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2008 yılın da şirketlerde yüzde %25 olan sanallaştırma oranının 2012'de yüzde %60'a  ulaştığını.  gelecekte  ise yüzde  %90'a 
ulaşmasının beklenmektedir. Birçok BT uzmanına göre bütün altyapılar sanallaştırılacak. servis hizmeti olarak alınacak ve 
bunların hepsi veri merkezinden otomatik olarak yazılım aracılığıyla kontrol edilecek. BT pazarında daha yüksek performans. 
kapsamlı ve ispatlanmış güvenirlilik hedeflenm ektedir.  Yön etimde  otomasyonu  yönetim  biçimi olarak  belirlenmiştir ve birçok 
üretici firma ürünlerini buna göre tasarlamaktadır. Bu tasarım perspektifinin en önemli  ürünlerinden  biri de  Software Defined 
Data Center'lar (SDDC) yani Türkçe adıyla Yazılım Tabanlı Veri Merkezleridir(YTVM). 

 
Yazılım tabanlı veri merkezleri (YTVM) tüm veri merkezi altyapısının sanallaştırıldığı ve servis olarak sunulduğu yapıya verilen 
isimdir Bu veri merkezinin kontrolü tamamen uygulamalarla olmaktadır ve otomatikleşmiştir. Diğer bir deyişle donanım ihtiyaçlarını 
yazılımlarla giderilmektedir Bu yapı donanımlarla bezenmiş geleneksel veri merkezi anlayışına doğal olarak ters düşmektedir 
YTVM sanallaştırma ve bulut bilişimin evrileceği bir sonraki adım olarak düşünülmektedir. 

 
Yazılım tanımlı veri merkezi. verilen iş yükü BT altyapısının ve veri merkezinde kullanılacak  olan araçların  belirlenmesi  ile 
birlikte kaynak domain sağlamaktadır. Yazılım tabanlı veri merkezi mimarisinde, birçok iş yükü altyapısının izolasyonunun 
sağlanabilmesi ve uygun kaynaklar ile birlikte eşzamanlı olarak tanımlanabilmesi, şirketler için oldukça avantaj sağlamaktadır. 
Yazılım tabanlı veri merkezlerinin donanım odaklı veri merkezi yapılarını bir adım öteye götürerek sektörü ileri taşıyacağı 
düşünülüyor. 
 
Aşağıdaki görselde de vurgulandığı gibi, YTVM depolamadan güvenliğe ve ağ yapısına kadar bütün bir yapının sanallaştırılmış 
şekilde bir servis olarak sunulması anlamına  geliyor. Bu  şekildeki  veri merkezlerinin  kontrolü  ise tamamen  yazılımlar 
üzerinden yapılıyor. Bu yeni veri merkezleri BT departmanlarının hem genel, hem de  özel bulut  sistemlerini  aynı yönetim 
araçları ile kontrol edebilmelerini sağlıyor 

Yazı lım tabanlı veri merkezini oluşturan kaynaklar 
 

• Sunucu Kaynakları: Yazılım tanımlı veri merkezinin 
büyük bir kısmının kullanılabilmesi için birtakım fiziksel 
kaynaklara ihtiyacı vardır. Bu noktada  sunucu ID,  havuzlama 
ve türetme yöntemleri çözüm olarak sunulabilmektedir. 

 
• Depolama Kaynakları: Bu kaynaklar sanal depolama 
objelerini içerir. Örnek verecek olursak, mantıksal birim numarası 
(LUN) ve sanal diskler birer depolama kaynaklarıdır. Veriyi 
tekilleştirme, anlık görüntüleme ve yedekleme yaparken, sanal 
objeler ve fiziksel kaynaklar kullanılabilir. 

 
• Ağ kaynakları: Yazılım tanımlı veri merkezinin önemli 
engellerinden biri, ağ sanallaştırma ve fiziksel ağ bileşenlerini bir 
arada tutabilmektir. Network sağlayıcıları SDN (Software 
defined network) versiyonlarını ulaştırırlar. Dolayısıyla 
yazıl ım tanımlı veri merkezi sağlayıcıları da fonksiyonlarına 
ve uygunluğuna göre hangi versiyonu seçeceğine karar 
vermelidirler. 

 
YTVM, kaynakları tanımlama, erişme ve onları kontrol etme yoludur. Yazılım tabanlı veri merkezi mimarisi birkaç katmandan 
oluşmaktadır; 

 
• Sanal ve fiziksel kaynak havuzu: Esas görevi, yazılım tanımlı veri merkezi çatısından kaynakları almak ve bununla 
birlikte veri havuzu yaratıp, kaynakları yönetmektir. 

 
• Servis Tasarımı: Yazılım tanımlı veri merkezinin asıl hedefi, servislerin hızlı dağılmasın da organizasyonların 
ihtiyaçlarını analiz edip, cevap aramaktır. Tasarım katmanı, iş gücünü özelleştirip, veri merkezi üzerinde servislerin 
çalıştırılmasını sağlamaktadır. Hizmet tasarımı, rol tanımlı bir dağıtım ve idariyi sağlar. Bu servislerin dağıtımının yanı sıra, 
hizmet katalogları ve yaşam döngüsü yönetimi (Life Cycle Management) gerçekleştirilir. 
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• Açılma ve Çalıştırma: Yazılım tanımlı veri merkezinin başarısı, önceden tanımlanmış veri havuzlarından, kaynakların 
tahsisinde ve on-the-fly değişiklikleri içeren esnekliklerde kendini gösterir. Örnek verecek olursak; iş yükü değişikliklerinin kaynak 
ölçeklenmesinde, dağıtım ve çalıştırma için gerekli ertelemelerin yapılması kaynakları destekleyecektir. 

 
• İşletme Yönetimi Ağ Geçidi: Yazılım  tanımlı veri merkezi, organizasyonda bilgi sunma, tüketme  ve kullanmaya yardımcı 
olup, aynı zamanda organizasyon BT altyapısının kısıtlı kaynaklarını belirtir. Eski kurumsal yönetim kaynakları, yazılım tanımlı 
sistemden çekilerek organizasyon kaynaklarına tekrar dahil edilebilir. 

 
YTVM DAHA ÇEVİK, DAHA ESNEK VE DAHA GÜVENLİ 

 
YTVM yaklaşımı sanallaştırma ve otomasyonun artılarından bir veri merkezi mimarisi içerisinde daha fazla 
faydalana bilmem izi sağlıyor. BT operasyonlarının hızına hız katarken kurum ve şirketler için de rekabette üstünlükler 
yaratıyor. Donanım mimarisi ile yapabildiklerimizi uygulama tabanına taşıması veri merkezlerinde materyale olan ihtiyacı 
azaltıyor. Yatırımları sanalda koşan platformlara yapmak dolayısıyla daha ucuz oluyor. Bu da yatırım da esnekliği getiriyor. 

 
Peki, tüm bu sanal ortamlar saldırılara açık yeni birer kale halinemi geliyor? Siber saldırılara açık yeni boyutlar mı doğuruyor? 
Bu soruların cevabı YTVM konseptinde olumsuz... Yazılım tabanlı veri merkezleri aslında saldırılara açık yeni hedefler 
yaratmıyor. Tam aksine saldırılara karşı yeni silahlar bize veriyor. Kısaca YTVM bir hedef değil bir silah. 

 
Fiziksel veri merkezi tasarımları BT güvenlikçilerini kısıtlayan bazım imari limitler yaratır. Güvenlik  birim leri YTVM mimarisiyle bu 
limitleri aşabiliyor hale  geliyorlar.  Mevcut  güvenlik  kontrollerini  düşünelim.  Sistemin güvenliği  için hangi uygulamaların ve 
hangi datanın ulaşılabilir olacağını kontrol ediliyor. Bu kontrol de aslında saldırının yapılacağı yerde konumlanıyor. 
Dolayısıyla saldırganın burada yapacağı ilk şey kontrolü devre dışı bırakmak oluyor. Bunu da eve aç/kapa tuşu evin dışında 
olan bir alarm sistemi kurmaya  benzetebiliriz.  Bir alternatif  yaklaşım  da bir ön ceki gibi izolasyon yerine kontrolü  fiziksel 
halde dışarıdan korumak . Bu yaklaşım kontrolörü saldırımerkezinin dışına çıkarıyor; ama yine de zayıf kalıyor. Çünkü 
1P adresleri, portlar ve protokoller kullan ıcılar,  uygulamalar  ve işlemler için kötü proxyler. Şu ana kadar da hem atak 
m erkezin de hem de dışarıda bulunabilen bir uygulama katmanı da YTVM'e kadar yaratılabilmiş değildi. YTVM ile her iki 
boyutta da optimum miktarda etkili bir güvenlik oluşturmak mümkün. Ayrıca bu otomatikleşmiş bir denetleme ve yönetim 
sayesinde oluyor. YTVM profesyonel güvenlik ekiplerine daha önce operasyonel olarak mümkün olmayan güvenlik 
seviyelerini yaratma imkanı sağlıyor. Unutulmamalı ki fiziksel ortamda materyali limitleri kadar kullanabilirsin. An cak sanal 
ortamın sınırı düşünebildikl erinizle eşdeğerdir. Ve en önem lisi artık bu bir m ottodan ziyade bir hakikat... 

En basit noktadan 
örnekleyecek olursak 
güvenlik duvarları (firewall) 
aslında belli noktalara 
kurulan fiziksel veya 
sanal güvenlik önlemleri. 
Bunlardan fiziksel olanı 
bir odanın iç m imarisinin 
parçası olan ürünler. 
Operasyonlardaki bir artış 
bu fiziksel makinelerden 
daha fazlasına ihtiyaç 

yaratacak. Ve görülecek ki maliyet olarak, güvenlik yönetimi ve yatırım esnekliği olarak bize pek de avantaj sağlamayacaklar. 
Oysa doğru donanımların üzerindeki sanal  makinelerde  bu  dezavantajlar  avantaja  dönüşebilir.  Gelgelelim  her  bir  eklenen 
veya taşınan sanal makine  firewall rule'larında  el yordamıyla  değişiklikler  yapmayı gerektirecek.  YTVM çözümlerinde  ise tüm 
bu rule değişiklikleri otomatikleşmiş bir şekilde gerçekleşiyor. Eğer program bazlı bir iş yükü yaratılıyorsa otomatik  olarak bunun 
firewall policyt'leri yaratılıyor ve bu iş yükü taşındığında da bu policy'ler iş yüküyle birlikte otomatik olarak taşınıyor. 

 
Bunu hem verim erkezi içindeki taşımalar için hem de veri merkezleri arasındaki taşımalar için söyleyebiliriz. Uygulama 
tarafında da yaratılmış policy'ler uygulamayla paralel hareket ediyor. Performans tarafında ise YTVM'ler, şaşırtmaya devam 
ediyor. Bir vendor firm anın YTVM firewall çözümü 20Gbps hacminde işlem gerçekl eştirebiliyor.  Ayrıca  saniyede  host 
başına 80k'lık bağlantıyı dest ekleyebiliyor . Bir host daha eklendiğinde aynı performansın da aynı rakamlarla gerçekleştiğini 
göreb iliyoruz .  


