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OPET | ÇÖZÜM
OPET iş kritik uygulamalarının hızla artan depolama kapasitesi ve
performans ihtiyacını üstün yazılım özellikleri ve yüksek performans
sağlayan NetApp All-Flash AFF8040’i tercih ederek karşıladı.

OPET, NetApp çözümleriyle maliyetten ödün
vermeden veri depolama performansını artırdı
1982 yılından beri perakende satışlar, ticari ve endüstriyel
yakıtlar, madeni yağlar, depolama ve uluslararası ticaret
konularında faaliyet gösteren OPET Petrolcülük A.Ş.,
98 oktan kurşunsuz benzini Türkiye’ye ilk getiren ve Ultra
Euro Diesel motorini Avrupa’dan önce Türk tüketicisinin
kullanımına sunan bir markadır. 2002 yılı sonunda
Koç Holding Enerji Grubu’nun %50’sine ortak olduğu
OPET, güçlü altyapısı, gerçekçi vizyonu ve ülkeye olan
inancıyla son on yılın en hızlı ve tutarlı büyüyen petrol
şirketi haline gelmiştir. Bu hızlı ve istikrarlı büyüme
yolculuğunda verinin gücüne inanan OPET, veri tabanının
depolanacağı teknoloji olarak NetApp’ın yüksek performanslı
AFF8040 çözümünü tercih etti.
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“NetApp sayesinde, büyük maliyetlere gerek kalmadan, standart gelen gelişmiş
yazılım özellikleri, teknolojik yetenekler, üretici ve yetkili servis iş ortağının işe
yaklaşımı gibi ek faydalardan da yararlanarak veri depolama altyapımızın ihtiyaç
duyduğu yüksek performans ve teknik özelliklere ulaşmış olduk.”
OPET Sistem, Operasyon ve Yazılım Müdürü Erdem Erdemli
MİNİMUM MALİYETE
MAKSİMUM PERFORMANS
Hızlı büyümesine paralel olarak veri
depolama altyapısı tarafında kapasite
ihtiyacı artan OPET, sanallaştırma
altyapısındaki sunucuların ve veritabanı
sistemlerinin disk I/O performanslarını
artırmayı ve daha hızlı raporlama
gereksinimini karşılamayı hedefledi.
Yüksek hızlı disk teknolojilerinin
sağladığı üstün performans ve teknolojik özelliklerden faydalanmak isteyen
OPET, maliyet uygunluğunu da
gözeterek NetApp’ın All-Flash
çözümünü hayata geçirdi.
MS SQL Cluster kurup veritabanı
konsolidasyonunu sağladı. Proje
kapsamında OPET’in mevcut NetApp
veri depolama sistemindeki tüm
verileri, All-Flash ortama taşındı
ve SAN network altyapısının yedekli
mimaride 16Gbps SFP modüllü F/C
bağlantılara dönüştürülmesi sağlandı.
Bu geçişin, minimum sürede kesintiyle
tamamlandığını söyleyen OPET Sistem,
Operasyon ve Yazılım Müdürü Erdem
Erdemli, tüm bu sürecin, sistem ve
veritabanı uzmanlarıyla birlikte Prolink’ten
teknik uzmanların yer aldığı çalışma
grubunun yüksek yetkinlikleri ve iyi bir
planlama sayesinde hızlı ve sorunsuz
tamamlandığını belirtti.
Projenin aşamaları hakkında da bilgi
veren Erdemli şunları söyledi: “All-Flash
veri depolama sistemini teslim aldıktan
sonra Prolink’in teknik ekibiyle bir yol
haritası çalıştık. Mevcut veri depolama

altyapısı ve SAN altyapısının topolojisini
güncelledikten sonra, LUN ve Disk
envanterini son haline getirdik. Mevcut
yapıdaki envanter ve topoloji çalışmalarının tamamlanmasının ardından
AFF8040 veri depolama sisteminin
kurulumları ve verileri taşımada
kullanacağımız NetApp uygulamalarının konfigürasyonlarını yaparak
verilerin AFF8040 üzerine saatlik
olarak senkronize edilmesini sağladık.”
OPET olarak uzun yıllardır NetApp’ın
farklı model veri depolama sistemlerini
kullandıklarını belirten Erdemli,
“NetApp ürünlerinin rakiplerine nazaran
istediğimiz 1 milisaniye gecikme süresi
ve 4K block için %70 Read %30 Write
random iş yükünde 150.000 IOPS
sağlayabilmesi ve bunu en uygun
fiyatla birlikte, ek faydalarla sunuyor
olması bizim tekrar NetApp’ı tercih
etmemizdeki en büyük etken oldu.
Prolink firmasındaki ekiplerin tecrübeleri ve proaktif yaklaşımları da teknik
sürecin başarılı sonuçlanmasında
önemli bir rol oynadı” dedi.
NETAPP ALL-FLASH İLE GELEN
VERİMLİLİK VE GÜVENLİK
NetApp’ın flash çözümüne geçişle
dönen disklerden kurtulan OPET’te
ciddi bir performans artışı görüldü.
Ayrıca yeni veri depolama sisteminin
sağladığı veri sıkıştırma, tekilleştirme ve
yoğunlaştırma yetenekleriyle 4:1
oranında verimlilik elde edilmesinin
yanı sıra veri klonlama ve anlık veri

görünümü sağlayabilme özellikleriyle
veri güvenliği tarafında da önemli bir
aşama kaydedilmiş oldu.
Özellikle veritabanı ortamlarında
daha hızlı okuma yazma sayesinde
sanallaştırma altyapısında çalışan
sanal sunucuların performansını
artıran OPET, daha hızlı raporlama
ihtiyacını da karşıladı.
OPET, NetApp’ın flash çözümünü
tercih ederek minimum maliyet ve
maksimum faydayla flash geçişini
tamamlayabildiklerini belirten Erdemli,
“Dahili gelen lisanslar, teknolojik
yetenekler, üretici ve destek sağlayıcının
işe yaklaşımı ve profesyonel bir çalışma
gerçekleştirilmesi bu süreçte NetApp’ın
bizim ihtiyaçlarımızı bilen en doğru
tercih olduğunu gösterdi” dedi.
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NetApp is the data authority for hybrid cloud. We provide
a full range of hybrid cloud data services that simplify
management of applications and data across cloud and
on-premises environments to accelerate digital transformation. Together with our partners, we empower global
organizations to unleash the full potential of their data to
expand customer touchpoints, foster greater innovation
and optimize their operations. For more information, visit
www.netapp.com #DataDriven
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