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ALAATTİN BİLİŞİM BİLGİSAYAR ALTYAPI STANDARDİZASYON ÇÖZÜMÜ ve KARŞILAŞTIRMALAR 
 

Birçok kurum ve organizasyon Masaüstü Sanallaştırma çözümlerini Standardizasyon çözümüne alternatif olan bir 
yöntem olarak değerlendirmektedir. Genel algı masaüstü sanallaştırma çözümlerinin kurumlar için maliyet avantajı 
sağlayıp masaüstü servis operasyon maliyetlerini düşüreceği yönündedir. Masaüstü sanallaştırma çözümleri genel 
olarak donanım maliyet avantajı sağlıyor olarak algılansa da kurumunda çalışanlar için ve toplam satın alma maliyetleri 
açısından (mühendis kaynağı, yazılım ve proje maliyetleri) daha fazla yük getirmektedir. 

 
Kurumların operasyonel mükemmelliğe erişmesi için mevcut sistem üzerinde bilgisayar altyapısının standart, daha 
kolay yönetilebilir, destek süreçleri basitleştirilmiş, daha güvenli, problemlerin oluşmadan tespitini ve önlenmesini 
sağlayacak süreçlerin başlatılabilmesi, sistem yönetim süreçlerinin hazırlanarak sistem yönetiminin kısıtlı personel ile 
kolayca yapılabilmesi, oluşabilecek hatalardan dolayı tüm sistemin etkilenmemesi, güvenliğin en üst seviyede tüm 
istemciler ve sunucularda sağlanması hedeflenmektedir. 

 
 

MEVCUT YAPIDA UYGULANABİLECEK ÇÖZÜMLER 
UYGULAMA / MASAÜSTÜ SANALLAŞTIRMA 

 
Kurumda bulunan PC’lerin kullanım dışı bırakılacağını düşündüğümüzde; tüm sistemler merkezde çalışmakta olup uç 
noktalarda, merkez ve taşradaki kullanıcıların önüne Thin/Zero Client adı verilen donanımlar verilmektedir. Kullanıcılar 
merkezde bulunan Uygulama/Masaüstü Sanallaştırma Server’larına Thin/Zero Client aracılığıyla bağlanmaktadırlar. 
Bu donanımlarda çok küçük kapasiteye sahip olan bir işletim sistemi bulunmakta ve sadece merkezde kurulmuş olan 
Uygulama/Masaüstü sanallaştırma sistemine bağlanmaya izin vermektedir. 

 
Buradaki yapıda Thin/Zero Client üzerinde hiçbir program çalıştırılmamaktadır. Yani, üzerinde yerleşik olarak bilgilerin 
depolanabileceği sabit bir hard disk bulunmamaktadır. Bu sebepten dolayı kullanıcıların masaüstü ayarlarının, yazıcı 
ayarlarının ve özelleştirilen ayarların tutulduğu profilleri Thin/Zero Client üzerinde tutulamayacaktır. Buna çözüm 
olarak ise lokalde tutulamayan kullanıcı profilleri merkezde konfigürasyonu yapılan bir sunucu üzerinde tutulmalıdır. 
Bu işlemi gerçekleştirmek için Roaming Profile kullanılmalıdır. 

 
Active Directory üzerinde yapılacak olan Group Policy ile konfigürasyon yapılmalıdır. Bu yöntem ile hem Active 
Directory, hem de profillerin tutulacağı sunucu üzerinde bakım ve yönetim olarak operasyona iş yükü getirecektir. 
Ayrıca, profilleri merkezi bir sunucuda tutulan kullanıcılar her logon ve logoff olduklarında kullanıcı bilgileri buradan 
okunacağı için performans problemleri gözlemlenebilir. 

 
Uygulama sanallaştırma platformunda Thin/Zero Client üzerinden bağlanan her bir kullanıcı için merkezdeki  
Terminal Server üzerinde oturum başlatılır. Kullanıcılar kişisel dosyalarını (Word, Excel, PowerPoint vb.) lokaldeki 
Thin/Zero Client üzerinde tutamayacakları için tüm sunucuların erişebilecekleri ortak bir paylaşım alanında tutmaları 
gerekecektir. Bu yüzden, ortamda File Server rolünde bir sunucu bulunmalıdır. Bu File Server üzerinde her kullanıcı 
için Security ve kota ayarlarının yapılması gerekecektir. Yine Active Directory üzerinde kullanıcıların dokümanlarını 
tutmaları için konfigürasyona ihtiyaçları olacaktır. Kullanıcılar USB Disk kullanmak istediklerinde Thin/Zero Client’a 
takılan USB Disk bilgisi merkezde bulunan sunuculara “Redirection” işlemi yapılacaktır. Bu işlem merkeze doğru 
WAN hatları üzerinden yapılacaktır. Kurumun WAN Network altyapısının yetmediği konusu gündeme gelecektir. Aynı 
şekilde Thin/Zero Client’a bağlanan yazıcı, Scanner ve diğer USB cihazları da aynı şekilde Redirection yöntemi ile 
işlem yapacaktır. 

 
Masaüstü sanallaştırma platformunda ise Zero/Thin Client üzerinden başlanan her bir kullanıcı için Windows 7/8/10 
veya Unix imajı başlatılmış olur. Network üzerinden merkez ve taşra arasında sadece ekran görüntüleri, klavye 
ve mouse hareketleri gidip gelmektedir. Kullanıcı önündeki görüntü çözünürlüğü yüksek olursa kullanılan bant 
genişliği doğru orantılı olarak artacaktır. Bu çözüm için merkeze Sistem Odası, Soğutma, Kablolama, Server, Storage, 
Network, Server sanallaştırma yazılımı (Lisans), Uygulama, Masaüstü sanallaştırma yazılımı lisansı, işletim sistemi ve 
üzerindeki uygulamaların lisansı (Termal Server, CAL lisansı, Terminal Server Client Access lisansı, Windows 7/8/10, 
MS Office, vb.) gibi yatırımların yapılması gerekmektedir. Özellikle Masaüstü Sanallaştırma sistemlerinde merkezde 
ve WAN Network hatlarının yoğun kaynak kullanımı ile ilgili yatırım yapılması gerekmektedir. Kullanıcıların masaüstü 
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sistemlerine bağlanabilmeleri için merkezde Sanal altyapının kurulmuş olması gerekmektedir. Kullanıcılara verilecek 
kaynak, kullanıcı sayısına bağlı olarak merkezdeki hostlarda yeterli miktarda CPU ve RAM ihtiyacını oluşturmaktadır. 
Sanallaştırma çözümlerinde, taşra ve merkezde bağlantı kopukluğu (WAN bağlantısı) meydana gelmesi durumda 
taşradaki Thin/Zero clientların üzerinde herhangi bir işlem yapılamayacağı için tüm sistem durmaktadır. Merkezde 
herhangi bir sorun olduğunda tüm sistem duracağı gibi sorunun çözümü de daha kompleks olacaktır. Kurum 
ortamında bulunan Yazıcı ve Network Printer’ların tanımlanması için Merkezde Print Server kurulması gerekmektedir. 
ThinClient’tan döküm alınmak istendiğinde yazdırma işlemi Redirect edilerek Print Server üzerinden ilgili birimdeki 
Printer’e WAN üzerinden gönderilmektedir. Bu da WAN da kullanılan bant genişliğini olumsuz ve verimsiz 
etkileyebilecektir. 

 
BROWSER OS 

 
Üzerinde sadece Web Browser (Mozilla/ Chrome) olduğu işletim sistemidir. Burada uygulamaların tamamı web 
tabanlıdır. Kullanıcılar bazı uygulamalar (acrobat, office, vb.) açabilirler ama kendi dokümanlarını oluşturamazlar. 
Bu tür ortamların oluşması için Uygulama / Masaüstü Sanallaştırma alt yapısının da olması gerekmektedir. Basit 
kullanmlar için ideal bir yöntemdir. Ancak, basit olmayan kullanım ve kullanıcılar için uygun olmamaktadır. 

 
BİLGİSAYAR ALTYAPI STANDARDİZASYONU 

 
Microsoft’ un Windows Active Directory, Windows 7/8/10 İşletim sistemi, Windows Grup Politikaları Teknolojileri, 
Uzak Yükleme Teknolojileri, Sanallaştırma Teknolojileri, Otomatik İstemci Yüklemeleri Teknolojileri (Windows PE) 
ürünleri kullanılarak istemci ve sunucularda standart, güvenli, merkezden kolay yönetilebilir ve veri kaybı olmadan 
kolayca işletim sisteminin tekrar yüklenebildiği kontrollü bir yapı oluşturulmasına imkân sağlamaktadır. 

 
Merkez için fazla bir yatırıma gerek kalmamaktadır. Kurumun elinde var olan mevcut PC’ler Windows 7/8/10 için 
gerekli olan donanımı karşılaması durumunda kullanılabilmektedir. Burada kurum için tek bir imaj hazırlanarak 
merkez ve taşrada bulunan PC’lere uygulanmaktadır. 

 
UYGULAMA / MASAÜSTÜ SANALLAŞTIRMA VE BROWSER OS PLATFORMU KAYGILARI 

 
Büyük ölçekte Uygulama/Masaüstü ve Browser OS sanallaştırma projelerinde ele alınması gereken en önemli konu, 
network altyapısının güvenilirliği ve yapının merkezileştrilmesinden kaynaklı durumlardır. 

 
NETWORK ALTYAPI GÜVENİLİRLİĞİ 

 
Uygulama / Masaüstü sanallaştırmada uzak lokasyonlara gönderilen uygulamalarda mevcut network altyapısının 
şartlarına bağımlı olunmaktadır. Bu yüzden network hatlarının stabil, sağlıklı bir biçimde çalışması gerekliliğini 
vurgulamak istiyoruz. Bunun yanında ilgili lokasyondaki kullanım adedine göre çok yüksek WAN bant genişliğine 
ihtiyaç duyulmakta. Bu da ayrı bir yatırım olduğu gibi büyük bir gider kalemidir. 

 
MERKEZİ YAPI 

 
Tüm işlemlerin merkeze toplanması sebebiyle herhangi bir disaster olması durumunda bu yapıdan yararlanan tüm 
birimler etkilenecek ve çalışma yapılamayacaktır. Ayrıca Uygulama/ Masaüstü Sanallaştırma ve Browser OS yapısını 
oluşturan bileşenlerden birinin arızası dolayısıyla sistemin hizmet veremez duruma gelmesiyle, kurum uygulamaları 
Genel Müdürlük’te çalışıyor olmasına rağmen Genel Müdürlük dışındaki bir lokasyon tarafından bu programlara 
erişilemez olunacaktır. Sistemin devamlı çalışır halde kalması için ekstra operasyonel iş yükü gerekecektir. 

 
GÜVENLİK, WAN OPTİMİZASYON VE NETWORK ALTYAPI YATIRIMI 

 
Uygulama / Masaüstü sanallaştırmada WAN hatları yoğun kullandığı için WAN optimizasyon yatırımı da kaçınılmaz 
olacaktır.
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YAZICILARIN MERKEZİ DURUMDA OLMASI 
 

Uygulama / Masaüstü sanallaştırma ve Browser OS altyapısının getirdiği özellikten dolayı kullanıcıların yazıcıları 
kullanmaları PrintServer veya redirection aracılığıyla olmaktadır. Tüm dökümler merkezden taşradaki yazıcıya 
doğru olacağı için çok fazla WAN bant genişliğine ihtiyaç vardır. Bu da ayrı bir gider kalemidir. Ayrıca Network 
yazıcıları için de her birim için bir tane PrintServer bulundurulması maliyetleri artıracağından, merkezde bulunacak 
PrintServer’dan tüm yazıcıların yönetilmesi sağlanacaktır. Buradaki kaygı, merkezde bulunan PrintServer’in iş göremez 
konuma gelmesi durumunda hiçbir Genel Müdürlük dışındaki lokasyon döküm alamayacaktır. Ayrıca PrintServer’in 
yönetilmesi, politikaların uygulanması anlamında da bir iş yükü oluşturacak, operasyonel anlamda da kaynak ihtiyacı 
yaratacaktır. Ayrıca bu sunucunun High Availability’si için gerekli çalışmaların yapılması gerekecektir. 

 
YEDEKLER 

 
Uygulama/ Masaüstü Sanallaştırma ve Browser OS platformunun devreye alınması ile birlikte çalışan sistemlerin 
yedeklerinin hiçbir bileşenin atlanmadan yedeğinin alınması ve güvenli ortamda saklanması gerekmektedir. Burada 
yeterli miktarda yedekleme ünitesinin bulunması, uygun ortam ve şartlarda saklanması geri dönüş için önemli faktör 
olacaktır. 

 
FELAKET SENARYOSU 

 
Sistem devreye alınıp tüm operasyonel bakımlar yapılmış olsa bile bir felaket anında geri dönüş için geçirilen 
zamanda Genel Müdürlük dışındaki lokasyonlar sistemden hizmet alamayacaklardır. Bu tip durumlar için 
Felaket senaryoları ve Felaket sonrası geri dönüşte bu yapıların devreye alınması için gerekli planların yapılması 
gerekmektedir. 

 
İNCE İSTEMCİ (THIN CLIENT) KULLANMANIN DEZAVANTAJLARI 

 
Merkezi sunucu neredeyse tüm işlemleri tek başına gerçekleştirmek zorundadır. CPU gücü ve bellek büyüklüğü gibi 
kaynaklar sunucu üzerinde yoğunlaşmalıdır. Sunucunun sistemden koptuğu veya ele geçirildiği durumlarda bütün 
kullanıcılar bu olumsuzluktan etkilenmektedir. Multimedia uygulamaları için sınırlamalar bulunmaktadır. 

 
PC KULLANIM AVANTAJLARI 

 
Kurum çalışanlarının güvenilir IT kaynaklarına ihtiyaçları bulunmaktadır. Eğer kurumun IT sistem performansı yavaşlar 
ise kurumun iş akışında zorluklar yaşanacaktır. Bu kapsamda PC yapısı güvenilirliği arttırıp, sunucu ve network 
bağımlılığını düşürmektedir. 

 
Günümüz PC’leri sahip oldukları grafik ve işlemcileri sayesinde yüksek ekran çözünürlüğü sağlamaktadır. Bu 
kapsamda kurum ve çalışan ihtiyaçları göz önüne alındığında PC’ler ihtiyaçları karşılamaktadır. 

 
BİLGİSAYAR ALTYAPI STANDARDİZASYONU ÇÖZÜMÜ VE SONRASINDA KURUMA SAĞLANACAK YARARLAR 

 
Standardizasyon sonrası kullanıcı hataları en aza indirgenerek önemli işgücü tasarrufu sağlanmaktadır. Sorunların 
tespit edilmesi ve destek süreçleri kolaylaşmış olacak ve basite indirgenecektir. Kurumun, merkez ve taşrada 
bulunan istemci ve sunucularında, altyapı ürünleri sunucularında, istemcilerdeki işletim sistemlerinde, kuruma ait 
uygulamalarda ve Office ürünlerinde standart bir yapı sağlanacaktır. Programsal çalışma yapılarak Office ürünlerinde 
dokümanların yazarlarının etki alanına giren kullanıcıyla aynı olabilmesi sağlanacaktır. Farklı üreticilere ait farklı istemci 
modelleri olmasına rağmen tek bir işletim sistemi imajı ile yükleme sağlanabilecek. 

 
Windows Grup Politikaları kullanılarak yapılan kısıtlamalarla güvenlik/yönetilebilirlik arttırılacaktır. Bu sayede, kullanıcı 
kaynaklı yazılım hatalarının en az 75% oranında azalması sağlanabilir. 

 
Güvenlik problemi olabilecek konular en aza indirgenecektir. Örnek olarak grup politikaları sayesinde güçlü şifrelerin 
kullanılması sağlanacaktır, birimlerdeki personellerin istemcilerde yönetimsel kullanıcı haklarına sahip olmamasından 
ötürü daha güvenli bir yapı sağlanacaktır. Proje kapsamındaki istemci ve sunucularda güncel bir antivirüs yazılım
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yazılım ortamı sağlanabilir. 

 
Taşrada süpervizör (teknisyen) özelliği olan kullanıcılara Active Directory’de kilitlenmiş kullanıcı hesabını devreye alma 
ve tekrar işletim sistemi yüklenmesi sırasında var olan bilgisayar hesabının tekrar etki alanında kullanılabilmesi için 
gerekli delegasyonlar yapılacaktır. Bu sayede, merkez veya taşra süpervizörünün, diğer lokasyonlardaki kullanıcılar 
veya bilgisayarlar üzerinde herhangi bir hakkı olmayacak, sadece kendi bulunduğu yerleşkedeki kullanıcı/bilgisayarlar 
üzerinde yukarıda belirtilen delege edilmiş haklara sahip olmaktadır. Süpervizör yapısının sağladığı ayrı bir yarar ise 
kilitlenmiş kullanıcı hesabını devreye almak ve tekrar işletim sistemi yüklenmesi sırasında merkeze çağrı bildirmeye 
gerek kalmamasıdır. İstemcinin yeniden kurulması gerektiğinde, kurulum işlemi, lokasyondaki süpervizörler tarafından 
merkeze haber vermeden gerçekleştirilebilmektedir; bu da önemli işgücü tasarrufu sağlayabilir. 

 
Merkez ve Taşra istemcilerinde iki disk bölümü (partition) bulunacaktır. İlk bölüm sistem bölümü, ikinci bölüm ise 
kullanıcılara ait bölümdür. İşletim sistemi tekrar kurulduğunda ikinci bölümdeki veri kaybolmadan kalması sağlanabilir, 
kullanıcıları dosyaları hatta masaüstündeki bilgiler dahi aynen korunabilir. 

 
İstemcilerde işletim sisteminin yaygınlaştırma sonrası yeniden yüklenmesi gerektiğinde ağ üzerinden F12 ile veri kaybı 
olmadan yüklenmesi için gerekli altyapı sağlanabilir. 

 
Bilgisayar isimlerinin Kurumun belirlediği standarda göre imaj atılması esnasında verilmesi sağlanabilir. 

 
 

 
Bilgisayar isimlerinin Kurumun belirlediği standarda göre imaj atılması esnasında verilmesi sağlanabilir. 

 
İstemcilerin imajdan ilk kuruluşlarında bilgisayar isimleri, MAC adresleri ile eşleştirilecek ve merkezi bir veri tabanında 
saklanacaktır. İstemcinin bir sonraki kuruluşunda Bilgisayar ismi, ilgili veri tabanından MAC adresine göre sorgulanarak 
alınacak ve kurulum esnasında otomatik olarak verilmesi sağlanabilir. 

 
İstemcilere imaj kurulumu esnasında kurumun etki alanına otomatik olarak dâhil edilmesi sağlanabilir. 

 
İstemcilerin ağ kartları üzerinden WinPE kullanılarak imaj atılmasını sağlayacak yapının (PXE) kurulması için gerekli 
altyapı kuruma ait her yerleşkede kurulabilir. 

 
Kurumun ilgili yerleşkedeki süpervizörlerin sadece kendi yerleşkelerinde bulunan istemcilere imaj atmaları için gerekli 
yapı kurulabilir.
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Firma tarafından geliştirilecek veya oluşturulacak uygulama ile istemcilere imaj atım esnasında, istemci diskleri 
üzerindeki partitionların kontrolü ve yapılandırılması kurumun belirlediği oranda yapılandırılabilir. İstemci diskleri iki 
partition’a bölünerek, ilk partition’ı (C:\) sistem, ikinci partition’ı (D:\) kullanıcı kullanabilecek şekilde tasarlanabilir. 

 
İstemci diski mekanik olarak arıza yapmadığı sürece, dosya sisteminin sağlam olması durumunda istemcilere imaj 
atım esnasında disk’in ikinci partition’ına dokunmadan (herhangi bir bilgi silmeden veya kayıp edilmeden) kurulum 
yapılması sağlanabilir. 

 
Microsoft Active Directory yönetimsel birim (OU) yapısı ile merkez ve taşra yapısını yansıtacağı için Active 
Directory kullanıcı ve bilgisayar işlemleri (arama, taşıma), grup politikaları uygulanması gibi işlemler çok daha kolay 
gerçekleşmektedir. Microsoft Active Directory site yapısı merkez ve taşra yapısını yansıtmaktadır. Böylece taşradaki 
istemciler kimlik doğrulama sırasında öncelikle kendi lokasyonundaki bağlı olduğu etki alanı denetleyicisine erişmekte 
ve bu şekilde ağ trafiği optimize edilmektedir. 

 
Merkez ve taşrada bulunan değişik model yazıcıların sürücüleri kurum için hazırlanacak imaja eklenecektir. Böylelikle 
yaygınlaştırma sırasında yazıcı kurulumları da kolay ve basit olacaktır. 

 
 

MICROSOFT RESMİ ARAŞTIRMA RAPORLARI 
 
 

 
Araştıma raporları temel alındığında: 

 
Uygulama / Masaüstü Sanallaştırma teknolojisi uç noktada donanım yatırım maliyetini %32 azaltmakta fakat merkeze 
sunucu, depolama ünitesi, güvenlik ve ağ ürünlerine yatırım maliyetlerini arttırmaktadır. Bununla birlikte yazılım 
maliyetini %64 arttırmakta ve Kurumlar açısından toplam satın alma maliyetini arttırmaktadır.
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Sanallaştırma Teknolojisi dâhilinde işçilik maliyetleri az olarak görülse de toplam maliyetler göz önüne alındığında PC 
bakım maliyetlerinden daha yüksek olmaktadır. 

 
Kurumların mevcut IT altyapısı, maliyet analizleri, yönetilebilirlik, risklerin tek bir noktada toplanıp kontrol altına 
alınması ihtiyaç duyulabileceği yeni teknolojiler göz önünde bulundurulduğunda bahsedilen Sanallaştırma çözümleri 
yerine Alaattin Bilişim’in Bilgisayar Altyapı Standardizasyon çözümü mevcut ve ileride ortaya çıkabilecek büyüme 
ihtiyaçlarına cevap verdiği için Kurumlara rahatlıkla konumlandırabilmekteyiz. 

 
DANIŞMANLARIMIZIN GÖREV ALDIĞI BİLGİSAYAR ALTYAPI STANDARDİZASYON ÇÖZÜMÜMÜZÜ KULLANAN 
KURUMLAR 

 
• Sosyal Güvenlik Kurumu (2000’den beri) 
• Halk Bankası (2014’ten beri) 
• Ziraat Bankası (2014’ten beri) 
• Yapı Kredi Bankası (2007’den beri) 
• ETİ Maden İşletmeleri (2013’ten beri) 
• TÜİK (2014’ten beri) 
• Türkiye Şeker Fabrikaları (2010’dan beri) 
• T.C. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı (2012’den beri) 
• T.C. İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü (2012’den be

http://www.bksistem.com.tr/


 

 

 


