
ALTEC gelecek için yeni bir iş 
modeli başlatıyor
HPE Synergy yeni projelere ve fırsatlara 
çabucak yanıt verilebilmesi için esnek, 
ölçeklenebilir bir temel sunuyor

Sektör
Havacılık ve Uzay

Amaç 
Yeni inovatif hizmet ve kaynakların 
daha hızlı kullanıma alınması için tek bir 
kontrol noktasıyla dinamik bir sistem 
oluşturun

Yaklaşım
Çeşitli etki alanlarında ve farklı BT 
altyapısı ihtiyaçlarıyla kavram kanıtları 
çalıştırmak ve göstermek için gerekli 
olan, deneysel bir platform uygulamaya 
alın

BT konuları 
• Büyük veri, işleme ve depolama işlerini 

kolayca yönetebilen, güvenilir, geleceğe 
hazır bir altyapı sunar

• Tek bir kontrol noktasından basit 
yönetimle dinamik bir çözüm sağlar

İş konuları 
• ALTEC’in müşterilerine ve iş ortaklarına 

işletme gelişimini desteklerken bunların 
teknik hedeflerini karşılayabilen bir BT 
altyapısı sunmasına izin verir

• Yeni teknoloji ve platformları kolayca 
analiz edebilme, değerlendirebilme, 
test edebilme ve gerçek zamanlı olarak 
değişiklikler yapabilme yetisi sunar

• ALTEC’in yeni iş fırsatlarına günler 
geçmeden, anında yanıt verebilmesini 
mümkün kılar

Örnek olay incelemesi

2003’te kurulan Aerospace 
Logistics Technology 
Engineering Company 
(ALTEC) Uluslararası 
Uzay İstasyonu 
operasyonlarının yanı sıra 
gelecekteki gezegen keşif 
görevlerinin gelişiminin 
ve uygulamasının 
desteklenmesi için 
mühendislik ve lojistik 
hizmetler sağlayan 
İtalyan merkezdir. 

Devasa miktarlarda kritik 
verinin toplanmasına ve 
işlenmesine dayalı olan 
bir sektörde ALTEC’in 
mevcut ve gelecek inovatif 
uygulama hizmetlerini ve 
otomasyonu yönetmek için 
tek bir yazılım tanımlı veri 
merkezi (SDDC) kontrol 
noktasına sahip, dinamik bir 
altyapı çözümü uygulaması 
gerekiyordu.
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Sorun 

İtalya-Turin merkezli Aerospace Logistics 
Technology Engineering Company (ALTEC), 
Uluslararası Uzay İstasyonu’na (ISS) 
İtalya ve Avrupa katkılarını desteklemek 
için mühendislik ve lojistik hizmetleri 
sağlanmasına adanmış bir kuruluştur. ALTEC, 
NASA’yı, European Space Agency’yi (ESA), 
Canadian Space Agency’yi (CSA), Japan 
Aerospace Exploration Agency’yi (JAXA) ve 
Russian Space Agency’yi (RSA) de içeren ISS 
yeryüzü segmentinin bir parçasıdır.

ALTEC Mühendislik Başkanı ve Operasyonlar 
ve Program Direktör Yardımcısı olan Michele 
Martino, “Gerçek zamanlı telemetri ve 
videoların, sesli iletişimlerin ve Uluslararası 
Uzay İstasyonu’nun günlük işletimini 
destekleyen araçların yönetiminden 
sorumluyuz. Bu, son derece güvenli, verimli, 
etik kullanılan, ISS yeryüzü segmentine 
ara bağlantılı olan ve spesifik güvenlik ile 
operasyon gerekliliklerini karşılayan bir 
altyapı gerektiriyor” diye açıklama yaptı.

ALTEC aynı zamanda Mars’ın yüzeyindeki 
ilk Avrupalı Keşif aracının günlük 
operasyonlarının yönetimiyle ilgilenen 
ExoMars 2020 Keşif Aracı Operasyon 
Kontrol Merkezi’nden (ROCC) de sorumlu.

Buna ek olarak ALTEC, Gaia görevi için Turin 
Veri İşleme Merkezi’ndeki (DPCT) altı veri 
işleme merkezinden birini teşkil ediyor. Söz 
konusu olan, tüm galakside ve ötesinde 
yaklaşık bir milyar yıldızın son derece hassas 
üç boyutlu haritasını oluşturmayı hedefleyen 
bir ESA uzay astrometri görevi.

ALTEC aynı zamanda uzaya uygun maliyetli 
ve tekrarlanabilir erişim için tasarlanmış ilk 
Avrupalı yörünge uzay aracını içeren Space 
Rider görevinin de ortaklarından.

Şirket kısa bir süre önce iş modelini ürün 
tabanlıdan çözüm tabanlıya taşıdı, bu 

değişim şirketin kurum iş ortakları ve 
müşterileri tarafından gerektirilen devasa 
miktarlarda veri depolamasını ve işlemesini 
yönetebilecek, yeni ve daha esnek bir altyapı 
uygulanmasını gerektiriyordu.

Örnek vermek gerekirse, Gaia görevi için 
ALTEC veri işlemesine yönelik 600 küsur 
çekirdeğe ve yaklaşık 1,5 petabayt veri 
depolamasına sahip. Gaia görevi Büyük 
Veriye yönelik olan ilk bilimsel görev 
kabul ediliyor ve ALTEC için Büyük Veri 
teknolojileri, veri analizi, veri depolama 
ve çok büyük veritabanlarının yönetimi 
hakkında bilgi almak için önemli bir fırsat 
teşkil ediyor.

Michele Martino, “Zorluğumuz yüksek 
kullanılabilirliğe sahip bir sistemin yanı 
sıra bakım ve izleme için de minimum 
çaba harcanmasına ihtiyaç duymamızda 
yatıyor, dolayısıyla otomasyon şart. Verilerin 
saklanması da hayati öneme sahip, daima 
veriye ve bilgiye erişebilmemiz gerekiyor” 
dedi.

Çözüm

ALTEC ihtiyaçlarını karşılayabilecek bir 
platform bulabilmek için müşterilerinin talep 
ettiği hizmet seviyesini sunabilecek bir 
çözüm aradı. 

Martino, “Örneğin gerçek zamanlı veri 
yönetimi ve çevrimdışı veri işleme 
gibi hizmetler hakkında daha fazlasını 
öğrenmemize yardımcı olan bir dizi araştırma 
ve geliştirme projelerimiz oldu. O esnada 
uygulamalar geliştirmenin yeni yollarını 
bulmak ve mülk altyapısından hizmet 
sunumuna geçmek için bulut teknolojisine 
baktık. Bundan dolayı yeni teknolojiler ve 
platformlar analiz etmek, değerlendirmek 
ve test etmek için zaman harcadık” dedi ve 
şöyle devam etti: 

“Şekillendirilebilir konsept ile spesifik hizmetleri kullanımda olmadıkları zaman 
kapatabiliyor ve aynı donanımı acilen gerek duyulan hizmetleri çalıştırmak için 
kullanabiliyoruz. Ayrıca mevcut ortamımızı büyütmemiz gerekirse tek yapmamız 
gereken daha fazla kaynak gerektiren düğüm sayısını artırmak oluyor.”

– Rosario Messineo, Yeryüzü Segmenti Mühendislik Başkanı, ALTEC

Sayfa 2

HPE Synergy, ALTEC’in yeni, 
inovatif hizmetler ile kaynakları 
daha hızlı kullanıma almasını ve 
yeni iş fırsatlarına çabucak yanıt 
verebilmesini mümkün kıldı.

https://www.facebook.com/sharer.php?u=https://amplify.hpe.com/member/post/4b304930-485b-421b-8336-a02bc8ed4eee
http://twitter.com/home/?status=HPE Synergy ile ALTEC gelecek için yeni bir iş modeli başlatıyor. Read how.+@+https://bit.ly/2ndyBzZ
https://www.linkedin.com/shareArticle?mini=true&ro=true&url=https://amplify.hpe.com/member/post/4b304930-485b-421b-8336-a02bc8ed4eee
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“Ayrıca piyasada bir değişim vardı. 
Müşterilerimiz spesifik hizmetler talep 
ediyordu, dolayısıyla yazılım ve hizmetler 
geliştirip sunmak için iş modelimizi 
değiştirdik. Bu müşteri isteklerini 
karşılamamıza yardımcı olabilecek, 
yeni, sağlam ve geleceğe hazır bir 
platforma ihtiyacımız vardı. HPE Synergy 
müşterilerimizin isteklerini yerine 
getirebilmemiz için eski iş modelimizden 
bir tam bulut hizmet sağlayıcısı iş modeline 
geçmemize yardımcı oldu.”

ALTEC’in altyapı çözümü akışkan kaynak 
dağıtımı için kontrol noktası olarak Intel® 
Xeon® işlemcilerle desteklenen HPE 
Synergy ile birlikte sunucu, depolama ve ağ 
iletişiminden oluşuyordu.

İki HPE Synergy Görüntü Akışı Aracı 
çalıştıran çözüm, üç çerçeve, 18 bilgi 
işlem modülü, üç depolama modülü ve iki 
oluşturucu içeriyordu.

ALTEC BT ekibinin desteği ve işbirliğiyle 
HPE teknisyenleri tarafından teslim edildi, 
kuruldu, yapılandırıldı ve kullanıma alındı. BT 
personeli kurulum süreci esnasında eğitildi, 
bu da onların neredeyse anında operasyonel 
hale gelmesini sağladı.

Avantajlar
HPE Synergy şekillendirilebilir altyapıya 
sahip olan ALTEC artık aynı anda bir dizi 
farklı faaliyet ve projeyi gerçekleştirebiliyor. 
HPE Synergy çözümü aynı zamanda 
şirketin uygulama kullanıma alımını 
otomatikleştirmesine ve gerçek zamanlı 
ayarlamalar yapmasına izin veriyor.

Şirketin kısa süre önce uygulamaya aldığı 
en önemli projelerden ikisi veri işleme 
sistemlerinin geliştirilmesiyle ilgili. Projeler 
bölge izlemesini (düşük maliyetli, havada 
uçan sensör takımlarının kullanımına, uydu 
ve yeryüzü tabanlı ölçümlerin entegre 

edilmesine dayalı olarak) ve taçküre kütle 
atımı için uzay hava durumu tahminini 
(farklı uydulardan alınan gözlemlere dayalı 
olarak) destekliyor. Devam etmekte olan 
projeler devasa boyutta veri edinme ve 
işleme, projenin göreve uygun tutulabilmesi 
için gerekli değişiklikleri yapabilme yetisi 
gerektiriyor.

Rosario Messineo, “Esasen HPE Synergy 
biz ve müşterilerimiz tarafından son derece 
akışkan kararlar alınmasını mümkün kılıyor. 
Hizmet alımı, depolama çözümler ve benzeri 
unsurlar için zaman ve para harcamadan 
müşteri ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla 
kapsayıcı orkestrasyon kümesi, Büyük 
Veri kümesi, bulut açık kaynak yazılımı, 
sanallaştırma kümesi ve nesne depolama 
kümesi olmak üzere beş farklı ortama sahip 
olmamız oldukça kolay oluyor” dedi. 

Çözüm aynı zamanda müşteri ihtiyaçlarına 
çabucak yanıt verebilmek için ihtiyaç 
duydukları esnekliği sağlıyor. 

Messineo: “Şekillendirilebilir konsept ile 
spesifik hizmetleri kullanımda olmadıkları 
zaman kapatabiliyor ve aynı donanımı acilen 
gerek duyulan hizmetleri çalıştırmak için 
kullanabiliyoruz. Ayrıca mevcut ortamımızı 
büyütmemiz gerekirse tek yapmamız 
gereken daha fazla kaynak gerektiren 
düğüm sayısını artırmak oluyor.”

ALTEC, engelleme sorunları olmadan 
çalıştırılmakta olan HPE Synergy çözümünün 
kalitesinden, güvenilirliğinden ve yüksek 
kullanılabilirliğinden memnun olmaya devam 
ediyor.

“HPE Synergy platformu sayesinde müşteri 
fırsatlarına tam olarak ve çabucak yanıt 
verebilir olduk, bu da bizi gelecek için çok iyi 
bir konuma getiriyor.” 

Daha fazla bilgi için bkz.
hpe.com/synergy

“HPE Synergy müşterilerimizin isteklerini yerine getirebilmemiz için eski iş 
modelimizden bir tam bulut hizmet sağlayıcısı iş modeline geçmemize yardımcı oldu.”

– Michele Martino, Mühendislik Başkanı ve Operasyonlar ve Program Direktör Yardımcısı, ALTEC

Bir bakışta müşteri
Çözüm
• HPE Synergy, ALTEC’in önceki çözüme 

kıyasla 3 kat daha hızlı olarak hizmet 
dağıtması için sunucu yapılandırmaları 
hazırlamasına, güncellemesine ve 
kullanmasına izin verir.

Yazılım
• Intel Xeon İşlemcili HPE Synergy 480 

Gen10 Bilgi İşlem Modülleri

• HPE ProLiant DL3xx ve DL3xx 
sunucuları

• HPE 3PAR StoreServ 7400

• HPE 3PAR StoreServ 8400

• HPE MSA P2000 G3 Modüler Akıllı 
Dizi Sistemi

• HPE StoreOnce 6600 Sistemi

• HPE StoreEver ESL G3 Teyp Kitaplığı
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