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Yol HaritasYol Haritasıı  ve Motivasyonve Motivasyon


 
Teknik ETeknik Eğğilimlerilimler


 

Bulut Hesaplama (Cloud Computing) AltyapBulut Hesaplama (Cloud Computing) Altyapıı
 ModelleriModelleri


 

Bulut Mimarisi KatmanlarBulut Mimarisi Katmanlarıı


 
Bulut Uygulama Programlama ArayBulut Uygulama Programlama Arayüüzlerizleri


 

Bulut HesaplamaBulut Hesaplama’’nnıın beraberinde getirdin beraberinde getirdiğği i 
kazankazanıımlarmlar


 

SanallaSanallaşşttıırma (Virtualization)rma (Virtualization)


 
Bulut Hesaplama uygulama alanlarBulut Hesaplama uygulama alanlarıı

 
öörneklerirnekleri


 

SonuSonuççlar ve lar ve ÖÖnerilerneriler



GiriGirişş


 

Bulut Hesaplama, Internet Bulut Hesaplama, Internet üüzerindeki zerindeki ççeeşşitli uygulamalaritli uygulamalarıın n 
kullankullanıılabilmesine olanak tanlabilmesine olanak tanııyan yeni bir teknolojidir. yan yeni bir teknolojidir. 



 

Bu uygulamalar bir hizmeti saBu uygulamalar bir hizmeti sağğlarken, ilgili veriyi depolar ve larken, ilgili veriyi depolar ve 
korur. korur. 



 

Bir bulut saBir bulut sağğlaylayııccııssıı
 

taraftarafıından ndan ççeeşşitli iitli işşletim sistemlerine, letim sistemlerine, 
web sunucularweb sunucularıı, veritaban, veritabanıı

 
sunucularsunucularıına, PERL, Python, PHP na, PERL, Python, PHP 

gibi dillere destek ve degibi dillere destek ve değğiişşik iik işş
 

yyüükleri ikleri iççin in ööllççeklenebilirlik eklenebilirlik 
sasağğlanabilmektedir. lanabilmektedir. 



 

BazBazıı
 

bakbakışış
 

aaççıılarlarıına gna gööre bu teknoloji tamamen yeni veya re bu teknoloji tamamen yeni veya 
tamamen eski olabilmektedir. tamamen eski olabilmektedir. 



 

Bu Bu ççalalışışmammamıızda, bulut hesaplama teknolojisinin mimari zda, bulut hesaplama teknolojisinin mimari 
detaylardetaylarıı

 
ve uygulama alanlarve uygulama alanlarıından bahsedilmektedir. ndan bahsedilmektedir. 



 

SonuSonuçç
 

kkıısmsmıında bulut hesaplama teknolojisinin avantaj ve nda bulut hesaplama teknolojisinin avantaj ve 
dezavantajlardezavantajlarıı

 
tarttartışıışılmaktadlmaktadıır.r.



GiriGirişş  ve Teknik Eve Teknik Eğğilimlerilimler



 

Bulut Hesaplama (Cloud Computing), hizmet sunumu Bulut Hesaplama (Cloud Computing), hizmet sunumu 
ssıırasrasıında hnda hıız ve z ve ççeviklievikliğği arti artıırrıırken maliyetin rken maliyetin 
ddüüşşüürrüülmesini hedef almaktadlmesini hedef almaktadıır. r. 



 

Bulut hesaplama, sanallaBulut hesaplama, sanallaşşttıırma, istek anrma, istek anıında kurulum, nda kurulum, 
hizmetlerin internet hizmetlerin internet üüzerinden teslimi ve azerinden teslimi ve aççıık kaynaklk kaynaklıı

 yazyazııllıımlarmlarıı
 

iiççermektedir. Sanal makineler, geermektedir. Sanal makineler, geççtitiğğimiz imiz 
yyııllarda endllarda endüüstri standartstri standartıı

 
haline gelmihaline gelmişşler ve esnekliler ve esnekliğği i 

geligelişştirmitirmişşlerdir. lerdir. 



 

Bunun nedeni, donanBunun nedeni, donanıımmıı
 

tek bir noktaya soyutlayabilmitek bir noktaya soyutlayabilmişş
 olmalarolmalarııddıır. Bu nokta, r. Bu nokta, öözel bir fiziksel sunucuya bazel bir fiziksel sunucuya bağğllıı

 kalkalıınmaksnmaksıızzıın yazn yazııllıım gruplarm gruplarıınnıın kurulum, tekrar kurulum n kurulum, tekrar kurulum 
ve ve ççalalışışttıırrıılmaslmasıınnıın yapn yapıılabilmesidir.labilmesidir.
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GiriGirişş  ve Teknik Eve Teknik Eğğilimlerilimler


 

SanalllaSanalllaşşttıırma, bir kaynak havuzunu sarma, bir kaynak havuzunu sağğlayan sunucularlayan sunucularıın n 
bulundubulunduğğu ve hesaplama, depolama ve au ve hesaplama, depolama ve ağğ

 
kaynaklarkaynaklarıınnıın dinamik n dinamik 

olarak deolarak değğiişştitiğği ii işş
 

yyüükleri ve isteklerinin bulundukleri ve isteklerinin bulunduğğu bir dinamik veri u bir dinamik veri 
merkezimerkezi’’ni mni müümkmküün kn kıılar. lar. 



 

BBööylece yylece yüüksek maliyetli fiziksel bir sunucuya sahip olmadan uygun ksek maliyetli fiziksel bir sunucuya sahip olmadan uygun 
uygulamalara sahip olunabilir. Bir web veya veritabanuygulamalara sahip olunabilir. Bir web veya veritabanıı

 
sunucusu gibi sunucusu gibi 

öözel bir izel bir işşi, ki, kıısmen veya tamamen icra eden yazsmen veya tamamen icra eden yazııllıımlarmlarıı
 

iiççeren sanal eren sanal 
makineler de mevcuttur.makineler de mevcuttur.



 

Bu sayede, uygulama geliBu sayede, uygulama gelişştirme ve kullantirme ve kullanıımmıı
 

oldukoldukçça ha hıızlanmaktadzlanmaktadıır. r. 
Bu tarz uygulamalar sanal uygulamalar olarak adlandBu tarz uygulamalar sanal uygulamalar olarak adlandıırrııllıırlar.rlar.



 

Bulut hesaplamanBulut hesaplamanıın var olan en var olan eğğilimleri ele alilimleri ele alııp genip genişşletmiletmişş
 

olduolduğğu u 
haller haller şşunlardunlardıır:r:

a) a) İİstek anstek anıındanda, , 
b) b) SelfSelf--servisservis, , 
c) c) KullanKullanıımda mda öödeme (veya kiralama)deme (veya kiralama)..
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Teknik ETeknik Eğğilimlerilimler


 

İİstek anstek anıında tipindeki bulut hesaplama hizmetnda tipindeki bulut hesaplama hizmet--seviyesi seviyesi 
amaamaççlarlarıı

 
bulunan babulunan başşararıım ve kapasite m ve kapasite ööznelerini znelerini 

desteklemekte yarddesteklemekte yardıımcmcıı
 

olur. olur. 



 

Bulut hesaplamaBulut hesaplama’’nnıın selfn self--servis tipi organizasyonlara servis tipi organizasyonlara 
elastik elastik ççevreler oluevreler oluşşturulmasturulmasıı

 
iiççin imkan sain imkan sağğlar. lar. 



 

KullanKullanıımda mda öödeme tipi bulut hesaplama ise bir bulut deme tipi bulut hesaplama ise bir bulut 
sasağğlaylayııccııssıınnıın minimum seviyede hizmeti san minimum seviyede hizmeti sağğlayabildilayabildiğğini ini 
garanti edebilecegaranti edebileceğği ekipmanlari ekipmanlarıın kiralanmasn kiralanmasıına na 
dayanmaktaddayanmaktadıır. r. 



 

Test desteTest desteğği, gelii, gelişştirme, tirme, ççoklu hizmet gibi olgular da oklu hizmet gibi olgular da 
sanallasanallaşşttıırmarma’’da anahtar rol oynamaktadda anahtar rol oynamaktadıır. Br. Bööylece ylece 
maliyetler de asgari olmaktadmaliyetler de asgari olmaktadıır, bunun nedeni r, bunun nedeni ççok daha ok daha 
az kaynak kullanaz kaynak kullanıılmaslmasııddıır. r. 
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Teknik ETeknik Eğğilimlerilimler


 

ŞŞekil 1ekil 1’’de bulut hesaplama de bulut hesaplama öörnerneğği olarak ikii olarak iki--seviyeli bir seviyeli bir 
web sunucu mimarisinin oluweb sunucu mimarisinin oluşşturulmasturulmasıı

 
ggöörrüülmektedir.lmektedir.
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Teknik ETeknik Eğğilimlerilimler


 

ÖÖrnek olarak arnek olarak aççıık kaynaklk kaynaklıı
 OpenSolarisOpenSolarisTMTM iişşletim sistemi letim sistemi 

iiççerisine erisine MySQLMySQL veritabanveritabanıı
 yazyazııllıımmıı’’nnıı

 
katmanlama ile katmanlama ile 

ggöömmüülmesi sonucu olulmesi sonucu oluşşturulan turulan 
sistemde sistemde ççalalışışacak veritabanacak veritabanıı

 kullanan uygulamaya bakacak kullanan uygulamaya bakacak 
olursak; olursak; 
Dinamik olarak Dinamik olarak ööllççeklenebilen eklenebilen 
bir bulut ibir bulut iççerisinde uygulama erisinde uygulama 
binlerce kullanbinlerce kullanııccııyyıı

 
rahatlrahatlııkla kla 

kaldkaldıırabilecek ve esneklik rabilecek ve esneklik 
sunabilecektir.sunabilecektir.



 

BBööylece daha fazla sayylece daha fazla sayııda da 
uygulama da bu tarz uygulama da bu tarz 
bilebileşşenleri kullanabilir hale enleri kullanabilir hale 
gelmektedir. gelmektedir. 

AAşşaağığıdaki daki ŞŞekil 2ekil 2’’de bu tarz bir de bu tarz bir 
sanal makine gsanal makine göörrüüntntüüssüü

 
şşematik ematik 

olarak verilmektedir.olarak verilmektedir.

Burada;
 Middleware: Ara katman yazılımı.

(5/5)(5/5)



Bulut Hesaplama AltyapBulut Hesaplama Altyapıı  ModelleriModelleri


 
LiteratLiteratüüre ve en iyi pratiklere gre ve en iyi pratiklere gööre birre birççok altyapok altyapıı

 modeli bulunan bulut hesaplama imodeli bulunan bulut hesaplama iççin genel olarak in genel olarak 
üçüç

 
ana grup sayana grup sayıılabilir. Bunlar slabilir. Bunlar sıırasrasııyla; yla; 



 
halka ahalka aççıık (public), k (public), 



 
öözel (private), zel (private), 



 
melez (hybrid) bulutlar,melez (hybrid) bulutlar,

olarak verilebilirler.olarak verilebilirler.


 

Buradaki terimler, eriBuradaki terimler, erişşim izin ve seviyeleri ile alakalim izin ve seviyeleri ile alakalııddıırlar.rlar.


 

İşİş
 

organizasyonlarorganizasyonlarıı
 

her bir modeli ayrher bir modeli ayrıı
 

ayrayrıı
 

uygulayabilecekuygulayabilecek--
 leri gibi, yapleri gibi, yapıılan toplam ilan toplam işşin alt parin alt parççalaralarıı

 
iiççin bir kain bir kaçç

 
modeli modeli 

de kullanabilmektedirler. de kullanabilmektedirler. 


 

Bu sayede modeller arasBu sayede modeller arasıı
 

seseççim esnekliim esnekliğği de sai de sağğlanmaktadlanmaktadıır.r.
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Halka AHalka Aççıık Bulutlark Bulutlar


 

Halka aHalka aççıık bulutlar, k bulutlar, üçüüçüncncüü
 

şşahahııslar tarafslar tarafıından ndan ççalalışışttıırrıılan ve lan ve 
farklfarklıı

 
mmüüşşterilerin uygulamalarterilerin uygulamalarıınnıın bulut sunucusunda, depolama n bulut sunucusunda, depolama 

sistemlerinde ve asistemlerinde ve ağğlarlarıında bir arada harmanlandnda bir arada harmanlandığıığı
 

yapyapıılardlardıır. r. 



 

Halka aHalka aççıık bulutlar, k bulutlar, ççooğğunlukla munlukla müüşşteriden uzakta bulunur ve    teriden uzakta bulunur ve    
iişş

 
altyapaltyapııssıına gena geççici bir geniici bir genişşletme olacak bir letme olacak bir şşekilde mekilde müüşşterinin terinin 

maliyetlerini ve riskini azaltmaliyetlerini ve riskini azaltııccıı
 

esnek bir yol sunar. esnek bir yol sunar. 



 

BaBaşşararıım, gm, güüvenlik ve veri yerellivenlik ve veri yerelliğğinin inin ööncelikli olduncelikli olduğğu bu tarz u bu tarz 
bulutlar ibulutlar iççin diin diğğer uygulamalarer uygulamalarıın varln varlığıığı

 
(bulut i(bulut iççerisinde) hem erisinde) hem 

bulut mimarisi hem de son kullanbulut mimarisi hem de son kullanııccıı
 

iiççin saydam olmalin saydam olmalııddıır. r. 



 

Halka aHalka aççıık bulutlar, bir firmaya ait k bulutlar, bir firmaya ait öözel bulutzel bulut’’tan tan ççok daha bok daha büüyyüük k 
olabilmekte, bolabilmekte, bööylece aylece aşşaağığı

 
veya yukarveya yukarıı

 
yyöönlnlüü

 
olarak olarak ööllççekleneeklene--

 bilirlik sabilirlik sağğlamaktadlamaktadıır. r. 



 

Bu sayede, firma iBu sayede, firma iççin altyapin altyapıı
 

dedeğğiişşikliikliğği yapi yapıılmadlmadığıığından risk ndan risk 
alalıınmaynmayııp, bulut sap, bulut sağğlaylayııccııssıı

 
aracaracııllığıığıyla geyla geççici olarak daha farklici olarak daha farklıı

 kaynaklara da erikaynaklara da erişşim saim sağğlanmlanmışış
 

olmaktadolmaktadıır. r. 

Bulut Hesaplama AltyapBulut Hesaplama Altyapıı  Modelleri Modelleri 
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ÖÖzel Bulutlarzel Bulutlar


 

ÖÖzel bulutlar, bir tek istemci tarafzel bulutlar, bir tek istemci tarafıından kullanndan kullanıılmak lmak üüzere zere 
oluoluşşturulmuturulmuşş

 
olan ve veri, golan ve veri, güüvenlik ve hizmet kalitesi venlik ve hizmet kalitesi üüzerinde zerinde 

kontrol sakontrol sağğlayan yaplayan yapıılardlardıır. r. 



 

AltyapAltyapıınnıın sahibi olan firma,  uygulamalarn sahibi olan firma,  uygulamalarıın nasn nasııl kurulupl kurulup--
 iişşletileceletileceğğini de kontrol edebilmektedir. ini de kontrol edebilmektedir. 



 

ÖÖzel bulutlar, bir firmanzel bulutlar, bir firmanıın veri merkezin veri merkezi’’nde ve/veya bir yan nde ve/veya bir yan 
kurulukuruluşşta da kurulmuta da kurulmuşş

 
olabilir. olabilir. 



 

ÖÖzel bulutlar, bir firmanzel bulutlar, bir firmanıın kendi BT organizasyonu tarafn kendi BT organizasyonu tarafıından ndan 
oluoluşşturulupturulup--yyöönetilebilir veya bir bulut sanetilebilir veya bir bulut sağğlaylayııccııssıı

 
taraftarafıından da ndan da 

aynaynıı
 

iişşlemler gerlemler gerççekleekleşştirilebilir.tirilebilir.



 

Bu tarz model bir Bu tarz model bir ““sunulanasunulana--öözelzel”” model olarak adlandmodel olarak adlandıırrıılabilir ve labilir ve 
bu model sayesinde kurulum ve ibu model sayesinde kurulum ve işşletim iletim iççin gereken gerekli in gereken gerekli 
““uzmanluzmanlııkk””

 
sasağğlanlanıırken bulut kaynaklarrken bulut kaynaklarıı

 
üüzerinde yzerinde yüüksek seviyeli ksek seviyeli 

kontrol de sakontrol de sağğlanabilir.lanabilir.
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Melez BulutlarMelez Bulutlar


 

Melez bulutlar, hem halka aMelez bulutlar, hem halka aççıık hem de k hem de öözel bulut modellerini zel bulut modellerini 
harmanlamharmanlamışışlardlardıır. r. 



 

Bu tarz bulutlar, istek anBu tarz bulutlar, istek anıında ve harici olarak tedarik edilebilen bir nda ve harici olarak tedarik edilebilen bir ööllççek ek 
sasağğlanmaslanmasıına yardna yardıımcmcıı

 
olurlar. Bu tarz bulut yapolurlar. Bu tarz bulut yapıılanmaslanmasıı, , öözel bir zel bir 

bulutbulut’’un halka aun halka aççıık bir bulutk bir bulut’’un kaynaklarun kaynaklarıı
 

kullankullanıılarak blarak büüyyüüttüülmesine lmesine 
olanak saolanak sağğlayarak, hlayarak, hıızlzlıı

 
iişş

 
yyüükküü

 
akakışışlarlarıı

 
ile karile karşışılalaşışılmaslmasıı

 
ssıırasrasıında hizmet nda hizmet 

bakbakıımmıı
 

yapyapıılmaslmasıınnıı
 

da sada sağğlayabilmektedir.layabilmektedir.



 

Bunlar genellikle Web 2.0 uygulamalarBunlar genellikle Web 2.0 uygulamalarıınnıı
 

destekleyen depolama destekleyen depolama 
bulutlarbulutlarıı’’nda kullannda kullanıılmaktadlmaktadıırlar. Bazen bunlara rlar. Bazen bunlara ““dalgalanan hesaplamadalgalanan hesaplama””

 (surge computing) da denilebilmektedir, b(surge computing) da denilebilmektedir, bööyle bir durumda halka ayle bir durumda halka aççıık k 
bir bulut, bu halka abir bulut, bu halka aççıık bulut tarafk bulut tarafıından kolayca yapndan kolayca yapıılabilecek peryodik labilecek peryodik 
bir ibir işşi yapmak i yapmak üüzere zere öözel bir bulut tarafzel bir bulut tarafıından kullanndan kullanıılabilir. labilir. 



 

Melez bulutlar karmaMelez bulutlar karmaşışıklklığıığı
 

da beraberinde getirirler. Burada zor olan da beraberinde getirirler. Burada zor olan 
kkııssıım uygulamalarm uygulamalarıın halka an halka aççıık ile k ile öözel bulutlar araszel bulutlar arasıında nasnda nasııl l 
dadağığıttıılacalacağığınnıın belirlenmesidir. n belirlenmesidir. 



 

Burada veri ve iBurada veri ve işşlem kaynaklarlem kaynaklarıı
 

arasarasıındaki ilindaki ilişşki gki gööz z öönnüüne alne alıınmalnmalııddıır. r. 
EEğğer veri ker veri küçüüçük veya uygulama durumsuz (yapk veya uygulama durumsuz (yapıılan ilan işşlem hakklem hakkıında kaynda kayııt t 
tutmuyor) ise, bu melez bulut olduktutmuyor) ise, bu melez bulut oldukçça baa başşararııllıı

 
olabilmektedir. Fakat olabilmektedir. Fakat öözel zel 

bulutbulut’’tan halka atan halka aççıık bulutk bulut’’a ba büüyyüük miktarda veri transferi yapk miktarda veri transferi yapıılmaslmasıı
 babaşşararıı

 
oranoranıınnıı

 
ddüüşşüürmektedir.rmektedir.
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Bulut Mimarisi KatmanlarBulut Mimarisi Katmanlarıı


 
Bulut mimarisi, geleneksel donanBulut mimarisi, geleneksel donanıım mimarilerini m mimarilerini 
ve bunlara ait olan hizmetleri de ive bunlara ait olan hizmetleri de iççerebilecek erebilecek 
şşekilde tasarlanmekilde tasarlanmışışttıır. Bulut hizmet sar. Bulut hizmet sağğlaylayııccıılarlarıın n 
sasağğladladııklarklarıı

 
hizmetler baz alhizmetler baz alıındndığıığında nda üçüç

 
temel temel 

kategori saykategori sayıılabilir. Bunlar; labilir. Bunlar; 



 

Bir hizmet olarak yazBir hizmet olarak yazııllıım m 
(Software as a Service, SaaS), (Software as a Service, SaaS), 



 

Bir hizmet olarak platform Bir hizmet olarak platform 
(Platform as a Service, PaaS), (Platform as a Service, PaaS), 



 

Bir hizmet olarak altyapBir hizmet olarak altyapıı
 (Infrastructure as a Service, IaaS). (Infrastructure as a Service, IaaS). 
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Bulut Mimarisi KatmanlarBulut Mimarisi Katmanlarıı


 
Bir Hizmet Olarak YazBir Hizmet Olarak Yazııllıım (SaaS)m (SaaS)


 
Bir hizmet olarak yazBir hizmet olarak yazııllıım, istek anm, istek anıında hizmet nda hizmet 
olarak sunulan komple bir yazolarak sunulan komple bir yazııllıımdmdıır. Yazr. Yazııllıımmıın n 
bir bir öörnerneğği (kopyasi (kopyasıı) bulut ) bulut üüzerinde zerinde ççalalışıışır ve r ve 
ççoklu son kullanoklu son kullanııccıılara veya organizasyonlara lara veya organizasyonlara 
hizmet verir. hizmet verir. 



 
Buna Buna öörnek olarak salesforce.com (rnek olarak salesforce.com (şşu an u an 
force.com sitesi altforce.com sitesi altıında) sitesindeki uygulama nda) sitesindeki uygulama 
ve Google App Engine ve Google App Engine ’’daki bazdaki bazıı

 
uygulamalar uygulamalar 

verilebilir. verilebilir. 
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Bulut Mimarisi KatmanlarBulut Mimarisi Katmanlarıı


 
Bir Hizmet Olarak Platform (PaaS)Bir Hizmet Olarak Platform (PaaS)
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Bir hizmet olarak platform yazBir hizmet olarak platform yazııllıımmıın bir katmann bir katmanıınnıı
 

zarflamaktadzarflamaktadıır r 
(encapsulation) ve onu daha y(encapsulation) ve onu daha yüüksek seviyeli hizmetlerin ksek seviyeli hizmetlerin 
oluoluşşturulmasturulmasıı

 
iiççin kullanin kullanıılabilecek bir hizmet olarak labilecek bir hizmet olarak 

sasağğlamaktadlamaktadıır. r. 



 

PaaS oluPaaS oluşşturan bir turan bir şşahahııs; bir is; bir işşletim sistemi, middleware (ara letim sistemi, middleware (ara 
katman yazkatman yazııllıımmıı), uygulama yaz), uygulama yazııllıımmıı

 
ve bir gelive bir gelişştirme tirme ççevresini evresini 

ttüümlemleşştirmitirmişş
 

olur, bolur, bööylece bunu bir hizmet olarak mylece bunu bir hizmet olarak müüşşteriye teriye 
(istemciye) sunabilir. (istemciye) sunabilir. 



 

PaaS kullanan bir PaaS kullanan bir şşahahııs ise; bir API vass ise; bir API vasııtastasııyla kendine sunulan yla kendine sunulan 
zarflanmzarflanmışış

 
hizmeti ghizmeti göörebilmektedir. Mrebilmektedir. Müüşşteri (istemci)  bu API teri (istemci)  bu API 

vasvasııtastasııyla platform ile etkileyla platform ile etkileşşir ve platform verilen hizmet ir ve platform verilen hizmet 
seviyesine gseviyesine gööre yre yöönetim ve netim ve ööllççekleme iekleme iççin ne gerekiyor ise onu in ne gerekiyor ise onu 
kendilikendiliğğinden yapar.inden yapar.
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Bulut Mimarisi KatmanlarBulut Mimarisi Katmanlarıı


 
Bir Hizmet Olarak Platform (PaaS)Bir Hizmet Olarak Platform (PaaS)

 
(2/2)(2/2)



 

Sanal uygulamalar, PaaSSanal uygulamalar, PaaS’’in in öörnekleri (kopyalarrnekleri (kopyalarıı) olarak da ) olarak da 
ssıınnııflandflandıırrıılabilirler. labilirler. 



 

Bir iBir iççerik anahtarlama (sanal) uygulamaserik anahtarlama (sanal) uygulamasıı, , öörnerneğğin, min, müüşşteriden tteriden tüüm m 
yazyazııllıımmıın bilen bileşşenlerinin gizli tutulmasenlerinin gizli tutulmasıı

 
ile, sadece bir API veya Grafik ile, sadece bir API veya Grafik 

KullanKullanııccıı
 

ArayArayüüzzüü
 

(GUI) arac(GUI) aracııllığıığıyla verilen hizmetin kurulmasyla verilen hizmetin kurulmasıı
 

ve ve 
ayarlarayarlarıınnıın yapn yapıılmaslmasıına olanak tanna olanak tanıır. r. 



 

PaaS, yazPaaS, yazııllıım gelim gelişştirme ve test itirme ve test işşlemlerinin her bir alemlerinin her bir aşşamasamasıı
 

iiççin in 
sasağğlanlanıılabilir veya belirli bir alan etraflabilir veya belirli bir alan etrafıında nda öözellezelleşştirilebilir, bu duruma tirilebilir, bu duruma 
öörnek olarak rnek olarak ““iiççerik yerik yöönetiminetimi””

 
verilebilir. verilebilir. 



 

Ticari uygulamalarda, Ticari uygulamalarda, öörnek olarak Google App Engine (http:// rnek olarak Google App Engine (http:// 
appengine.google.com) motoru, Googleappengine.google.com) motoru, Google’’ıın altyapn altyapııssıındaki uygulamalara ndaki uygulamalara 
(Python dili ile yaz(Python dili ile yazıılmlmışış

 
olan) hizmet etmektedir. olan) hizmet etmektedir. 



 

Fakat PaaS hizmetleri bulut saFakat PaaS hizmetleri bulut sağğlaylayııccııssıı’’nnıın yetenekleri ile kn yetenekleri ile kııssııtlanmtlanmışış
 durumda bulunabilmektedir.durumda bulunabilmektedir.
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Bulut Mimarisi KatmanlarBulut Mimarisi Katmanlarıı


 
Bir Hizmet Olarak AltyapBir Hizmet Olarak Altyapıı

 
(IaaS)(IaaS)



 

Bir hizmet olarak altyapBir hizmet olarak altyapıı, a, ağğ
 

üüzerinden standartlazerinden standartlaşşttıırrıılmlmışış
 

hizmetler hizmetler 
şşeklinde hesap yeteneklerini ve temel depolamayeklinde hesap yeteneklerini ve temel depolamayıı

 
sunmaktadsunmaktadıır.r.



 

Sunucular, depolama sistemleri, anahtarlama cihazlarSunucular, depolama sistemleri, anahtarlama cihazlarıı, , 
yyöönlendiriciler ve dinlendiriciler ve diğğer sistemler, uygulama bileer sistemler, uygulama bileşşenlerinden yenlerinden yüüksek ksek 
babaşşararıımlmlıı

 
hesaplama uygulamalarhesaplama uygulamalarıına kadar bir aralna kadar bir aralııktaki iktaki işş

 
yyüükküünnüü

 idare edebilecek bir biidare edebilecek bir biççime getirilir ve bir havuza alime getirilir ve bir havuza alıınnıırlar.rlar.



 

IaaSIaaS’’in ticari bir in ticari bir öörnerneğği olarak Joyent (http://www.joyent.com/) i olarak Joyent (http://www.joyent.com/) 
verilebilir. 2004 yverilebilir. 2004 yııllıında kurulan Joyent, bulut hesaplama alannda kurulan Joyent, bulut hesaplama alanıında  nda  
üçüç

 
ana ana üürrüün ile hizmet san ile hizmet sağğlamaktadlamaktadıır. r. 



 

Joyent Joyent üürrüünleri; halka anleri; halka aççıık bulut, bulut yk bulut, bulut yöönetimi, aknetimi, akııllllıı
 

platform platform 
olarak sayolarak sayıılabilir.labilir.
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Bulut Uygulama Programlama ArayBulut Uygulama Programlama Arayüüzlerizleri



 

Bulut HesaplamaBulut Hesaplama’’yyıı
 

standart istandart işş
 

ççevrelerindeki hesaplama evrelerindeki hesaplama 
ortamlarortamlarıından ayndan ayııran anahtar ran anahtar öözelliklerden bir tanesi de kendi zelliklerden bir tanesi de kendi 
altyapaltyapııssıınnıın programlanabilir olmasn programlanabilir olmasııddıır.r.



 

SunucularSunucularıı, depolama ve uygulamalar, depolama ve uygulamalarıı
 

destekleyen adestekleyen ağğ
 

kaynaklarkaynaklarıınnıı
 fiziksel olarak olufiziksel olarak oluşşturmak yerine geliturmak yerine gelişştiriciler, ayntiriciler, aynıı

 
sanal bilesanal bileşşenlerin enlerin 

nasnasııl ayarlandl ayarlandığıığı
 

ve birbirlerine bave birbirlerine bağğlandlandııklarklarıınnıı
 

belirlerler. belirlerler. 



 

Bu araBu ara--babağğlantlantıılar ve ayarlamalar sanal makine glar ve ayarlamalar sanal makine göörrüüntntüüleri ve leri ve 
verilerinin nasverilerinin nasııl depolandl depolandığıığı

 
ve bir depolama bulutuve bir depolama bulutu’’ndan nasndan nasııl elde l elde 

edilebildiedilebildiğğini de iini de iççermektedir. ermektedir. 



 

ÖÖrnekleyecek olursak; bir bulut hesaplama APIrnekleyecek olursak; bir bulut hesaplama API’’si bir Dosya Transfer si bir Dosya Transfer 
ProtokolProtokolüü

 
(FTP) (FTP) ’’nnüün kontrol kanaln kontrol kanalıına benzemektedir. na benzemektedir. 



 

FTP protokolFTP protokolüünnüün aksine, bulut APIn aksine, bulut API’’lerinde bir standartlalerinde bir standartlaşşma sma sööz z 
konusu olmadkonusu olmadığıığından her bir bulut sandan her bir bulut sağğlaylayııccııssıı

 
kendi hizmetlerini kendi hizmetlerini 

yyöönetmek inetmek iççin kendi in kendi öözel APIzel API’’lerini kullanmaktadlerini kullanmaktadıırlar.rlar.



Bulut HesaplamaBulut Hesaplama’’nnıın n 
Beraberinde GetirdiBeraberinde Getirdiğği Kazani Kazanıımlarmlar



 

Bulut HesaplamaBulut Hesaplama’’nnıın kazann kazanıımlarmlarıından faydalanmak indan faydalanmak iççin, yazin, yazııllıım m 
geligelişştiricileri uygulamalartiricileri uygulamalarıınnıı

 
tekrar dtekrar düüzenleyerek bu mimariye uygun hale zenleyerek bu mimariye uygun hale 

getirmelidirler.getirmelidirler.



 

BBööylece  uygulamalarylece  uygulamalarıın n ççalalışışma zamanlarma zamanlarıı
 

ve cevap verme sve cevap verme süüreleri releri 
azaltazaltıılabilir. Fiziksel altyaplabilir. Fiziksel altyapıı

 
kullanmankullanmanıın getirmin getirmişş

 
olduolduğğu riskler ve maddi u riskler ve maddi 

maliyetler en aza indirgenebilir.maliyetler en aza indirgenebilir.



 

Bulut teknolojisini kullanan uygulamalar temel prensipte yBulut teknolojisini kullanan uygulamalar temel prensipte yığıığın gn göörevlerini revlerini 
icra etmek iicra etmek iççin oluin oluşşturulurlar. turulurlar. 



 

Bu tarz yapBu tarz yapıılanmalarda, 1000 ve lanmalarda, 1000 ve üüzeri sayzeri sayııda sunucu aynda sunucu aynıı
 

bir gbir göörevi, bir revi, bir 
tek sunucunun icra edecetek sunucunun icra edeceğği si süürenin (ideal korenin (ideal koşşullarullarıı

 
öörnek olarak verecek rnek olarak verecek 

olursak) 1/1000 katolursak) 1/1000 katıı
 

gibi oldukgibi oldukçça ka kıısa bir ssa bir süüre zarfre zarfıında icra edecektirler. nda icra edecektirler. 



 

Bu sBu sıırada, darada, dağığıttıık sistemlerden alk sistemlerden alışıışık olduk olduğğumuz mantumuz mantıık ile k ile ““iişşççii””
 makineler bulut imakineler bulut iççerisinde uygun yerlerde kullanerisinde uygun yerlerde kullanıılmakta ve uygun lmakta ve uygun 

ööllççeklendirilmeye geklendirilmeye gööre gre göörevin icrasrevin icrasıına ya dahil olmakta ya da gna ya dahil olmakta ya da göörevi revi 
terk etmektedirler. terk etmektedirler. 



SanallaSanallaşşttıırma rma 
(Virtualization)(Virtualization)



 

SanallaSanallaşşttıırma, trma, tüüm bulut hesaplama mimarileri im bulut hesaplama mimarileri iççin in öönemli bir unsurdur. nemli bir unsurdur. 



 

İİnsanlarnsanlarıın ve uygulamalarn ve uygulamalarıın kullanacan kullanacağığı
 

fiziksel BT kaynaklarfiziksel BT kaynaklarıınnıın n 
onlardan soyutlanmasonlardan soyutlanmasıı

 
ve platformun sanallave platformun sanallaşşttıırrıılmaslmasıı

 
oldukoldukçça a öönemli bir nemli bir 

konudur. konudur. 



 

Bu sayede, sanallaBu sayede, sanallaşşttıırma; sunuculara, depolama cihazlarrma; sunuculara, depolama cihazlarıına ve dina ve diğğer er 
donandonanıımlara bir kaynak havuzu olarak davranmlara bir kaynak havuzu olarak davranıılmaslmasıınnıı

 
sasağğlar. lar. 



 

BBööylece istek anylece istek anıında bu kaynaklarnda bu kaynaklarıın yapn yapıılan ilan işş
 

iiççin ayrin ayrıılmaslmasıı
 

ve o ive o işşe e 
atanmasatanmasıı

 
oldukoldukçça ha hıızlzlıı

 
ve kolay olmaktadve kolay olmaktadıır. r. 



 

Genel bakGenel bakışış
 

aaççııssııyla, birkayla, birkaçç
 

teknik bulut hesaplama iteknik bulut hesaplama iççin in öön plana n plana 
ççııkmaktadkmaktadıır. Bunlar; yarr. Bunlar; yarıı--sanallasanallaşşttıırma (rma (paravirtualizationparavirtualization) ve k) ve küümeleme meleme 
((clusteringclustering) olarak verilebilir. ) olarak verilebilir. 



 

YarYarıı--sanallasanallaşşttıırma teknirma tekniğği, i, öözetle tek bir sunucunun birden zetle tek bir sunucunun birden ççok sanal ok sanal 
sunucular gibi davranmassunucular gibi davranmasıı

 
diye tabir edilebilir.diye tabir edilebilir.



 

KKüümeleme ise, birden meleme ise, birden ççok sunucunun tek bir sunucu gibi davranmasok sunucunun tek bir sunucu gibi davranmasıı
 olarak tabir edilebilmektedir. olarak tabir edilebilmektedir. 
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SanallaSanallaşşttıırma rma 
(Virtualization)(Virtualization)



 

AAşşaağığıdaki daki ŞŞekil 3ekil 3’’te genel bir sanallate genel bir sanallaşşttıırma mimarisinin detaylarrma mimarisinin detaylarıı
 

şşematik ematik 
olarak golarak göösterilmektedir.sterilmektedir.
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SanallaSanallaşşttıırma rma 
(Virtualization)(Virtualization)



 
Ana baAna başşllııklar halinde sanallaklar halinde sanallaşşttıırma trma tüürlerine rlerine 
bakacak olursak;bakacak olursak;


 

İşİşletim Sistemi Sanallaletim Sistemi Sanallaşşttıırmarma


 
Platform SanallaPlatform Sanallaşşttıırmarma


 

AAğğ
 

SanallaSanallaşşttıırmarma


 
Uygulama SanallaUygulama Sanallaşşttıırmarma

olarak golarak göörrüüllüür.r.
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İşİşletim Sistemi Sanallaletim Sistemi Sanallaşşttıırmarma


 
Bulut hesaplama iBulut hesaplama iççin iin işşletim sistemi seviyesinde letim sistemi seviyesinde 
sanallasanallaşşttıırma ve brma ve bööllüümleme, aksi durumlarda uyum mleme, aksi durumlarda uyum 
sorunlarsorunlarıınnıın n ççok fazla olmasok fazla olmasıına neden olabilecek bazna neden olabilecek bazıı

 ana gana güüvenlik, kural dvenlik, kural düüzenleme sorunlarzenleme sorunlarıınnıın n 
halledilmesinde yardhalledilmesinde yardıımcmcıı

 
olmaktadolmaktadıır.r.



 
ÖÖrnek olarak, her bir sunucu barnek olarak, her bir sunucu başışına bir uygulamanna bir uygulamanıın n 
bakbakıımmıınnıın yapn yapııldldığıığı

 
bir durumda, donanbir durumda, donanıım kaynaklarm kaynaklarıı

 eeşşzamanlzamanlıı
 

olarak paylaolarak paylaşışılabilir. labilir. 



 
Bu durumda yazBu durumda yazııllıım uygulamasm uygulamasıınnıın ve yazn ve yazııllıımda mda 
tantanıımlmlıı

 
ssıınnıırlarrlarıı

 
kullanan hizmetlerin izole edilmesi kullanan hizmetlerin izole edilmesi 

sasağğlanlanıır. r. 



 
Bir Bir ççok ok öözel zel ççalalışışma ma ççevrelerinin tek bir ievrelerinin tek bir işşletim sistemi letim sistemi 
kopyaskopyasııyla oluyla oluşşturulmasturulmasıı

 
mmüümkmküün olabilmektedir.n olabilmektedir.



Platform SanallaPlatform Sanallaşşttıırmarma


 
Platform sanallaPlatform sanallaşşttıırma, keyfi irma, keyfi işşletim sistemlerinin ve letim sistemlerinin ve 
sonusonuçç

 
uygulama uygulama ççevrelerinin verilen bir sistemde evrelerinin verilen bir sistemde 

ççalalışışttıırrıılmaslmasıına olanak tanna olanak tanıır. r. 



 
Sistem sanallaSistem sanallaşşttıırmasrmasıı

 
iiççin iki temel model bulunur: in iki temel model bulunur: 

tam sanallatam sanallaşşttıırma veya altta yatan donanrma veya altta yatan donanıımm’’ıın tam bir n tam bir 
benzetimi, ve yarbenzetimi, ve yarıı--sanallasanallaşşttıırma (paravirtualization). rma (paravirtualization). 



 
YarYarıı--sanallasanallaşşttıırma gerrma gerççek sistemlere oldukek sistemlere oldukçça benzer a benzer 
bir benzetim sabir benzetim sağğlamaktadlamaktadıır. Bunlar, tip 1 ve tip 2 sanal r. Bunlar, tip 1 ve tip 2 sanal 
makine izleme aracmakine izleme aracıı

 
denilen sanalladenilen sanallaşşttıırma yazrma yazııllıımlarmlarıı

 
ile ile 

(hiperviz(hipervizöör olarakta anr olarakta anııllıır) gerr) gerççekleekleşştirilebilirler. tirilebilirler. 



 
Tip 1, doTip 1, doğğrudan donanrudan donanıım m üüzerinden zerinden ççalalışıışırken, tip 2 rken, tip 2 
ise geleneksel iise geleneksel işşletim sistemi letim sistemi üüzerinden zerinden ççalalışıışır.r.



AAğğ  SanallaSanallaşşttıırmarma


 
YYüük dengeleme teknikleri bulut hesaplama ik dengeleme teknikleri bulut hesaplama iççin in 
oldukoldukçça ga güüncel bir konudur. ncel bir konudur. 



 
Bunun baBunun başşllııca nedeni bulut yapca nedeni bulut yapııssıınnıın fiziksel ve sanal n fiziksel ve sanal 
sistemler isistemler iççerisinde erisinde ööllççeklenebilir olmaseklenebilir olmasııddıır, ir, işş

 yyüüklerinin yklerinin yöönetilebilirlinetilebilirliğğine baine bağğllıı
 

karmakarmaşışıklklıık ise k ise 
hizmetin teslimathizmetin teslimatıınnıı

 
etkilemektedir.etkilemektedir.



 
Genellikle, yGenellikle, yüük dengeleyiciler kendisine bak dengeleyiciler kendisine bağğllıı

 sunucularsunucularıı
 

bir anahtarlama cihazbir anahtarlama cihazıı
 

kanalkanalıı
 

ile bulutile bulut’’u u 
oluoluşşturan aturan ağğ’’a baa bağğlamaktadlamaktadıırlar. rlar. 



 
YYüük dengeleyiciler birden k dengeleyiciler birden ççok sunucuyu gruplayok sunucuyu gruplayııp ve p ve 
onlara sanal IP adresleri arkasonlara sanal IP adresleri arkasıından hizmet verir. ndan hizmet verir. 



Uygulama SanallaUygulama Sanallaşşttıırma rma 


 
YazYazııllıım sanallam sanallaşşttıırma irma iççin bir dizi barin bir dizi barıındndıırrııccıı’’nnıın n 
((containercontainer) varl) varlığıığı

 
öönemli bir konudur. nemli bir konudur. 



 
Web barWeb barıındndıırrııccıı

 
teknolojisi, bulut iteknolojisi, bulut iççinde inde üüretkenliretkenliğğin ve in ve 

esnekliesnekliğğin artin artışıışınnıı
 

sasağğlar. lar. 



 
Bu tip barBu tip barıındndıırrııccıılar, sunuculardaki servletlar, sunuculardaki servlet’’lerin lerin 
yyöönetilmesinde sunucu uygulamasnetilmesinde sunucu uygulamasıınnıın parn parççasasıı

 
olarak olarak 

ööne ne ççııkarlar. karlar. 



 
ÖÖrnerneğğin, JavaServerin, JavaServerTMTM

 
page (JSP) ve dipage (JSP) ve diğğer weber web--tarafltaraflıı

 bilebileşşenler ienler iççin bu sin bu sööylenebilir. ylenebilir. 



 
ÖÖrnerneğğin, Apache Tomcat (http://tomcat. apache.org/), in, Apache Tomcat (http://tomcat. apache.org/), 
poppopüüler bir aler bir aççıık kaynaklk kaynaklıı

 
barbarıındndıırrııccıı

 
teknolojisidir. teknolojisidir. 



Bulut Hesaplama Bulut Hesaplama 
Uygulama AlanlarUygulama Alanlarıı  ÖÖrnekleri rnekleri 



 

Bulut hesaplamaBulut hesaplama’’yyıı
 

kullanan birkullanan birççok popok popüüler uygulama (cloudware) ve ler uygulama (cloudware) ve 
bunlarbunlarıı

 
destekleyen platform mevcuttur.destekleyen platform mevcuttur.



 

ÖÖrnekler arasrnekler arasıında antivirnda antivirüüs yazs yazııllıımlarmlarıı, web, web’’de de ççalalışışan man müüşşteri iliteri ilişşkileri kileri 
yyöönetimi yaznetimi yazııllıımlarmlarıı

 
((öörnerneğğin in SugarCRMSugarCRM, http://www.sugarcrm.com/crm/) , http://www.sugarcrm.com/crm/) 

bulunmaktadbulunmaktadıır. r. 



 

ÖÖrnerneğğin, Panda firmasin, Panda firmasıınnıın bulut hesaplama antivirn bulut hesaplama antivirüüs yazs yazııllıımmıı
 (http://www.cloudantivirus.com/),  kendi kullan(http://www.cloudantivirus.com/),  kendi kullanııccıılarlarıı

 
ve sunucularve sunucularıı

 aracaracııllığıığıyla toplanan bilgilerden oluyla toplanan bilgilerden oluşşan an ““kolektif zekakolektif zeka””
 

ismini verdiismini verdiğği i 
teknolojisi ile teknolojisi ile ççok kok kıısa ssa süüre ire iççerisinde virerisinde virüüs tespitini yapabildis tespitini yapabildiğğini ini 
websitesinde duyurmaktadwebsitesinde duyurmaktadıır. r. 



 

Bu tarz programlar, bir son kullanBu tarz programlar, bir son kullanııccıınnıın bir web gezgini ile dolan bir web gezgini ile dolaşışırken rken 
kullanabilecekullanabileceğği i şşekilde basit ve gekilde basit ve güüvenli bir kullanvenli bir kullanıım sam sağğlamaktadlamaktadıır. r. 



 

AltyapAltyapıılarlarıı
 

bulut teknolojisini kullandbulut teknolojisini kullandığıığı
 

iiççin, geleneksel iin, geleneksel işşletim letim 
sistemlerindekilere gsistemlerindekilere gööre oldukre oldukçça verimli ve ha verimli ve hıızlzlıı

 
ççalalışışabilmektedirler. abilmektedirler. 
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Bulut Hesaplama Bulut Hesaplama 
Uygulama AlanlarUygulama Alanlarıı  ÖÖrnekleri rnekleri 



 

Bulut hesaplama iBulut hesaplama iççin konferanslar ve fuarlar din konferanslar ve fuarlar düüzenlenmekte, zenlenmekte, 
konuyla ilgili aylkonuyla ilgili aylıık dergiler k dergiler ççııkarkarıılmaktadlmaktadıır. r. 



 

Microsoft firmasMicrosoft firmasıınnıın kendi portfolyosunda, n kendi portfolyosunda, öözel bulutlar izel bulutlar iççin in 
dinamik veri merkezi aracdinamik veri merkezi aracıı

 
ve halka ave halka aççıık bulutlar ik bulutlar iççin sunduin sunduğğu u 

Windows AzureWindows AzureTMTM

 
versiyonu ile bulut hesaplamaversiyonu ile bulut hesaplama’’ya destek ya destek 

vermektedir. vermektedir. 



 

DELL ve IBM firmasDELL ve IBM firmasıı’’nnıın her biri ayrn her biri ayrıı
 

ayrayrıı
 

olmak olmak üüzere zere ççeeşşitli itli 
bulut hesaplama altyapbulut hesaplama altyapıı

 
çöçözzüümlerinin son kullanmlerinin son kullanııccııya ya 

sunuldusunulduğğu web portallaru web portallarıına sahiptirler. na sahiptirler. 



 

ÇÇevrimievrimiççi bilgisayar oyunlari bilgisayar oyunlarıı
 

iiççin in öörnek olarak; OnLive.com rnek olarak; OnLive.com 
websitesi verilebilir. websitesi verilebilir. 



 

Bunlar haricinde, son kullanBunlar haricinde, son kullanııccııya zahmetsizce kullanabilmesi ya zahmetsizce kullanabilmesi 
iiççin gerekli hizmetleri sunan, bulut hesaplama hizmet in gerekli hizmetleri sunan, bulut hesaplama hizmet 
sasağğlaylayııccıılarlarıı

 
da bulunmaktadda bulunmaktadıır.r.
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Bulut Hesaplama Bulut Hesaplama 
Uygulama AlanlarUygulama Alanlarıı  ÖÖrneklerirnekleri



 

EndEndüüstri ve stri ve çöçözzüüm kategorilerine gm kategorilerine gööre bulut hesaplamanre bulut hesaplamanıın kullann kullanıım m 
alanlaralanlarıı

 
Tablo 1Tablo 1’’

 
de de öözetlenmektedir.zetlenmektedir.

EndEndüüstristri ÇöÇözzüüm kategorisim kategorisi

Web 2.0, Yeni medya, Kitle Internet’i Arama, E-posta, Sanal çevreler, site 
barındırma

Finans Monte Carlo benzetimi ve piyasa 
modellemesi

Petrol –

 

Kimya sektörü Jeofizik ve Rezerv modelleme

Teknolojik gelişmeler Elektronik Tasarım Analizi

Akademik laboratuarlar Yüksek başarımlı

 

hesaplama

Oyun ve eğlence sektörü
Kitlesel çok-oyunculu çevrimiçi 
oyunlar (MMOG), Animasyon 
gerçekleme çiftlikleri

Tablo1. Endüstri ve kategorilere göre bulut hesaplama kullanımı.
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Bulut Hizmet SaBulut Hizmet Sağğlaylayııccıılar lar 


 

Bulut hesaplamaBulut hesaplama’’yyıı
 

kullanarak son kullankullanarak son kullanııccıılarlarıına belirli hizmetleri sana belirli hizmetleri sağğlayan layan 
kurulukuruluşşlar bulunmaktadlar bulunmaktadıır. r. 



 

Bunlara genel olarak Bunlara genel olarak ““bulut hizmet sabulut hizmet sağğlaylayııccıılarlarıı””
 

denilmektedir. denilmektedir. 



 

Bulut hizmet saBulut hizmet sağğlaylayııccıılarlarıı, bulut geli, bulut gelişştiricisi ve altyaptiricisi ve altyapıı
 

sasağğlaylayııccııssıı
 olabilecekleri gibi, sadece hizmet saolabilecekleri gibi, sadece hizmet sağğlaylayııccıı

 
da olabilirler. da olabilirler. 



 

Sadece hizmet saSadece hizmet sağğlayanlar, belirli layanlar, belirli öönceden gelinceden gelişştirilmitirilmişş
 

bulut altyapbulut altyapıılarlarıınnıı
 (donan(donanıımlarmlarıı) kullanmaktad) kullanmaktadıırlar. rlar. 



 

ÇÇooğğunluunluğğu Tu Tüürkiye drkiye dışıışında olan bulut  altyapnda olan bulut  altyapııssıı
 

teknoloji ve teknoloji ve çöçözzüüm m 
sasağğlaylayııccıılar araslar arasıında; 3tera, Appistry, Joyent vs. firmalar bulunmaktadnda; 3tera, Appistry, Joyent vs. firmalar bulunmaktadıır. r. 



 

Sadece altyapSadece altyapıı
 

sunanlar arassunanlar arasıında; Agathon group, Amazon web services, nda; Agathon group, Amazon web services, 
CohesiveFT, ElasticHosts vs. firmalar bulunmaktadCohesiveFT, ElasticHosts vs. firmalar bulunmaktadıır. r. 



 

Bulut PaaS saBulut PaaS sağğlaylayııccıılarlarıı
 

arasarasıında; Aptana Cloud, Bungee Connect, nda; Aptana Cloud, Bungee Connect, 
Force.com bulunmaktadForce.com bulunmaktadıır. r. 



 

Sadece bulut tabanlSadece bulut tabanlıı
 

hizmet sunanlar arashizmet sunanlar arasıında; CAM Solutions, nda; CAM Solutions, 
CloudStatus, Microsoft Mesh vs. bulunmaktadCloudStatus, Microsoft Mesh vs. bulunmaktadıır. r. 



 

Anlambilim tabanlAnlambilim tabanlıı
 

bulut hizmeti sabulut hizmeti sağğlaylayııccııssıı
 

olarak ThoughtExpress olarak ThoughtExpress 
saysayıılabilir.labilir.



Bulut Hizmet SaBulut Hizmet Sağğlaylayııccıılarlar


 
TTüürkiyerkiye’’deki duruma baktdeki duruma baktığıığımmıız da; bulut altyapz da; bulut altyapııssıı

 oluoluşşturmak ve buradan hizmet saturmak ve buradan hizmet sağğlamak konusunda lamak konusunda 
ççok az sayok az sayııda firma gda firma gööze ze ççarpmaktadarpmaktadıır. r. 



 
Bunlar arasBunlar arasıında nda öörnek olarak verilebilecek, 2007 rnek olarak verilebilecek, 2007 
yyııllıında faaliyete banda faaliyete başşlamlamışış

 
olan HayatNet bulut olan HayatNet bulut 

hizmet sahizmet sağğlaylayııccıı
 

((http://www.hayatnet.com/http://www.hayatnet.com/) firmas) firmasıı
 bulunmaktadbulunmaktadıır. r. 



 
Merkezi TMerkezi Tüürkiyerkiye’’de olmamakla beraber de olmamakla beraber ttüürkrkççe e 
hizmet verenhizmet veren

 
(merkezi (merkezi İİsvesveçç

 
--

 
LinkLinkööpingping’’deki deki 

Xcerion firmasXcerion firmasııddıır) iCloud websitesi (r) iCloud websitesi (http://icloud. http://icloud. 
com/tr/com/tr/) ise ba) ise başşta depolama olmak ta depolama olmak üüzere tam bir zere tam bir 
ççevrimievrimiççi ii işşletim sistemini kullanletim sistemini kullanııccııya sunmaktadya sunmaktadıır.r.



SonuSonuççlar ve lar ve ÖÖneriler neriler 


 

Bulut hesaplama, gBulut hesaplama, güünnüümmüüzde yeni yeni popzde yeni yeni popüülerlik kazanmlerlik kazanmışış
 

bir konudur. Yakbir konudur. Yakıın n 
gelecekte daha da geligelecekte daha da gelişşerek, vazgeerek, vazgeççilmez hale gelecektir.ilmez hale gelecektir.



 

Fakat konuyla ilgili Fakat konuyla ilgili standartlastandartlaşşma eksiklima eksikliğğii
 

geligelişşimin imin öönnüünde engel tende engel teşşkil etmektedir. kil etmektedir. 



 

Standart bir bulut mimarisi ve bulut Standart bir bulut mimarisi ve bulut üüzerinde zerinde ççalalışışan yazan yazııllıım (m (cloudwarecloudware) format) formatıı
 eksiklieksikliğği, i, öözel bulutlar ile halka azel bulutlar ile halka aççıık bulutlar arask bulutlar arasıında uyum sorununu yaratnda uyum sorununu yaratıır. r. 



 

Bulut bBulut büüyyüüklklüüğğüü
 

arttarttııkkçça sistemin baka sistemin bakıımmıı, y, yöönetimi ve gnetimi ve güüncellenmesi sistemin ncellenmesi sistemin 
kendisinin dinamik olmaskendisinin dinamik olmasıından dolayndan dolayıı

 
zorlazorlaşşmaktadmaktadıır. r. 



 

AyrAyrııca ca bulut bbulut büüyyüüklklüüğğüünnüün artmasn artmasıı
 

ile kurulum ve iile kurulum ve işşletim letim maliyetmaliyetleri de oldukleri de oldukçça a 
yyüükselmektedirkselmektedir. . 



 

Bir diBir diğğer er öönemli konu ise, nemli konu ise, kikişşisel bilgi gisel bilgi güüvenlivenliğğii
 

konusudur. konusudur. 



 

Geleneksel bilgisayarlar ve iGeleneksel bilgisayarlar ve işşletim sistemleri ile yapletim sistemleri ile yapıılan tlan tüüm im işşlemler aksi bir durum lemler aksi bir durum 
olmadolmadııkkçça yerelde tutulurken, arta yerelde tutulurken, artıık bulut hesaplama ile yapk bulut hesaplama ile yapıılacak tlacak tüüm im işşlemler ve lemler ve 
kikişşisel tercihler, belirli bulut yisel tercihler, belirli bulut yööneticileri tarafneticileri tarafıından izlenebilir duruma gelecektir. ndan izlenebilir duruma gelecektir. 



 

Gelecekte tek bir ana bulut Gelecekte tek bir ana bulut üüzerinde tzerinde tüüm m üülkelerin lkelerin öözel bulutlarzel bulutlarıı
 

kakaççıınnıılmaz hale lmaz hale 
gelecektir. gelecektir. 



 

Bu durum, odaBu durum, odağığın tek merkezli fakat sunucu ve istemcilerinin dan tek merkezli fakat sunucu ve istemcilerinin dağığıttıık bir yapk bir yapııda da 
olduolduğğu bir bilgisayar au bir bilgisayar ağığı’’na dona doğğru gidiru gidişşatatıı

 
ggööstermektedir.stermektedir.
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