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Havada bulut sen bu işi unut!

BT devlerinin allayıp pulladığı kümesel 
işlem mimarisi geleneksel mimarilerin 

yerini alacak kadar güvenli mi?

S on bir kaç yıldır neredeyse sektörün 
tamamı kümesel işleme (cloud 
computing-bulut bilişim) odaklanmış 
durumda. Kümesel işlem bir diğer 

değişle bulutsal işlem teknolojileri şirketlerin 
güzel ambalajlanmış pazarlama taktikleriyle 
ballandırıldıkça ballandırıldı ve KOBİ olsun 
büyük şirketler olsun bu teknolojide yer 
almak için can atmaya başladı. Peki, bu kadar 
ballandırılan, neredeyse bütün BT devleri 
tarafından satılmaya çalışan kümesel işlem 
mimarisi geleneksel mimarilerin yerini alacak 
kadar güvenli mi?

Amazon EC2 çöktü devler şoka girdi
Bu soruyu kümesel işlem dünyasının devlerine 
Bu soruyu kümesel işlem dünyasının devlerine 
Microsoft’a, IBM’e, Oracle’a sorduğunuzda 
ortalığın tozpembe olduğunu duyuyorsunuz 
ama aslında durum öyle değil.  Geçtiğimiz 
nisan ayında kümesel işlem devlerinden 
Amazon EC2 (ElasticCloud Services) çok büyük 
bir çökme yaşadı. Bu çökmede dünyanın büyük 
web servislerinden Reddit, Foursquare ve 
Quora beş saate yakın devre dışı kaldı. Beş 
saatlik bir devre dışı kalma süresi çok az 
gözükebilir ama söz konusu servis milyonlarca 
kullanıcının kullandığı Reddit ise durum farklı 
oluyor. Kümesel servis sağlayıcılar genelde 
servis seviyesi anlaşmalarında yüzde 99.95 
erişim güvencesi verirler bu da senede toplam 
4 saat 35 dakika çökme olabilir anlamına gelir. 
Amazon’un yaşadığı bu beş saatlik çökme 
firmanın bir anda tüm prestijini ayaklar altına 
serdi. 
Amazon’da yaşanan bu çökme kümesel işlem 
dünyasının yaşadığı ilk fiyasko değil son da 
olmayacak... Kümesel işlem dünyasında 

tehlikeler sadece çökme ile de sınırlı 
değil. Geleneksel bilgi işlem mimarisinde 
sunucuların sadece bir kaç tanesi İnternet’e 
bağlıdır diğer sunucuların ise İnternet’le 
hiç alakaları yoktur. İnternet üzerinden bu 
sunuculara erişim sağlanamaz. Kümesel 
işlem yapılarında ise işin doğası gereği tüm 
sunucular İnternet’e açık olmak durumda. Bu 
da akla güvenlik sorularını getiriyor. Her ne 
kadar VPN teknolojileri İnternet üzerinde bile 
güvenliği sağlamaya yardımcı olsa da iş kritik 
uygulama sunucularının İnternet’e hiç bağlı 
olmaması daha akıl karı gözüküyor.

Kurye ile buluta gitmek!
Güvenliğin yanında altyapı hızları da bir diğer 
önemli konu. Eğer veritabanınız bir kaç yüz 
MB ise pek sorun yok ama 1-2 terabyte’lık 
verilerden konuştuğumuz zaman bu verilerin 
veri merkezine gönderilmesinin tek yolu kurye 
ile göndermek. Henüz İnternet altyapısı ve 
hızları yüksek hızlarda veri transferine olanak 
tanımıyor. Şu an hâl kurumsal bağlantılarda 
megabitlerden konuşuyoruz. Gerçek anlamda 
bir kümesel işlem mimarisi için gigabitlerden 
konuşmamız gerek. Gigabit seviyesinde son 
nokta bağlantıları da önümüzdeki en az 5 yıl 
için öngörülmüyor.

Bilişim devleri ürünlerini satabilmek, servis 
sağlayıcılar da müşteri kapabilmek için 
kümesel işlem mimarisi için olmazsa olmaz 
diyorlar ama böyle bir yatırıma girmeden önce 
günümüzün şartlarını ve olası aksilikleri de göz 
önünde tutmakta yarar var.
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