3-summary.html

4. Karşılaştırma, 26 Ağustos 2014'te yayınlanan aSPECpower_ssj* 
2008 sonuçlarını temel alır. İki Intel Xeon E5-2699 v3 işlemci ile 
Sugon* I620-G20 platformu. Puan: Toplam 10,599 ssj_ops/watt.

5. Intel BT Veri Merkezi Kurumsal Dönüşüm Stratejisi Intel BT (Ocak 
2014). intel.eu/content/www/eu/en/it-management/intel-it-best-
practices/data-center-strategy-paper.html

6. 8 Eylül 2014'ten itibaren kaynak. Yeni yapılandırma: Hewlett-
Packard Company HP ProLiant* ML350 Gen9 platformu, iki 
Intel® Xeon® E5-2699 v3 işlemci, Oracle Java Standard Edition 8 
güncellemesi 11, 190.674 PECjbb*2013-MultiJVM maks-jOPS, 
47.139 SPECjbb2013-MultiJVM kritik-jOPS. Kaynak. Referans: 
Cisco Systems* Cisco UCS* C240 M3 platformu, iki Intel Xeon 
E5-2697 v2 işlemci, Oracle Java Standard Edition 7 güncelleme 
45, 63.079 SPECjbb2013-MultiJVM maks-jOPS, 23.797 
SPECjbb2013-MultiJVM kritik-jOPS. Kaynak. 

7. Intel Xeon E5-2699 v3 işlemci (18 C, 45 M önbellek) ve Intel Xeon 
E5-2697 v2 işlemci (12 C, 30 M önbellek) karşılaştırması.

8. Sonuçlar şirket içi Intel analizlerine dayalıdır ve sadece bilgi 
amaçlıdır. Sistemin donanım ya da yazılım tasarımında ya 
da yapılandırılmasındaki herhangi bir farklılık, gerçekleşen 
performansı etkileyebilir.

9. PCIe 3.0 spesifikasyonundaki 8 GT/s ve 128b/130b şifreleme, 
PCIe 2.0 spesifikasyonundan iki kat daha fazla bağlanabilir 
bant genişliğini mümkün kılar. Kaynak: pcisig.com/news_room/
November_18_2010_Press_Release/.

10. Kaynak: Ağustos 2014'ten bu yana LINPACK üzerinde. Referans 
yapılandırma: Intel Sunucu Anakartı S2600CP, iki Intel Xeon 
E5-2697 v2 işlemci, Intel Hyper-Threading Teknolojisi (Intel HT 
Teknolojisi) devre dışı, Intel Turbo Boost Teknolojisi etkin, 8 x 8 GB 
DDR3-1866, Red Hat* Enterprise Linux* 6.3, Intel Math Kernel 
Library (Intel MKL) 11.0.5, puan: 528 GFlops. Yeni yapılandırma: 
Intel Sunucu Sistemi R2208WTTYS, iki Intel Xeon E5-2699 v3 
işlemci, Intel HT Teknolojisi devre dışı, Intel Turbo Boost Teknolojisi 
etkin, 8 x 16 GB DDR4-2133, RHEL * 6.4, Intel MKL 11.1.1, puan: 
1012 GFlops. 

11. 8 Eylül 2014'ten itibaren kaynak. Yeni yapılandırma: HP ProLiant 
DL360 Gen9 platformu, iki Intel Xeon E5-2699 v3 işlemci, 
SPECvirt*_sc2013. Puan: 1614 @ 95 VMs Kaynak: spec.org. 
Referans: IBM* System x3650 M4 platformu, iki Intel Xeon E5-
2697 v2 işlemci, SPECvirt_sc2013. Puan: 947,0 @ 53 VMs. Kaynak: 
spec.org/virt_sc2013/results/res2013q3/virt_sc2013-20130820-
00004-perf.html.

12. Kaynak: Ağustos 2014'ten bu yana STREAM Triad üzerinde, 
stream_omp v5.4, Intel Compiler 14.0.3.174 sürümü: Intel 
Sunucu Anakartı S2600CP, iki Intel Xeon E5-2697 v2 işlemci, 
Intel HT Teknolojisi devre dışı, Intel Turbo Boost Teknolojisi etkin, 
24 x 16 GB DDR3-1066 DR-RDIMM, puan: 58,9 GB/sn. Yeni 
yapılandırma: Intel Sunucu Sistemi R2208WTTYS, iki Intel Xeon 
E5-2690 v3 işlemci, Intel HT Teknolojisi devre dışı, Intel Turbo 
Boost Teknolojisi etkin, cluster-on-die modu, 24 x 16 GB  
DDR4-1600 DR-RDIMM, puan: 85,2 GB/sn.

13. Intel Xeon E5-2699 v3 işlemci (18 C, 45 M önbellek) ve Intel Xeon 
E5-2697 v2 işlemci (12 C, 30 M önbellek) karşılaştırması.

14. Haziran 2014'ten itibaren kaynak: İki Intel Xeon E5-2697 v2 
işlemci, Intel HT Teknolojisi ve Intel Turbo Boost Teknolojisi etkin, 
8 x 16 GB DDR3-1866, RHEL 6.3, IC4.0 (SIR-SSE4.2, SFR-AVX) 
kullanan platformda SPECint* rate_base2006 üzerinde yapılan 
Intel şirket içi ölçümleri. Puanlar: SIR=910. İki Intel Xeon E5-2699 
v3 işlemci kullanan platform (18 C, 2,3 GHz, 145 W), tahmini 
puan: SIR=1263. Sonuçlar şirket içi Intel analizlerine dayalıdır ve 
sadece bilgi amaçlıdır. Sistemin donanım ya da yazılım tasarımında 
ya da yapılandırılmasındaki herhangi bir farklılık gerçekleşen 
performansı etkileyebilir.

15. 8 Eylül 2014'ten itibaren kaynak. Yeni yapılandırma: Supermicro* 
X8DTN+ platformu, iki Intel Xeon X5690 işlemci, Java Standard 
Edition 7 Güncelleme 11, kaynak. Puan: 21.709 SPECjbb2013-
MultiJVM maks-jOPs, 3587 SPECjbb2013-MultiJVM critical-jOPS. 
Yeni yapılandırma: Hewlett-Packard Company HP ProLiant ML350 
Gen9 platformu, iki Intel Xeon E5-2699 v3 işlemci, Oracle Java 
Standard Edition 8 güncellemesi 11, 190.674  SPECjbb2013-
MultiJVM maks-jOPS, 47.139 SPECjbb2013-MultiJVM kritik-jOPS. 
Kaynak. 

16. Kaynak: Ağustos 2014'ten bu yana Linpack üzerinde. Supermicro 
X8DTN+, iki Intel Xeon X5690 işlemci, RHEL 6.1, 12 x 4 GB 
DDR3-1333, Intel HT Teknolojisi devre dışı, Intel Turbo Boost 
Teknolojisi etkin, SMP Linpack 10.3.5. Şirket içi Intel ölçümleri 
TR#1236. Puan: 159.36 GFlops. Yeni yapılandırma: Intel Sunucu 
Sistemi R2208WTTYS, iki Intel Xeon E5-2699 v3 işlemci, Intel HT 
Teknolojisi devre dışı, Intel Turbo Boost Teknolojisi etkin, 8 x 16 GB 
DDR4-2133, RHEL 6.4, Intel MKL 11.1.1, Şirket içi Intel ölçümleri 
TR#3034. Puan: 1012 GFlops. 

17. 8 Eylül 2014'ten itibaren kaynak. Referans: Fujitsu* PRIMERGY* 
RX300 S6, iki Intel Xeon X5690 işlemci, VMware* ESXi 4.1 
U1, VMmark* v2.1.1. Puan: 7,59 @ 7 levhaları, kaynak. Yeni 
yapılandırma: Fujitsu PRIMERGY RX2540 M1 platformu, iki Intel 
Xeon E5-2699 v3 işlemci, VMware ESXi 5.5.0 U2, VMmark v2.5.2 
puan: 26,48 @ 22 levhaları, kaynak. VMware VMmark, bir VMware 
Inc. ürünüdür.
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18. Ağustos 2014 itibariyle STREAM (Triad) TR#3044 bazlı kaynak: 
Supermicro X8DTN+ platformu, iki Intel Xeon X5680 işlemci, 18 x 
8 GB DDR3-800 puan: 26,5 GB/sn. Yeni yapılandırma: Intel Sunucu 
Sistemi R2208WTTYS, iki Intel Xeon E5-2699 v3 işlemci, 24 x 
16 GB DDR4-2133 @ 1600 MHz DR-RDIMM, puan: 85,2 GB/sn. 

19. Intel Turbo Boost Teknolojisine sahip bir sistem gerektirir. Intel 
Turbo Boost Teknolojisi ve Intel Turbo Boost 2.0 Teknolojisi, 
yalnızca belirli Intel işlemcilerde bulunur. Sistem üreticinize danışın. 
Donanıma, yazılıma ve genel sistem yapılandırmasına bağlı olarak 
performansta farklılıklar görülebilir. Daha fazla bilgi için intel.com/
go/turbo sayfasına bakın. 

20. Intel AVX/AVX2, daha yüksek işlem hacmi elde etmek amacıyla 
tasarlanmıştır. İşlemci gücüne, termal özelliklerine, sistem gücüne 
ve termal koşullara bağlı olarak AVX/AVX2 yönergeleri, her zaman 
güvenilir işlemlerin sürdürülmesi için daha düşük bir frekansta 
çalışabilir. Daha düşük frekans, performansı sınırlandırabilir. Gerçek 
etki iş yüklerine ve parçanın minimum frekansına bağlı olarak 
değişiklik gösterebilir.

21. Belirli Intel Core™ işlemcilerde bulunur. Intel Hyper-Threading 
Teknolojisi etkin bir sistem gerektirir; bilgisayar üreticinize danışın. 
Performans, kullandığınız özel donanıma ve yazılıma bağlı olarak 
değişecektir. Intel HT Teknolojisini destekleyen işlemcilerle ilgili 
ayrıntılar da dahil olmak üzere, daha fazla bilgi edinmek için intel.
com/info/hyperthreading sayfasını ziyaret edin.

22. Önceki nesil referans yapılandırması ve SPECvirt_sc2013 
karşılaştırma puanı: İki Intel Xeon E5-2690 işlemci, 256 GB bellek, 
RHEL 6.4 (KVM). Kaynak Temmuz 2013. Puan: 624,9 @ 37 VMs. 
“Yeni Nesil” yeni yapılandırma ve SPECvirt_sc2013 karşılaştırma 
puanı: IBM System x3650 M4 platformu, iki Intel Xeon E5-2697 
v2 işlemci, 512 GB bellek, RHEL 6.4 (KVM). Kaynak: 10 Eylül 2013 
itibariyle gözden geçirme/yayınlanma için SPEC'e gönderildi. Puan: 
947,9 @ 57 VMs.

23. Intel VT teknolojisi Intel işlemci, BIOS ve sanal makine monitörü 
(VMM) gerektirir. İşlevler, performans veya diğer avantajlar; 
donanım ve yazılım yapılandırmanıza bağlı olarak değişecektir. 
Yazılım uygulamaları tüm işletim sistemleri ile uyumlu olmayabilir. 
Sistem üreticinize danışın. Daha fazla bilgi için intel.com/go/
virtualization sayfasına bakın.

24. Hiçbir sistem mutlak güvenlik sağlayamaz. Etkinleştirilmiş Intel 
işlemci, etkinleştirilmiş çip seti, sabit yazılım ve yazılım ile uygun 
bir hizmet sağlayıcıya abonelik gerektirebilir (tüm ülkelerde 
bulunmayabilir). Intel, kaybolan veya çalınan veriler ve/veya 
sistemler ile bundan kaynaklanan başka herhangi bir hasardan 
sorumluluk kabul etmez. Bulunabilirlik ve işlevsellik ile ilgili bilgi 
almak için Hizmet Sağlayıcınıza başvurun. Daha fazla bilgi için intel.
com/go/anti-theft sayfasına bakın. Daha fazla bilgi için sisteminizin 
üreticisine ve/veya yazılım tedarikçinize danışın.

25.  SATA 3.x spesifikasyonu, SATA 2.x spesifikasyonunun sağladığı veri 
hızının iki katını (3 GB/sn'den 6 GB/sn'ye) sağlar. Kaynak: sata-io.
org/technology/6 Gbdetails.asp.

26. Belirli bir Intel işlemci, etkin çip seti ve Intel Rapid Storage 
Teknolojisi (Intel RST) yazılımı gerektirir.

27. Şu yapılandırmayı temel alır: Intel Sunucu Anakartı 2600CO 
(Copper Pass); Intel Xeon E5-2680 işlemci (2,7 GHz), 32 GB 
DDR2/1333 bellek; Windows* 2008R2 SP1, Intel CAS 2.0 sürüm 
adayı 1; G/Ç metre 10.22.2009; 4K rastgele okuma testi; sıra 
derinliği 32; 800 GB Intel SSD 910 serisi, MR54p1 sabit yazılımını 
içeren Intel RAID RS25AB080; MR54p1 sabit yazılımını içeren 
RAID-0 dizisinde 8 x 10 K SAS HDD ve RAID-0 dizisinde 8 x 10K 
SAS HDD. Daha fazla bilgi için intel.com/performance adresine 
gidin.

28. Hiçbir sistem mutlak güvenlik sağlayamaz. Etkinleştirilmiş bir Intel 
işlemci ve teknolojinin kullanımı için optimize edilmiş bir yazılım 
gerektirir. Daha fazla bilgi için sisteminizin üreticisine ve/veya 
yazılım tedarikçinize danışın.

29. Gelişmiş Şifreleme Standardı (AES), 2001 yılında ilk olarak ABD 
hükümeti tarafından kabul edilmiş bir şifreleme standardıdır. 
Ağ trafiği, kişisel veriler ve kurumsal BT altyapılarının korunması 
amacıyla yaygın olarak kullanılmaktadır.

30. AES-128-GCM Şifreleme algoritmasını temel alan Haziran 
2014 tarihli kaynak: İki E5-2658 v3, DDR4-2133, CentOS* 
v3.8.4, OpenSSL* v1.0.2-beta1 özelliklerine sahip Aztec City 
platformu kullanılarak yapılmış olan şirket içi Intel ölçümleri. 
Referans yapılandırma: İki E5-2658 v2, DDR3-1866, CentOS 
v3.8.4, OpenSSL v1.0.2-beta1 ile şirket için Intel ölçümleri. 
Performans testlerinde kullanılan yazılımlar ve iş yükleri yalnızca 
Intel mikroişlemcilerde performans sağlayacak şekilde optimize 
edilmiş olabilir. SYSmark ve MobileMark gibi performans testleri 
belirli bilgisayar sistemleri, bileşenleri, yazılımları, işlemleri ve 
işlevleri kullanılarak ölçülür. Bu faktörlerde meydana gelecek 
tüm değişiklikler, sonuçların değişmesine neden olabilir. Satın 
alma kararını verirken, ürünün diğer ürünlerle birlikte göstereceği 
performans da dahil olmak üzere, diğer bilgileri ve performans 
testlerini göz önünde bulundurmanız gerekir. Daha fazla bilgi için 
intel.com/performance adresine gidin.

31. Haziran 2014'ten itibaren kaynak: Bir Intel Xeon E5-26xx v3 
işlemcili (14 C, 2,3 GHz, 145W), 8x4 GB DDR4-1600, RHEL 
kernel 3.10.18, 110W'ta PCPS, dahili web iş yüklerinde PCPS 
70W özelliklerine sahip Mayan City CRB üzerinde Intel şirket içi 
ölçümleri. Performans testlerinde kullanılan yazılımlar ve iş yükleri, 
yalnızca Intel mikroişlemcilerde performans sağlayacak şekilde 
optimize edilmiş olabilir. SYSmark ve MobileMark gibi performans 
testleri belirli bilgisayar sistemleri, bileşenleri, yazılımları, işlemleri 
ve işlevleri kullanılarak ölçülür. Bu faktörlerde meydana gelecek 
tüm değişiklikler, sonuçların değişmesine neden olabilir. Satın 
alma kararını verirken, ürünün diğer ürünlerle birlikte göstereceği 
performans da dahil olmak üzere, diğer bilgileri ve performans 
testlerini göz önünde bulundurmanız gerekir. Daha fazla bilgi için 
intel.com/performance adresine gidin.

32. 8 Eylül 2014 itibariyle kaynak. Referans: HP ProLiant DL360 G7 
platformu, iki Intel Xeon X5675 işlemci, SPECpower_ssj-2008 
puan: 3329 toplam ssj_ops/watt. Kaynak. Yeni yapılandırma: 
Sugon I620-G20 platformu, iki Intel Xeon E5-2699 v3 işlemci, 
SPECpower_ssj2008 puan: 10.599 toplam ssj_ops/watt. 

33. Intel Node Manager, Intel Node Manager teknolojisine sahip 
sunucular ile Intel Data Center Manager gibi etkinleştirilmiş bir 
izleme veya yönetim platformu gerektirir.

34. Kaynak: Yayınlanan konsept kanıtına göre yoğunlukta %40 artış: 
http://communities.intel.com/docs/DOC-4212.
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Intel BT Merkezi'nden Diğer Kaynaklar
Gerçek Yaşamdan Örnekler Kılavuzu: Yeni Nesil Veri Merkezi Altyapısı Oluşturmak BT uzmanlarına yönelik Intel 
programı Intel® BT Merkezi tarafından hazırlanmıştır. Intel BT Merkezi, IT uzmanlarının sanallaştırma, veri merkezi 
tasarımı, bulut, büyük veri ve istemci ile altyapı güvenliği gibi gündemlerindeki stratejik projeleri yürütmelerinde 
yardımcı olacak dolambaçsız ve karmaşadan uzak bilgiler sunmayı amaçlar. Intel BT Merkezi'ni ziyaret ederek:

• Kritik projelerinizi yürütmenize yardımcı olacak planlama kılavuzlarına ve meslektaş araştırmalarına erişebilir; 
tedarikçi yuvarlak masası etkinliklerine katılabilirsiniz

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

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

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

Daha fazla bilgi için intel.com/ITCenter sayfasına bakın.

İş Arkadaşlarınızla Paylaşıma Hazır Olun

#ITCenter #xeon sohbetine katılın

Yasal
Intel'in derleyicileri, Intel mikroişlemcilere özel olmayan optimizasyonlarda, Intel dışındaki mikroişlemcilerle aynı derecede optimizasyon sağlayabilirler veya 
sağlamayabilirler. Bu optimizasyonlar, SSE2, SSE3 ve SSE3 yönerge setlerini ve diğer optimizasyonları kapsar. Intel, Intel tarafından üretilmeyen mikroişlemcilerde 
uygulanan herhangi bir optimizasyonun kullanılabilirliğini, işlevselliğini ya da verimliliğini garanti etmez. 

Bu üründeki mikroişlemcilere bağlı optimizasyonlar, Intel mikroişlemcilerde kullanılmak üzere tasarlanmıştır. Intel mikromimarisine özgü olmayan bazı 
optimizasyonlar, Intel mikroişlemciler için ayrılmıştır. Bu uyarı kapsamında yer alan özel yönerge setleri hakkında daha fazla bilgi almak için, uygun ürün Kullanıcı ve 
Başvuru Kılavuzlarını okuyun.

Uyarı revizyon no 20110804 

Bağıl performans, bir karşılaştırma testi sonucuna referans değer olarak 1,0 değerini atayıp, ardından referans platform için gerçekleşen karşılaştırma testi sonucunu 
diğer platformların her birinin karşılaştırma testi sonuçlarına bölerek ve bildirilen performans iyileştirmeleri ile bağlantılı bir bağıl performans sayısını bu değerlere 
atayarak hesaplanır.

Performans testlerinde kullanılan yazılımlar ve iş yükleri, yalnızca Intel mikroişlemcilerde performans sağlayacak şekilde optimize edilmiş olabilir. SYSmark ve 
MobileMark gibi performans testleri belirli bilgisayar sistemleri, bileşenleri, yazılımları, işlemleri ve işlevleri kullanılarak ölçülür. Bu faktörlerde meydana gelecek tüm 
değişiklikler, sonuçların değişmesine neden olabilir. Satın alma kararını verirken, ürünün diğer ürünlerle birlikte göstereceği performans da dahil olmak üzere, diğer 
bilgileri ve performans testlerini göz önünde bulundurmanız gerekir.

Intel üçüncü taraf karşılaştırmalarını ya da burada belirtilen web sitelerinin tasarımlarını ve uygulamaları kontrol etmemekte ya da denetlememektedir. Intel tüm 
müşterilerini ilgili web sitelerini veya benzer performans karşılaştırmalarını yer aldığı diğer siteleri ziyaret etmeleri ve satışa sunulan sistemlerin performansını 
yansıtıp yansıtmadığını doğrulamaları konusunda teşvik eder. 

SPEC, SPECint, SPECfp, SPECrate, SPECpower, SPECjAppServer, SPECjEnterprise, SPECjbb, SPECompM, SPECompL ve SPEC MPI; Standard Performance Evaluation 
Corporation'a ait ticari markalardır. Daha fazla bilgi için spec.org sayfasını ziyaret edin.

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

Telif Hakkı © 2014 Intel Corporation. Tüm hakları saklıdır. Intel, Intel logosu ve Xeon, ABD ve/veya diğer ülkelerde Intel Corporation'ın ticari markalarıdır.

*Diğer adlar ve markalar başkalarının mülkiyetinde olabilir.

1114/RPC/ME/PDF-USA 329554-001TR

http://intel.com/itcenter
http://intel.com/ITCenter
http://www.spec.org/
mailto:?subject=Build%20Powerful%20Data%20Center%20Infrastructure&body=Thought%20you%20might%20like%20this%20real-world%20guide%20on%20the%20Intel(R)%20Xeon(R)%20processor%20E5%20v3%20family%20explaining%20how%20the%20built-in%20technologies%20can%20help%20you%20deliver%20innovative%20new%20services.%20From%20the%20Intel%20IT%20Center%20at%3A%20http%3A%2F%2Fintel.ly%2F17b68bT%20%20%23ITCenter%20%23xeon
http://www.linkedin.com/shareArticle?mini=true&url=http%3A%2F%2Fintel.ly%2F17b68bT&title=Build%20Powerful%20Data%20Center%20&source=&summary=Check%20out%20this%20real-world%20guide%20on%20the%20Intel(R)%20Xeon(R)%20processor%20E5%20v3%20family%20explaining%20how%20the%20built-in%20technologies%20can%20help%20you%20deliver%20innovative%20new%20services.%20From%20the%20Intel%20IT%20Center.%20%20%23ITCenter%20%23xeon
http://twitter.com/intent/tweet?text=Check%20out%20this%20real-world%20guide%20about%20the%20Intel(R)%20Xeon(R)%20processor%20E5%20v3%20family.%20%20http%3A%2F%2Fintel.ly%2F17b68bT%20%20%23ITCenter%20%23xeon%20
https://www.facebook.com/dialog/feed?app_id=184683071273&link=http%3A%2F%2Fintel.ly%2F17b68bT&picture=&name=Build%20Powerful%20Data%20Center%20Infrastructure%20&caption=%20&description=Check%20out%20this%20real-world%20guide%20about%20the%20Intel%C2%AE%20Xeon%C2%AE%20processor%20E5%20v3%20family%20explaining%20how%20the%20built-in%20technologies%20can%20help%20you%20deliver%20innovative%20new%20services.%20From%20Intel%20Business.%20%20%23ITCenter%20%23xeon&redirect_uri=http%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2F

