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Neden hibrit bulut? 
 

Bulut bilişimin dikkat çekmesinin en geçerli nedeni, günümüzde BT'nin büyük bir bölümünün bulutta 
olması. Ancak kurum içindeki veri merkezlerinin de günümüzde ve gelecekte oynayacağı önemli bir 
rol var. Birçok kurum için, hibrit bulut oluşturmak üzere bu ikisini entegre etmek oldukça önemli.  
 

Microsoft, bu gerçeği anlamaktadır. Bunu başarmanıza yardımcı olmak için, ortaklaşa bir şekilde birlikte 
çalışan geniş bir bulut ve kurum içi teknoloji yelpazesi sunuyoruz. Rakiplerimizin aksine size, sizin için 
doğru olan yolu seçme esnekliğini sunuyoruz. Seçtiğiniz yaklaşımı destekleyen tutarlı bir hibrit bulut 
sağlamayı taahhüt ediyoruz.  
 

Peki hibrit bulut tam olarak nedir? Herkesin bir tanımı kabul etmesini sağlamak kolay olmasa da bazı 
bariz gereksinimler vardır. Örneğin, kurum içindeki veri merkezlerinizi buluta bağlamak için bir yola 
ihtiyacınız var. Microsoft bu sorunu Azure Sanal Ağları, Azure ExpressRoute ve daha fazlasıyla çözüyor. 
Ancak temel bağlanabilirlik yeterli değil, hibrit bulutun tüm tutarlı hizmetleri sağlayarak bunun ötesine 
geçmesi gerekir.  
 

Microsoft, gerçek bir hibrit bulutun, her biri önemli avantajlar sağlayan dört bileşen sağlaması 
gerektiğine inanıyor. Bu bileşenler şunlardır: 
 

 Kurum içindeki ve buluttaki uygulamalar için ortak kimlik. Bu, kullanıcılarınıza tüm uygulamalarında 
çoklu oturum açma imkanı sunarak kullanıcı üretkenliğini artırır. 
 

 Hibrit bulutunuzda tümleşik yönetim ve güvenlik. Bu da ortamınızı izlemeye, yönetmeye ve güvenli 
tutmaya yardımcı olan uyumlu bir yol sunarak size daha fazla görünürlük ve denetim sağlar. 
 

 Veri merkeziniz ve bulut için tutarlı bir veri platformu. Bu size, verilerinizle ilgili ayrıntılı görüşler için 
kurum içindeki ve bulut veri hizmetlerine sorunsuz erişimle birlikte veri taşınabilirliği imkanı verir. 
 

 Bulut ve kurum içindeki veri merkezlerinizde tümleşik geliştirme ve Geliştirme İşlemleri. Bu, 
uygulamaları gerektiğinde iki ortam arasında taşımanıza olanak sağlar, ayrıca artık iki yer de 
geliştirme ortamına sahip olduğundan geliştirici üretkenliğini iyileştirir. 

 

Birlikte ele alındığında, bu dört gereksinim geliştiriciler, veri uzmanları, BT yöneticileri ve kullanıcılar 
için tutarlı deneyimler sağlar. Şekil 1'de her biri için Microsoft teknolojilerinden örnekler gösterilerek 
özetlenmektedir. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2 

 

 

 
 

Şekil 1: Hibrit bulut dört alanda tutarlı çözüm sağlamaktadır: kimlik, yönetim ve güvenlik, veri platformu, 

geliştirme ve Geliştirme İşlemleri. 
 

Şekilde görüldüğü gibi Microsoft, dört alanın hepsini de ele alan hibrit bulut teknolojileri sunar. Bunların 
örnekleri aşağıda sunulmuştur: 

 

 Azure Active Directory, kullanıcılarınız için ortak kimlik sağlamak üzere kurum içindeki Active 
Directory'nizle çalışır. 

 

 Azure, hem bulut hem de kurum içindeki altyapı için tümleşik yönetim ve güvenlik hizmetleri sağlar. 
 

 Azure veri hizmetleri, tutarlı veri platformu oluşturmak için SQL Server ile birlikte çalışır. 
 

 Kurum içindeki Microsoft Azure Stack ile birleşen Microsoft Azure hizmetleri, tümleşik geliştirme 
ve Geliştirme İşlemleri sağlar. 
 

Bu dört nitelik olmadan hibrit bulut oluşturmayı denerseniz ne olur? Bunun cevabı kısaca "acı"dır: 
Ortamınızın tamamında çok gereksiz farklılıklar olur. Bu farklılıklar karmaşayı beraberinde getirir ve 
bunun sonunda hibrit bulutunuzu kullanması, yönetmesi ve güven altında tutması daha zor hale gelir. 
Kullanıcılarınıza sağladığınız avantajlar azaldıkça riskleriniz artar. 
 

Getirdiği avantajlarla birlikte gerçekten tutarlı bir hibrit bulut oluşturmak daha iyi bir yaklaşımdır. 
Bu yazıda açıklandığı gibi Microsoft, bu avantajları tek başına sunmaktadır. 
 

Gereksinim: Ortak kimlik 
 

Kullanıcılar uygulamalara erişirken bunların kurum içinde mi yoksa bulutta mı çalıştığını düşünmemelidir. 
Tutarlı kimlik sağlamak, bunu başarmanın temel parçasıdır. Bu nedenle Microsoft, Azure Active 
Directory'yi (Azure AD) yarattı. Bu bulut hizmeti, güvenli çoklu oturum açma, yeni kullanıcıların 
otomatik olarak sağlanması vb. özellikler sunar. 
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Kullanıcılarınıza her yerdeki uygulamalar için çoklu oturum açma özelliği sunun  
 

Herkes farklı parolaları hatırlamak zorunda olmaktan nefret eder. Kurumlarda, çoklu oturum açma yani 
bir defa giriş yapma ve ardından her uygulamayı kullanma özelliğini sunma sorunu uzun zaman önce 
çözüldü. Ancak, Hizmet Olarak Yazılım'ın (SaaS) doğuşuyla birlikte bunun yeniden çözülmesi gerekir. 
Kullanıcıların her uygulama için ayrı ayrı giriş yapması yerine bir defa oturum açıp ardından hem kurum 
içindeki hem de buluttaki (yani SaaS) uygulamalara erişebiliyor olmaları gerekir. Şekil 2'de, Azure AD'nin 
bunu nasıl mümkün kıldığı gösterilmektedir.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Şekil 2: Azure Active Directory, kullanıcının bir kez oturum açarak hem kurum içindeki hem de buluttaki 

uygulamalara erişebilmesini sağlar.  
 

Bir hibrit bulutta Azure AD kullanmak için, kurumun ilk önce kurum içindeki Active Directory'yi buluttaki 
Azure AD'ye bağlaması gerekir. Kullanıcılar daha sonra normal şekilde giriş yapabilir. Azure AD'yi 
görmezler. Bu kullanıcılar artık yeniden oturum açmadan hem kurum içindeki hem de buluttaki 
uygulamalara erişebilir. Hibrit ortamlarında çoklu oturum açma özelliğine sahip olurlar.  
 

Azure AD, Office 365 ve Dynamics 365 gibi Microsoft bulut uygulamalarını destekler. Ayrıca Google Apps, 
Salesforce CRM, Dropbox, Box, Slack, Service Now, Workday ve daha binlercesi dahil olmak üzere birçok 
diğer SaaS ürününü de desteklemektedir. Active Directory'nin birçok farklı tedarikçinin kurum içi 
uygulamalarında çoklu oturum açmaya izin verdiği gibi Azure AD, bu özelliği birçok SaaS sağlayıcısının 
bulut uygulamaları için de sunar.  
 

Çoklu oturum açma için Azure AD kullanımı aşağıdakiler dahil olmak üzere başka birçok 

avantaj sağlar:  
 

 Azure AD birçok uygulama için ortak bir hesap sağladığından, farklı SaaS uygulamalarında yeniden 
kullanılabilecek birden çok parolaya daha az ihtiyaç duyulur. Bu da güvenliğinizi artırır çünkü bir 
sitedeki ihlalin, başka bir uygulama için yeniden kullanılan bir parolayı ortaya çıkarma olasılığı daha 
düşüktür. 

 

 Kullanıcı kurumunuzdan ayrıldığında yönetici, bu kullanıcıyı yalnızca Azure AD'den kaldırarak tüm 
uygulamalara erişimini (bulut veya kurum içinde) sonlandırabilir. Bu uygulamalarda ayrı ayrı 
oturumlar açmışsa yöneticinizin her bir oturumu bularak ayrı ayrı kaldırması gerekir. 
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Microsoft'un hibrit kimlik kapsamlı desteği, birçok büyük bulut platform tedarikçisi arasında 
benzersizdir. Örneğin, AWS Kimlik ve Erişim Yönetimi AWS'nin kendisi ve AWS'de çalışan kaynaklar 
için kimliğin yönetilmesine odaklanır. Azure AD'nin aksine, birçok tedarikçinin bulut uygulamalarında 
işe yarayan, genel bir çoklu oturum açma çözümü sağlamaz. 

 
 

 

Hibrit SaaS uygulamaları 
 

Hem SaaS çözümleri hem de kurum içi ürünler olarak erişilebilen uygulamalar, başka bir hibrit bulut 
bilişim biçimini temsil eder. Örneğin Office 365, Exchange ve SharePoint gibi bu şekilde çalışan  
birçok bileşen içerir.  
 

Hibrit bir ortamda, hibrit SaaS uygulamaları son derece kullanışlı olabilir. Örneğin, SharePoint  
Online ve SharePoint Server, Exchange Online ve Exchange Server gibi ortak bir yönetim deneyimi 
sunar. Bu uygulamalar başka hibrit avantajlar da sağlar: Hem SharePoint Online hem de SharePoint  
Server'da arama yapmak için SharePoint desteği ve Exchange Online ile Exchange Server'da ortak  
bir e-posta etki alanı kullanabilme özelliği.  
 

Diğer uygulamalar gibi hibrit SaaS çözümlerinin de kimlikle uğraşması gerekir. Office 365 ile bu 
zorluğun üstesinden Azure AD ile gelinir. Office 365'i kullanan herhangi bir kurum açık bir şekilde 
görmese bile Azure AD'yi de kullanmaktadır. Bu, AD gruplarına dayanan belirli Office 365 
uygulamalarına lisans atama gibi işlevler sağlar, böylece belirli bir gruptaki herkese erişim verilir. 
Hibrit kimliğini, hibrit SaaS uygulamalarıyla birleştirmek, tutarlı bir hibritbulutun kurumunuza değer 
sağladığı başka bir yoldur. 

 
 

Kurum içinde ve bulut ortamlarında kimlikleri koruyun  
 

Birçok uygulamaya erişmek için ortak bir kimlik kullanmak ciddi avantajlar sağlar. Bu da kimliğin 
korunmasını hiç olmadığı kadar önemli hale getirir. Microsoft bunu yapmak için çeşitli yollar sunar.  
 

Örneğin, Azure AD Çok Faktörlü Kimlik Doğrulama (MFA) özelliği sağlar. Bu seçenek sayesinde Azure 
AD'de oturum açmak için yalnızca bir paroladan daha fazlası gerekir. Kullanıcıların, cep telefonlarına 
gönderilen kodu girmek gibi ikinci bir faktörü de uygulamaları gerekir. MFA ile bir kullanıcının parolasını 
çalan saldırgan bile o kullanıcı gibi giriş yapamaz. Saldırganın aynı zamanda kullanıcının telefonuna veya 
kimlik doğrulama için kullanılan diğer faktöre erişiminin olması gerekir. Sonuç ise daha iyi kimlik koruması 
ve daha düşük risktir.  
 

Azure AD, koşullu erişim kurallarını da destekler. Bunlar, yöneticilerinizin hem daha iyi kullanıcı kimliği 
hem de kullanıcının kullandığı cihaz, konumu, ait olduğu gruplar vb. dayanarak belirli uygulamalara 
erişimini kontrol etmelerine olanak sağlar. Kullanıcı kimlikleri, hibrit bulutunuzun çevre uzunluğunu 
tanımlar; bu nedenle kimlikleri, MFA ve koşullu erişimle korumak önemlidir. Microsoft, bunun yanı sıra 
SAML 2.0, WS-Fed, OAuth 2.0 ve OpenID Connect dahil tüm modern protokollere destekle birlikte kimlik 
yönetimini kurum içine veya bulut uygulamalarına entegre etmek için platformlar arası API'lar sunar. 
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Gereksinim: Tümleşik yönetim ve güvenlik  
 

Hibrit bulut kullanmak, kuruma BT hizmetleri sunma seçeneklerinizi genişletebilir. Ancak hibrit bulutların 
yönetim ve güvenlik açısından yeni engelleri beraberinde getirdiğini unutmamak gerekir. Bu sorunlardan 
bazıları şunlardır:  

 

 Birleşik kurum içindeki altyapınızı ve bulut kaynaklarınızı izlemek. 
 

 İzleme işlemi sonucunda verilen uyarılara yanıtlar gibi mümkün olan her şeyi etkili şekilde 
otomatikleştirmek. 

 

 Hibrit bulutun getirdiği geniş yüzey alanını güvenceye almak. 
 

 Hem bulut hem de kurum içindeki kaynaklara etkili veri yedekleme ve felaketten kurtarma sağlamak. 
 

Bu sorunların üstesinden gelmek için hibrit bulutlar için tasarlanmış bir yönetim ve güvenlik yaklaşımı 
gerekir. Microsoft, bunu sağlamak için Azure'dan yönetim ve güvenlik hizmetleri sunarak size 
operasyonel yaşam döngüsünde yerleşik özellikler sunar. Azure, hibrit bulutunuzu izleme, 
yapılandırma ve koruma için uyumlu bir araçlar seti içerir. Şekil 3'te, Azure yönetimi ve güvenliğinin 
(Operations Management Suite olarak duymuş olabileceğiniz) büyük resmi gösterilmektedir. 
 

 
 

Şekil 3: Azure, modern hibrit bulut için tümleşik yönetim ve güvenlik hizmetleri sağlar.  
 

Hibrit ve heterojen bir dünya için tasarlanmış olan Azure yönetim ve güvenlik hizmetleri, size Azure'da 
veya kurum içindeki veri merkezinizde çalışan Windows ve Linux sistemleri üzerinde daha fazla kontrol 
sağlar. Aslında, şemada gösterilmiyorsa olsa da bu Azure hizmetleri, hosting hizmetleri veya AWS gibi 
diğer bulut platformlarında çalışan Windows ve Linux sistemlerinin yönetimine de genişletilebilir.  
 

Azure'daki dört anahtar hizmet, yönetime olan yaşam döngüsü yaklaşımını oluşturur: Öngörü ve 
Analitik, Otomasyon ve Kontrol, Koruma ve Kurtarma, Güvenlik ve Uyumluluk. Bunların hepsine 
tek bir dashboard'dan erişilebilir. Şekil 4'te buna örnek verilmiştir. 
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Şekil 4: İzleme Dashboard'unda, hibrit bulut ortamının geniş ve özelleştirilebilir bir görünümü sunulmaktadır.  

Konsol, parçalardan oluşur ve her kullanıcı, ihtiyaçlarına uygun olması için hangi parçaların görüneceğini 
seçebilir. Örneğin, güvenliğe odaklanmış bir kullanıcı yönetilen sistemlerde kötü amaçlı yazılımdan 
koruma yazılımının mevcut durumunu, bekleyen güvenlik sorunları sayısını ve tehditlerin nereden 
geldiğini gösteren bir haritayı görüntülemeyi seçebilir. Yedeklemeden sorumlu olan bir kullanıcı sanal 
makineler, e-posta ve diğer veriler için son yedeklemeyle ilgili bilgileri görüntülemeyi seçebilir. 
Azure yönetim ve güvenlik hizmetleri, kapsamlı kişiler için etkili araçlar olacak şekilde tasarlanmıştır. 
Bu sayede tüm bu alanlardan sorumlu olan kullanıcı, bunların bazı kombinasyonlarını görüntüleyebilir. 
Gereksinim ne olursa olsun bu özelleştirilebilir arayüz, tüm kullanıcılara ihtiyaçlarına en uygun olan 
bilgilere ve hizmetlere erişim sağlar. Azure bulut hizmetleri hibrit bir ortam için tasarlandığından 
dashboard'un temsil ettiği resim, kurum içinde ve buluttaki veri merkezlerini kapsayabilir.  
 

Hibrit bulutunuzla ilgili ortak bir görüş ve analitik edinin  
Yönetimin en önemli yönlerinden biri, dünyanızda neler olduğunu takip etmek için izlemektir. Bunu 
hibrit bulutta etkili bir şekilde yapmak özellikle zordur çünkü hem kurum içindeki hem de buluttaki 
veri merkezlerine erişebilmeniz gerekir. Azure, bunu Öngörü ve Analitik hizmetiyle ele alır.  
 

Öngörü ve Analitik hizmeti, izlediği sistemlerle ilgili log ve performans verileri gibi bilgiler toplar. Bir 
kullanıcı dashboard'u kullanarak bu verilerle ilgili özel sorgular yayınlayabilir veya düzenli olarak çalışan 
sorgular oluşturabilir, ardından sıra dışı bir durum varsa bir uyarı verebilir. Öngörü ve Analitik, ortak 
durumları desteklemek için belirli bir alana yönelik olarak önceden tanımlanmış sorgular ve mantık 
sağlayan bir grup çözüm içerir. Örneğin, AD Değerlendirmesi çözümü Active Directory'nin durumunun 
yanı sıra iyileştirme önerilerini gösterirken SQL Değerlendirmesi çözümü, SQL Server için benzer bilgiler 
sağlar.  
 

Bu Azure izleme hizmeti, doğrudan System Center Operations Manager'a da bağlanabilir. Bu yapıldığında 
Öngörü ve Analitik, Operations Manager'ın izlediği sistemden elde ettiği bilgileri ve uyarıları alır. 
Operations Manager'a bağlanmak kullanışlı bilgilere kolay erişim sağlar, bu nedenle Öngörü ve 
Analitik'i kullanmaya başlamak için sık kullanılan bir yoldur.  
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Öngörü ve Analitik aşağıdakiler gibi başka kullanışlı araçlar da sağlar:  
 

 Hizmet Haritası, hibrit ortamınızdaki dağıtılmış uygulamaları otomatik olarak keşfeder, uygulama 
bileşenleri (veritabanları ve iş mantığı gibi) arasındaki bağımlılıkları gösterir ve sorunların 
giderilmesine yardımcı olur. 

 

 Ağ Performansı İzleyicisi, kurum içi ve bulut veri merkezleri arasındaki bağlantılar dahil olmak üzere 
yöneticinin ağ performansını izlemesine ve ardından ağ sorunlarını bulup onarmasına olanak sağlar. 

 

Bu teknolojinin değerini anlamak için basit bir senaryo düşünün. Öngörü ve Analitik'in ortamınızdaki bir 
uygulamayla ilgili bir uyarı oluşturduğunu varsayın. Yönetici, uygulamanın yapısını anlamak ve sonra 
sorunun, uygulamanın SQL Server veritabanından kaynaklanıp kaynaklanmadığını belirlemek için Hizmet 
Haritasını kullanabilir. Yönetici, o veritabanına daha yakından bakmak için Öngörü ve Analitik tarafından 
sağlanan SQL Değerlendirmesi çözümünü kullanabilir. Belki de sorun, örneğin veritabanının tablolarından 
birinin maksimum boyutuna ulaşmış olmasıdır. Yönetici bunu öğrendiğinde tabloyu kesebilir ve 
uygulamanın normal çalışmasına dönmesini sağlayabilir.  
 

Bu hatayı bulma ve düzeltme süreci, sorunun kurum içinde, hosting tedarikçisinde veya bulutta çalışan 
veritabanında olması fark etmeksizin aynıdır. Ayrıca SQL Server ve Azure SQL Veritabanı için de aynıdır. 
Tutarlılık, Öngörü ve Analitik hizmetinin bütünleyici bir özelliğidir çünkü hibrit ortam için tasarlanmıştır.  
 

Bunu, diğer bulut tedarikçileriyle karşılaştırın. Örneğin AWS, bir bulut ortamını izlemek için CloudWatch'u 
sunar. Ancak bu teknoloji, diğer konularda çok az bilgi verir çünkü hibrit ortam için tasarlanmamıştır. 
Tam tersine Hizmet Haritası ise buluta ve kurum içindeki veri merkezlerine yayılan uygulamaları otomatik 
olarak tespit edebilir ve Azure'daki Öngörü ve Analitik'in izleme özellikleri iki ortama da eşdeğer şekilde 
davranır. Bu Azure hizmeti, hibrit bulutta çalışacak şekilde sıfırdan tasarlanmıştır.  
 

Hibrit bulut için yönetim otomasyonu sağlayın 

Genel olarak mümkün olduğunca çok sisteminizin yönetimini otomatikleştirmeniz iyi bir fikirdir. 
Bunun buluttan yapılabilmesini sağlamak için Azure, Otomasyon ve Kontrol özelliğine sahiptir. 
Bu hizmet, yöneticilerinizin ortak süreçleri otomatikleştirmesi "runbook" adı verilen PowerShell 
komut dosyaları oluşturmalarını sağlar.  

 

Örneğin, Öngörü ve Analitik'in bir uygulamayla ilgili sorunu tespit ederek bir uyarı oluşturduğu senaryoyu 
düşünün. Bunu halletmenin bir yolu, sorunu bulup düzeltmesi için bir yöneticiye güvenmektir. İlk defa bir 
sorun meydana geliyorsa bu tek seçenek olabilir. Sorunun yeniden meydana gelmesi olasıysa neden 
otomatik bir çözüm oluşturulmasın? Yönetici, Otomasyon ve Kontrol işlevini kullanarak aynı adımları 
(mesela veritabanı tablosunu kesmek gibi) yerine getiren bir runbook oluşturabilir ve ardından uyarı 
meydana geldiğinde runbook'u çalışacak şekilde yapılandırabilir. Bunu yapmak sorunun daha hızlı, daha 
güvenilir ve daha düşük maliyetle çözülmesini sağlayabilir.  

 

Otomasyon ve Kontrol özelliği birçok diğer senaryoyu da ele alır. Yöneticiler, kullanıcı parolalarını 
sıfırlayan, geliştirme ortamı için sanal makineler kuran ya da Windows ve Linux için düzeltme ekleri 
planlayıp kuran runbook'lar oluşturabilir. Microsoft ve diğerleri, bunu kolaylaştırmak için birçok ortak 
senaryoyu ele alan önceden tanımlanmış komut dosyalarından oluşan bir galeri sunar. Bu Azure hizmeti 
teklifi, runbook'ların yanı sıra İstenen Durum Yapılandırması (DSC) sunar. DSC, Windows veya Linux 
sunucusunun nasıl yapılandırılması gerektiğini belirtebilme, ardından bu yapılandırmayı izleyip uygulama 
özelliğidir.  
 

Otomasyon ve Kontrol, Öngörü ve Analitik'le birlikte bir kapsayıcı hedefe sahiptir: Hibrit bulutunuzdaki 
sorunlar işinizi etkilemeden önce bunları proaktif olarak bulup düzeltmenize yardımcı olmak.  
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Güvenlik ve uyumluluğun tümleşik bir görünümünü elde edin  
 

Sistem yönetiminin hiçbir yönü güvenlikten daha önemli değildir. Şu anda sistemlerinizden hangisi saldırı 
altında? Saldırılar nereden geliyor? Bu sistemlerin her birinde kötü amaçlı yazılımdan koruma yazılımının 
durumu nedir? Bir hibrit bulutta, bu soruları hem kurum içindeki hem de buluttaki veri merkezlerinde 
bulunan sistemler için ortak bir şekilde yanıtlayabiliyor olmanız gerekir.  

 

Azure Security and Compliance, bu endişelere yöneliktir. Tümleşik bir araç seti sağlayarak güvenlik 
uzmanı olmayan yöneticilerinizin bile hibrit bulutunuzdaki tehditleri önlemesini, tespit etmesini 
ve bunlara yanıt vermesini sağlar. Bu özelliğin sunduklarına ilişkin bazı örnekler şunlardır: 

 

 Yöneticiler, tüm hibrit bulutlarının güvenlik durumunu tek bir görünümde görebilir. Bu görünüme 
kötü amaçlı yazılımdan koruma yazılımı, sistemlerin tanımlanmış temel yapılandırmalara uyup 
uymadığı ve daha fazlası dahil olabilir. Aslında Güvenlik ve Uyumluluk hizmeti, Öngörü ve Analitik 
tarafından kullanılan depo ve sorgu mekanizmasına dayanır ve güvenlik yönetimine aynı genişlik ile 
gücü getirir. 

 

 Bu geniş görünürlük, yöneticilerin güvenlik tehditlerini hızlı bir şekilde tespit edip yanıt vermelerine 
yardımcı olabilir. Örneğin, bir yönetici sanal ağın doğru şekilde yapılandırılmamış olduğunu 
tespit edebilir ve bu sorunu çözmek için dashboard'daki düğmeye tıklayabilir veya Azure SQL 
Veritabanı'ndaki veritabanında şifrelemenin etkin olmadığını görüp birkaç tıklamayla etkinleştirebilir. 
Güvenlik ve Uyumluluk, bunlar gibi güvenlik açıklarının öncelikli bir listesini ve hatta bunların nasıl 
çözüleceğiyle ilgili bir rehberlik sunar. 

 

 Azure Güvenlik ve Uyumluluk, Microsoft tarafından sürekli olarak güncelleştirilir ve ortaya çıkan yeni 
tehditler hakkında bilgi alır. Bu, yöneticilerinizin hibrit bulutunuzda güncel bir güvenlik duruşunu 
korumasına yardımcı olur. Bu güncelleştirmeler Azure, Xbox ve diğer bulut hizmetlerine yapılan 
saldırılardan derlenen Microsoft'un kendi bilgilerinden alındığı için bu tehdit istihbaratı oldukça geniş 
bir veri kümesine dayanır. Bulut tabanlı bir çözümdeki devam eden olası güncelleştirmelerin yanı sıra 
Microsoft'un kapsamlı deneyiminden faydalanırsınız. 

 

Bir kez daha Azure'un sunduklarını diğer birçok bulut sağlayıcısının sunduklarıyla karşılaştırmak 
önemlidir. Bu tedarikçiler yalnızca buluta odaklandıkları için çözümleri, hibrit ortamın daha geniş 
ihtiyaçlarını ele almaz. Diğer büyük bulut sağlayıcıları, Microsoft'un kurumsal yönetim yazılımı sağlayıcısı 
olarak uzun süreli deneyimine de sahip olmadıkları için bulutun yanı sıra kurum içinde bilişim ortamı 
yönetmek için neyin gerekli olduğunu da anlamayabilirler.  
 

Kurum içinde yedekleme ve felaketten kurtarma için bulut tabanlı hizmetler 
kullanın  

 

Veriler nerede saklanırsa saklansın yedeklenmesi gerekir. Azure gibi bir platformda erişilebilir olan 
düşük maliyetli depolamanın devasa miktarını düşününce bunu yapmak için bulut hizmeti kullanmak 
mantıklı olur. Benzer şekilde, beklenmeyen bir hata karşısında çalışmaya devam edeceklerinden emin 
olmak için birçok uygulama için felaketten kurtarma (DR) gereklidir. Bulut da bu hizmeti sağlamak için 
son derece uygundur.  

 

Microsoft bu ihtiyaçları karşılamak için iki ayrı hizmet sunar: Azure Backup ve DR için Azure Site 
Recovery. Adından da anlaşılacağı gibi Azure Backup, verileri Azure veri merkezlerine yedekler. 
Bu veriler Windows veya Linux sanal makineleri, Exchange, SharePoint, SQL Server veya Windows 
dosyalarından olabilir. Kaynağı ne olursa olsun Azure Backup, verilerin kopyalarını Azure'da 
depolamanıza, ardından gerektiğinde bu verileri geri yüklemenize olanak sağlar. Yalnızca ihtiyacınız olan 
verileri geri yükleyebilirsiniz. Bant yedeklemeden farklı olarak site dışı konumdan tüm bandı getirmenize 
gerek yoktur. Azure Backup, düşük bir ihtimal de olsa tüm Azure veri merkezinin devre dışı kalması 
durumunda yedeklemenizi korumak için verilerinizi coğrafi olarak yedekli bir depolamada tutmanıza da 
izin verir. 
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Azure Site Recovery, Azure'un ölçeklenebilirliğinden ve dayanıklılığından yararlanmak için 
tasarlanmış olan bulut tabanlı bir felaketten kurtarma hizmetidir. Şekil 5'te bu hizmet 
gösterilmektedir.  

 

 
 

Şekil 5: Azure Site Recovery, Azure'a yük devretme ile sanal makineler ve fiziksel sunucular 

için felaketten kurtarma sağlar.  

Azure Site Recovery, VMware veya Hyper-V üzerinde çalışan Linux ve Windows sanal makinelerin yanı 
sıra fiziksel sunucularla kullanılabilir. Bunlar, hibrit bulutunuzda herhangi bir yerde çalışıyor olabilir: 
Kurum içinde, hosting sağlayıcısında veya (sanal makineler için) Azure'da. Bu sistemler, nerede olurlarsa 
olsunlar buluttaki Azure Site Recovery'ye düzenli güncelleştirmeler gönderir. Felaket olduğunda hizmet, 
Azure'a yük devrini yönetir. Buna, gerekli Azure sanal makinelerini oluşturma, Azure Site Recovery'de 
depolanan en son durumla makineleri başlatma ve sanal ağları yapılandırma dahildir. SAP gibi karmaşık 
iş yükleri için kullanılması amaçlanmış olsa bile bu hizmet, oldukça düşük maliyetle kullanımı kolay 
felaketten kurtarma sağlar.  
 

Backup ve DR en sık kullanılan tekliflerdir. Bu Azure hizmetlerini hibrit bulut için benzersiz şekilde 
uygun kılan nedir? Yanıt, hem Azure Backup hem de Azure Site Recovery'nin yönetilen bulut hizmetleri 
olmasıdır. Her bulut platformu yedekleme ve DR için üçüncü şahıs yazılım çalıştırmanıza olanak tanır. 
Azure da bunu yapar. (Örneğin, Azure Blob'larıyla CommVault, Veritas veya başka bir şey 
kullanabilirsiniz.) Aradaki büyük fark ise Microsoft'un ikisi için de yönetilen hizmetler sağlamasıdır, yani 
bulutta kendi yedekleme ve DR çözümlerini satın almanız, yüklemeniz ve çalıştırmanız gerekli değildir. 
Bu, bulutta kendi sunucularınızı yönetmekten çok daha basittir ve hibrit bulutun avantajlarına önemli 
bir örnektir.  
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Hibritte mi kalmalısınız? Yoksa tamamen buluta mı geçmelisiniz? 
 

Bazı kurumlar, süresiz olarak hibritte kalmayı planlar. Bazıları ise, hibriti buluta olan 
yolculuklarında bir durak olarak görür. Başka bir deyişle, hibrit bulutu geçiş stratejilerinin 
bir parçası olarak düşünür. 
 

Bu ikinci kategorideyseniz tutarlı bir hibrit bulut geçişinizi önemli ölçüde kolaylaştırır. Örneğin 
Azure Site Recovery, felaketten kurtarmanın yanı sıra geçişe de yardımcı olabilir çünkü 
Azure'daki kurum içi uygulamaların yeni örneklerini oluşturabilir. Uygulamaları buluta manuel 
olarak taşımaktansa bunu yapması ve yeni bulut örneklerinin geçişinde size yardımcı olması için 
Azure Site Recovery'ye güvenebilirsiniz. Microsoft hibrit bulut, kurum içindeki SQL Server 
uygulamalarını Azure IaaS sanal makinelere taşımanıza yardım etmek için SQL Server 
Management Studio'ya yerleşik olan geçiş sihirbazı gibi başka araçlar da sağlar.  

 

Microsoft, kurum içindeki lisanslarınızı Azure'a getirmenizi sağlayarak geçişinizin maliyetini 
azaltmanıza da yardımcı olur. Azure Hibrit Kullanım Avantajını kullanarak Azure'daki Windows 
Server sanal makinelerinde yüzde 40'a varan oranlarda tasarruf etmek için Yazılım Güvencesiyle 
mevcut Windows Server lisanslarınızı kullanabilirsiniz. Benzer şekilde lisans hareketliliği, ilave 
ücretler olmadan Yazılım Güvencesiyle mevcut SQL Server lisanslarını buluta kurmak için gereken 
esnekliği sağlar. Tek başına veya birlikte kullanılan bu avantajlar, bulut ile genişlemek veya buluta 
taşınmak istiyorsanız önemli ölçüde tasarruf sağlayabilir. Ayrıca hem geçiş bilgileri hem de 
araçları sağlaması için Cloudamize ve Movere gibi firmalar dahil olmak üzere Microsoft'un 
kapsamlı iş ortağı ekosistemine de güvenebilirsiniz. 
 

Seçiminiz ne olursa olsun Microsoft'un hibrit buluta olan tutarlı yaklaşımı, tamamen bulut 
ortamına geçişi daha kolay, hızlı ve daha az maliyetli yapabilir. 
 

 
 

Gereksinim: Tutarlı veri platformu  
 

Hibrit bulutta verilerle çalışmaya yönelik en iyi yaklaşım nedir? Her kurum için doğru olan tek bir yanıt 
yoktur ancak net olan tek bir şey vardır: Bulutta da kurum içinde de önemli bilgileriniz var. Bu göz önüne 
alındığında iki yerde de verilerle çalışmak için ortak bir yaklaşım olması mantıklıdır.  
 

Bunu sağlamak için Microsoft hibrit bulut, tutarlı bir veri platformu sağlar. Bu tutarlılık, kurumunuzun 
tüm ortamınızda aynı araçları ve aynı becerileri kullanmasına olanak tanır. Kurumlar verileri farklı 
şekillerde kullandığı için Microsoft platformu, hem online alışveriş uygulamasındaki siparişler gibi 
operasyonel verilerle hem de veri analizi için kullanılan toplanmış bilgiler gibi analitik verilerle çalışır. 
Bunun ele almanıza yardımcı olacağı zorluklardan bazıları şunlardır: 
 

 Kendi veri merkezinizde ve genel bulutta ortak bir veritabanı kullanmak. 
 

 Kurum içindeki veritabanınızı tamamlamak için bulutta veri hizmetleri kullanmak. 
 

 Veri ambarı, veri analizi ve veri görselleştirme için kurum içinde ve bulutta tutarlı hizmetler 
sağlamak. 
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Kurum içinde ve bulutta ortak veritabanından avantaj sağlamak 
 

Microsoft SQL Server, dünya genelindeki veri merkezlerinde bulunan iş açısından kritik iş yüklerini 
destekleyen vadesi gelmiş bir tekliftir. Bir hibrit bulut ortamında bu teknolojiyi birçok faydalı şekilde 
kullanabilirsiniz.  
 

Seçeneklerden biri SQL Server'ı bir Azure IaaS sanal makinesinde çalıştırmaktır. Bunu, örneğin 
maliyetlerinizi azaltmak için tüm uygulamanızı buluta taşımanın bir parçası olarak veya kurum içinde 
kurulmuş uygulamalar için bir geliştirme ortama oluşturmak üzere yapabilirsiniz. Nedeni ne olursa olsun 
hibrit bulutunuzda aynı veritabanı teknolojisini kullanabilirsiniz. Bu, değişen kurum gereksinimlerini 
yanıtlamak için verilerinizi ve uygulamalarınızı gerektiği gibi taşımanızı kolaylaştırır. 

 

Diğer bir olasılık ise SQL Server AlwaysOn Erişilebilirlik Gruplarıyla iş sürekliliği sağlamak için buluttan 
yararlanmaktır. Şekil 6, bunun nasıl göründüğünü gösterir. 
 

 
 

Şekil 6: SQL Server AlwaysOn ile bulutu kurum içinde veritabanı için iş sürekliliği sağlamak amacıyla 

kullanarak Azure sanal makinede ikinci bir sunucu çalıştırılabilir.  

Şekilde görüldüğü gibi erişilebilirlik grubu, iki farklı sistem çalışan SQL Server'ın iki (veya daha fazla) 
örneğine sahiptir. AlwaysOn teknolojisi, verilerdeki değişiklikleri otomatik olarak bu sistemlerde çoğaltır. 
Birincisi başarısız olursa ikincisi otomatik olarak devralarak bu veritabanını kullanan uygulamaların 
çalışmaya devam etmesini sağlar. Bu tür çoğaltma, iş açısından kritik iş yükleri için esastır ve AlwaysOn, 
düşük kurtarma süresi hedefi (RTO) olan senaryoları destekler.  
 

Bulutta ikinci sunucuyu çalıştırmak size zaman ve para tasarrufu sağlar. Bu ikincisi, verilere erişimi 
ölçeklendirmenize yardımcı olmak için okunabilir hale getirilebilir. Örneğin, okunabilir ikinci sunucu, 
mobil iş zekası uygulaması kullanarak satış elemanlarına daha yakın olan bir Azure veri merkezine 
yerleştirilebilir.  
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Kurum içindeki verilerinizi buluta taşıyarak tasarruf edin  
 

Bir veritabanını bir bulut sanal makinesinde çalıştırmak kullanışlıdır. Ancak hibrit veri platformu, kurum 
içindeki veritabanlarınızı tamamlayan bulut veritabanı hizmetleri de sağlamalıdır. Microsoft hibrit bulutu, 
bunu birkaç şekilde yapar.  
 

SQL Server, örneğin, Azure Blob'lara yedeklemeler için yerleşik destek sağlar. Bu desteğin kullanımı 
kolaydır, planlanmış bir yedeklemenin kurulması için birkaç tıklama yeterlidir. Ayrıca, Blob'ların sağladığı 
düşük maliyetli depolamadan faydalanmanızı sağlar. Yedekleme verilerinizin coğrafi olarak 
yedeklenmesini sağlayarak verilerinizin iki farklı Azure veri merkezinde depolandığından emin olun. 
Kurumlarında depolaması gereken veri miktarının sürekli arttığını düşününce bu sınırsız bulut 
depolamaya kolay erişime sahip olmak kullanışlıdır.  
 

PaaS veri hizmeti olan Azure SQL Veritabanını kullanarak daha çok olasılık sağlar. Azure SQL Veritabanı, 
SQL Server'a bağlı olduğundan (aslında ikisi de aynı temel veritabanı altyapısını paylaşır) uygulamalar, 
iki teknolojide de verilere aynı şekilde erişebilir. Azure SQL Veritabanı, SQL Server ile yararlı şekillerde 
birleştirilebilir.  
 

Örneğin, SQL Server Stretch Database özelliği, bir uygulamanın SQL Server veritabanındaki tek bir tablo 
gibi görünen veriye erişimine olanak tanır. Ancak aslında bu tablonun bazı veya tüm satırları Azure SQL 
Veritabanı'nda depolanıyor olabilir. Bu teknoloji, Şekil 7'de gösterildiği gibi belirli bir süre boyunca 
erişilmeyen verileri otomatik olarak buluta taşır.  
 

 
 

Şekil 7: SQL Server Stretch Database, soğuk ilişkisel verileri otomatik olarak bulutta arşivler.  
 

Bu verileri okuyan bir uygulama, verilerin hiçbirinin buluta taşındığının farkında değildir. Uygulama sadece 
her zamanki gibi SELECT komutları yayınlar. Bir sorgu için soğuk veriler gerekli olursa SQL Server Stretch 
Database, bu verileri otomatik olarak Azure SQL Veritabanı'nda getirir. (Bekleyen veya hareket halindeki 
veriler tüm süreç boyunca korunur.) Sonuç ise daha az kullanılan verilerin daha düşük maliyetli bulutta 
otomatik olarak arşivlenmesidir. Bunu, örneğin, müşterilerinizin sipariş geçmişini saklamak için 
kullanabilirsiniz. Bu durumda kesinlikle eski verileri saklamak istersiniz ancak daha eski verilere daha 
az erişim sağlandığı için bunların Azure SQL Veritabanı'nda depolanması, uygulamalarda hiçbir değişiklik 
yapmanıza gerek kalmadan maddi olarak tasarruf etmenizi sağlayabilir.  
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SQL Server Stretch Database, Microsoft'un hibrit bulutunun rakiplerinin bulutlarından nasıl ayrıldığına 
başka bir örnek de sunar. Hem SQL Server hem de Azure SQL Veritabanı sunduğumuz için, bu ikisini 
benzersiz şekillerde yenilikçi hizmetler sağlayacak şekilde birleştirebiliriz. Örneğin, AWS bunu 
desteklemez. SQL Server Stretch Database özelliği yalnızca Azure bulutta erişilebilirdir.  
 

Tutarlı veri ambarı, analizi ve görselleştirme hizmetleri kullanın  
Şimdiye kadar odak noktası operasyonel veriler üzerindeydi. Ancak tutarlı bir veri platformunun tam 
değerini görmek için kapsamımızı genişletmemiz gerekir. Analitik veriler de hikayenin önemli bir 
parçasıdır ve Microsoft'un tutarlı hibrit bulutunun, kurumunuzun verilerle çalışmasını 
iyileştirebileceği başka bir alandır. Şekil 8'de olası bir senaryo gösterilmektedir.  
 

 
 

Şekil 8: Microsoft'un hibrit bulut veri platformu, kurum içindeki ve buluttaki verileri analiz 

etme ve görselleştirme için tutarlı hizmetler içerir.  

Kurum içindeki SQL Server veritabanı ve Azure SQL Veritabanı'nda tutulan operasyonel verilerinizi 
analiz etmeniz gerektiğini varsayın. Şekil 8'de görüldüğü gibi, Azure SQL Veri Ambarı'na iki kaynaktan da (ve 
daha fazlasından) veriler yükleyebilirsiniz. Bu bulut hizmeti, ilişkisel ve yapılandırılmamış olmak üzere büyük 
miktarlarda verileri barındırabilir ve personelinizin birkaç dakika içinde bir veri ambarı kurmasını sağlar. 
Hizmet, ölçeklendirmeyi de kolaylaştırır: Veri ambarı kapasitenizi artırmak veya azaltmak için kaydırıcıyı 
hareket ettirin. Ayrıca hem ilişkisel hem de yapılandırılmamış verilerle ilgili sorgular yapmanıza olanak tanır. 
Azure SQL Veri Ambarı, her veriyle herhangi bir dili kullanmak için bir teknolojisi olan PolyBase'i sunar.  
 

Şekilde gösterildiği gibi, bu verileri analiz etmek için Azure Analysis Services'i kullanabilirsiniz. SQL Server 
Analysis Services'in kanıtlanmış teknolojisine dayanan bu bulut hizmeti, kurumunuzun mevcut becerilerden 
ve tanıdık araçlardan yararlanmasını sağlar. Personeliniz, tamamen yeni bir şey öğrenmek yerine hızlıca 
üretken olabilir. Şekil 8'de görüldüğü gibi zaten yaptığınız işi yeniden kullanmak için var olan tablolu 
modelleri içe aktarabilirsiniz. Veri analistleri yeni modeller de oluşturabilir. Ardından yalnızca URL'yi 
değiştirerek bunları Azure Analysis Services'e veya SQL Server Analysis Services'e kurabilir.  
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Analitik zincirindeki son halka ise verileri görselleştirmektir. Microsoft veri platformu, bunu yapmak için 
bulut tabanlı Power BI sağlar. Bu hizmet Azure Analysis Services, SQL Server Reporting Services kullanılarak 
kurum içinde oluşturulmuş raporlar ve daha birçok kaynaktan gelen verilerle çalışabilir. (Amazon'un veri 
ambarı hizmeti olan AWS Redshift'e bir bağlayıcısı bile vardır.)  
 

Power BI bir web tarayıcı, mobil cihaz veya başka bir şekilde dashboard'lar görüntüleyebilir. Bir telefona 
söylenen doğal dil sorguları aracılığıyla bile erişilebilir. Örneğin, bir satış temsilcisi geçen ayki Londra 
satışlarıyla ilgili kolayca bilgi almak veya başka özel isteklerde bulunmak için telefon kullanabilir.  
 

Microsoft'un tutarlı veri platformu, hibrit bulut için başka teknolojiler de sunar. Örneğin kurumlarınız, 
Azure HDInsight ve Azure Data Lake dahil olmak üzere buluttaki tam yönetilen büyük veri hizmetleriyle 
ilişkisel ve ilişkisel olmayan tüm verilerinizden kapsamlı görüşler elde edebilir. Microsoft hibrit bulut, ortak 
şablonlar ve yeniden kullanılabilen R dili desteğiyle kurum içindeki ve buluttaki verilerde analitik, derin 
öğrenme ve akıllı uygulamaları etkinleştirebilir. Azure Makine Öğrenimi, Bilişsel Hizmetler ve diğer özellikler 
bunu mümkün kılar.  
 

Microsoft'un hibrit bulut veri platformu rakip alternatiflerinden neden daha iyidir? Bunun birkaç nedeni 
vardır. Öncelikle kapsamlıdır; verilerle birçok farklı şekilde çalışacak yazılım ve hizmetler sağlar. Platform 
aynı zamanda, gerektiğinde verileri ve tablolu modeller gibi diğer yapıları taşımanıza olanak sağlar. 
Bunun kadar önemli olarak bu veri platformunun bulut bileşenlerinin hepsi PaaS hizmetidir. IaaS sanal 
makinelerindeki kurum içi sunucularda çalışmak yerine, bunun getirdiği tüm yönetim yüküne rağmen 
PaaS hizmetleri, sizin yerinize bununla ilgilenir. Bulutta kaynaklar oluşturma ve ölçeklendirme kolay bir 
işlemdir ve Azure, yüksek erişilebilirlik sağlar. Bu etkenler, maliyetlerinizi düşürebilir ve çalışanlarınızı 
daha değerli işler yapmaları için özgür bırakır.  
 

Alternatif çözümler Microsoft'un hibrit veri platformunun kapsamına, bulutunuz ve veri merkezinizdeki 
tutarlılığa sahip değildir. Ayrıca, Microsoft'un mümkün olan her zaman PaaS hizmetleri sunma taahhüdünü 
de vermezler. Bu tür bir tutarlı veri platformunuz yoksa gerçekten bir hibrit bulutunuz yok demektir.  
 

Gereksinim: Tümleşik geliştirme ve Geliştirme İşlemleri  
 

Bulut kullanmanın en büyük zorluklarından biri, bulut geliştirme platformunun geleneksel kurum içi 
platformlarından farklı olmasıdır. İki ortamın da Windows Server ve Linux'ta çalışan sanal makineler 
sunması gibi elbette bazı şeyler aynıdır, ancak diğer özellikler oldukça farklıdır. Bu farklılıklar aşağıdaki 
gibi sorunlar oluşturabilir:  
 

 Bir bulut platformu için oluşturulan bir uygulamayı kurum içine geri taşımak zor olabilir. Uygulama, 
veri merkezinizde mevcut olmayan bir teknoloji kullanıyorsa kendinizi buluta bağlı şekilde 
bulabilirsiniz. 

 

 Bulut çözümünün uygun olmadığı durumlarda güncel platform teknolojileri sağlamak zor olabilir. 
Bunun ilk örneği, uygulamaların her zaman buluta bağlanamadığı veya performansla ilgili 
nedenlerden dolayı kullanıcılarına kapalı çalışması gerektiği uç bilişim senaryolarıdır. 

 

 Yürürlükteki her yönetmeliğe uyum sağlarken bulutu kullanan uygulamalar oluşturmak zor olabilir. 
Uygulamanın, veri bağımsızlığı kurallarının kurum içinde bir çözüm gerektirdiği tek bir konumda 
çalışması gerekiyorsa geliştiricilerinizin bulut ve kurum içindeki veri merkezi için farklı modeller 
oluşturması gerekebilir. 

 

 Bulut platformu ve kurum içindeki ortamınız arasındaki farklar, iki konumda da kurulmuş 
uygulamalar için ortak bir Geliştirme İşlemleri ortamı oluşturmayı zorlaştırabilir. 

 

Microsoft Azure Stack, tüm bu sorunlara yöneliktir. Bu teknolojiyi, kendi kurumunuzun içinde Microsoft 
Azure tarafından sunulan bulut hizmetlerinin bir alt kümesini sağlamak için kullanabilirsiniz. Şekil 9'da, 
bunun nasıl göründüğü gösterilmektedir.  
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Şekil 9: Azure Stack, veri merkezinize Azure hizmetlerinin bir alt kümesini sunarak iki yerde de aynı 

uygulamaların çalışmasını sağlar.  
 

Azure Stack, kurum içinde veya bulutta çalışması fark etmeden, geliştiricilerinizin yazılımı aynı şekilde 
oluşturmasını ve kurmasını sağlar. Ayrıca, hibrit bulutunuza tutarlı Geliştirme İşlemleri mekanizmaları 
uygulamalarına olanak tanır. Azure Stack, bunları mümkün kılmak için daha fazlası yolda olan en önemli 
Azure teknolojilerinin birçoğunu sunmaktadır. Azure Stack'teki teknolojiler şunlardır:  
 

 İsteğe bağlı olarak Windows ve Linux sanal makineleri sağlayan hizmet olarak altyapı (IaaS). 
 

 .NET, PHP, Java ve diğer ortamlarla mikro hizmetler uygulamalarının temeli olan Service Fabric'te 
uygulama oluşturma desteğiyle birlikte App Service dahil olmak üzere hizmet olarak platform (PaaS). 
Hem Azure hem de Azure Stack, platformlar arası PaaS teknolojisi olan Cloud Foundry'i de destekler. 

 

 Azure Functions ile sunucusuz bilişim. 
 

 Kubernetes, DC/OS ve Swarm kullanarak kapsayıcı düzenlemesi sağlayan Azure Container Service 
(ACS) ile kapsayıcı desteği. 

 

 Azure Blob'ları ve Tabloları içeren depolama. 
 

Azure Stack, bulut hizmetleri sağlamak için mevcut kurum içindeki teknolojileri esnetmeyi denemek 
yerine Azure hizmetlerini veri merkezinize getirir. Bu tutarlı hibrit bulutu oluşturmak daha önce 
açıklanan sorunları çözmenize yardımcı olur.  
 

Kurum içinde ve bulutta aynı modern uygulamaları çalıştırın  
 

Azure ve Azure Stack, aynı arayüzlere sahip aynı hizmetler olan aynı teknolojileri sunduğu için ikisi 
arasında uygulamaların taşınması kolaydır. Bunun birkaç avantajı vardır.  
 

İlk olarak kurumunuz, gereksinimlerine göre bir uygulamayı nereye kuracağını seçebilir. Bulut veya kurum 
içindeki veri merkezine bağlı kalmak zorunda değilsiniz. Bunun yerine bir uygulamanın hibrit bulutunuzda 
çalışması, kurumsal ve teknik gereksinimlerinizi değiştirebilir.  
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Geliştiricileriniz, bulutta veya kendi veri merkezinizde çalışması fark etmeksizin oluşturdukları tüm 
uygulamalar için güncel teknolojileri de kullanabilir. Buna müşterileriniz tarafından kullanılan e-ticaret 
sistemi gibi dışa dönük uygulamaların yanı sıra kendi çalışanlarınızın kullandığı iş hattı çözümü gibi dahili 
uygulamalar da dahildir. Azure Functions ile sunucusuz bilişim gibi en son yenilikler ve ACS ile modern 
kapsayıcı desteği iki konumda da mevcuttur. Kurum içi geliştirme projeleriniz artık eski teknolojilerle 
sınırlı değildir.  
 

İki konumda da aynı teknolojilerin kullanılması, kurumunuzun iki konumda da aynı özellikleri 
kullanabileceği anlamına gelir. Bu da oldukça önemlidir. Bulut ve kurum içinde geliştirme için farklı 
özelliklere sahip kişiler bulmak (ve tutmak) yerine iki türlü proje için de aynı kişileri kullanabilirsiniz. 
Daha sonra daha ayrıntılı şekilde açıklanacağı gibi, uygulamaları kurmak ve güncelleştirmek için aynı 
süreçleri de kullanabilirsiniz.  
 

Bunu, Amazon Web Services (AWS) gibi yalnızca buluta odaklanmış olan bir sağlayıcının bulut 
platformunu seçtiğinizde gerekli olacak şeylerle karşılaştırın. Kurum içinde eşdeğeri olmadan bu iki 
ortamdaki farklı teknolojileri, kişileri ve süreçleri kullanmak zorunda kalırsınız. Bu, tutarlı bir hibrit 
bulutunun neden bu kadar önemli olduğunun açık bir örneğidir.  
 

Uç ve bulutta tümleşik çözümler sağlayın  
 

Birçok iş gereksinimi bulutta çalışan uygulamalar tarafından karşılanabilir. Bu her şey için geçerli değildir 
ancak uç yine de önemlidir. Örneğin, bulut erişiminin doğasından kaynaklanan gecikme süresinin 
kabul edilemez olduğu bir durumu düşünün. Örneğin bir üretim ortamında, gerçek zamanlı bir 
kontrol uygulamasının denetlediği robotlara oldukça yakın bulunması gerekebilir. (Işık hızı ortadan 
kaldırılamayacak bir kısıtlamadır.) Ya da buluta sürekli bağlantının pratik olmadığını varsayın. 
Denizin ortasında, yalnızca aralıklı internet erişimi olan bir tur gemisi düşünün.  
 

Tüm bu durumlarda, kurumlar yine de modern platform teknolojileri kullanarak uygulamalar oluşturmak 
ister. Gerekirse bulutta da çalışabilecek uygulamalar da oluşturmak isteyebilir. Gerekli değilse neden 
bu uygulamalar bir kurum içi ortama kilitlensin? Kurumlar, Azure Stack kullanarak gerektiğinde buluttan 
yararlanmaya devam ederken uçta da olası en iyi uygulamaları oluştururlar. Örneğin, bir tur gemisi 
gemiyle ilgili veri toplamak ve biriktirmek için Azure Stack'a yerleşik bir gemi uygulaması kullanabilir. 
Aynı uygulama, kurumun gemi filosundan veri toplamak ve biriktirmek için Azure bulutta da çalışabilir. 
İki yerde de aynı geliştirme ortamının olması buna olanak sağlar. 
 

 

 

Uçta bilişim olarak Nesnelerin İnterneti 
 

Nesnelerin İnterneti (IoT), uç bilişimi bulutla birleştirmenin başka bir örneğini de sunar. 
Microsoft Azure, IoT uygulamalarını desteklemek için birçok cihazdan çok sayıda olayı kabul edip 
ara belleğe alabilen bir bulut hizmeti olan IoT Hub'ı sunar. Bu olaylar daha sonra Azure'da 
çalışan, belki de Azure Stream Analytics veya başka bir Azure yayın teknolojisi kullanan 
uygulamalar tarafından işlenebilir. Alan ağ geçitleri, birden çok basit cihazdan veri toplayan 
sistemler oluşturmaya yardımcı olmak için Microsoft IoT Ağ Geçidi SDK sağlar. 
 

Bu yaklaşım, Microsoft'un hibrit bulutunun bir parçası olarak düşünülmesi için kurum içindeki 
cihazları ve bulutu bir araya getirir. Nasıl görürseniz görün birçok IoT uygulaması bulutun gücü 
olmadan var olamazdı.  
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Her yönetmeliğe uygun bulut uygulamaları oluşturun  
 

Birçok kurum için bulut bilişimi benimsenin önündeki en büyük engel yasal düzenlemelerdir. Bazen 
kanunlara göre müşteri verilerini kendi veri merkezinizde depolamak yasaktır veya depolamaya yalnızca 
kendi ülkenizde olması koşuluyla izin verilir. Hiçbir bulut sağlayıcı her ülkede mevcut olmadığı için bu 
yasal düzenlemeler, bazı uygulamalar için bulutu kullanmanızı engelleyebilir.  
 

Azure Stack ile geliştiricileriniz, Azure veya Azure Stack'ta bir değişiklik yapmadan kurulabilecek bir 
uygulama oluşturabilir. Yasal düzenlemeler bulutu kullanmanıza izin veriyorsa uygulamanızı Azure'da 
çalıştırmak en tasarruflu, en ölçeklenebilir ve en güvenli seçim olabilir. Verilerinizi kurum içinde tutmanız 
gerekiyor olabilir ancak aynı uygulamayı kendi veri merkezinizdeki Azure Stack'ta çalıştırabilirsiniz. 
Uygulamayı harici olarak çalıştırmak istiyorsanız ancak belirli bir ulusal sınır içinde tutmanız gerekiyorsa 
Azure Stack'i her ülkedeki veri merkezinizde çalıştıran hosting sağlayıcısına güvenebilirsiniz. Yasal 
düzenleme ne olursa olsun Azure ve Azure Stack'in birleşimi, aynı uygulamayı kullanarak bunu 
karşılamanıza olanak tanır. Bu uygulamalar, her zamanki gibi kurum dışında veya kurum içinde, web 
istemcileri, mobil istemciler vb. ile kullanılan uygulamalar olabilir.  
 

Bunu, AWS gibi yalnızca genel bulut sağlayıcısıyla sahip olacağınız seçeneklerle karşılaştırın. Aynı yasal 
düzenleme çeşitliliğine yönelik olarak uygulamanızın iki farklı sürümünü oluşturmanız gerekebilir. Gerçek 
hibrit bulut bunu gerektirmez. Aynı modern bulut platformunu her yerde sunar.  
 

Kurum içinde ve bulutta ortak bir Geliştirme İşlemleri ortamı kullanın  
 

Geliştirme İşlemleri, yazılımı kurulmasını ve güncelleştirilmesini iyileştirebileceğiniz araçların, süreçlerin 
ve kültürün bir birleşimidir. Geliştirme İşlemlerini iyileştirmenin en önemli yönleri arasında aşağıdakiler 
yer alır:  
 

 Uygulamanın ihtiyacı olan ortamın oluşturulmasının otomatikleştirilmesi. Buna sanal makineler 
oluşturma, ağlar kurma, uygulama kodunu kurma ve dahası dahildir. Otomasyon, bunların hepsini 
yazılımla yapmak anlamına gelir. Bu nedenle, Geliştirme İşlemlerinin bu yönü genelde "kod olarak 
altyapı" şeklinde adlandırılır. 
 

 Bu ortama yeni yazılım kurulumunun otomatikleştirilmesi. Bu özellik genelde yeni kod oluşturmak, 
test etmek ve kurmak için komut zincirleri oluşturmayı sağlayan Jenkins veya Visual Studio Team 
Services gibi araçlar kullanır.  
 

Bir hibrit ortamda, aynı uygulama kurum içinde veya bulutta çalışabilir. Benzer şekilde hibrit bulut 
oluşturmanın önemli bir parçası da ikisi için de aynı şekilde çalışan bir Geliştirme İşlemleri süreci 
ayarlamaktır. Şekil 10'da gösterildiği gibi Azure ve Azure Stack ile Microsoft hibrit bulutu bunu sunar.  
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Şekil 10: Azure ve Azure Stack, aynı Geliştirme İşlemleri ortamlarını paylaşabilir.  

Şekilde görüldüğü gibi Geliştirme İşlemleri ekibi, Azure'da ve Azure Stack'ta gerekli altyapıyı tanımlamak 
için Azure Resource Manager'ı (ARM) kullanır. Ekip, ARM şablonu oluşturarak uygulamanın gerektirdiği 
ortamı tam anlamıyla belirtebilir. Azure ve Azure Stack, tamamen tutarlı hizmetler sağlar. Bu ortamı 
bulutta veya kurum içinde oluşturmak için aynı şablon kullanılabilir.  
 

Bu yapıldıktan sonra Geliştirme İşlemleri ekibi, yeni yazılım için kurulum komut zincirleri oluşturmak 
amacıyla seçtikleri araçları kullanabilir. Azure Stack, Azure'un alt kümesini olduğundan aynı komut 
zinciri, iki ortamı da hedef belirleyebilir. Birine veya diğerine yazılım göndermek için komut zincirinin 
hedeflediği URL'yi değiştirmek yeterlidir. Örneğin, kullanıcılarının çoğuna buluttaki Azure'dan hizmet 
eden ancak yasal düzenlemeler nedeniyle belirli bir ülkedeki Azure Stack'ta çalışan bir uygulama 
oluşturduğunuzu düşünün. Geliştirme ekibiniz, iki yerde de aynı ortamı kurmak için bir ARM şablonu 
oluşturup ikisine de aynı şekilde güncelleştirmeleri kurmak üzere seçtiği derleme sunucusunu 
kullanabilir. Bu tutarlılık, uygulamaları ortak bir şekilde oluşturmalarını, ardından doğru konuma 
kurabilmelerini sağlar. Ayrıca, ekibin gerektiğinde hibrit bulutunuzda ARM şablonlarını yeniden 
kullanabilmesine olanak tanır ve Geliştirme İşlemleri sürecinizi kolaylaştırır.  
 

Bunu, yalnızca buluta odaklanmış bir sağlayıcıyla sahip olacağınız durumla kıyaslayın. Amazon Web 
Services, örneğin büyük ölçüde ARM ile kıyaslanacak bir teknoloji olan CloudFormation'ı sunar. Ancak 
CloudFormation, bulutta ortamları tanımlamakla sınırlıdır. Kurum içinde çözüm için başka bir şey 
yapmanız gerekir. Yine, tutarlı bir hibrit bulutun değeri açıktır.  
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Sonuç  
 

Hibrit bulut bilişim, birçok kurum için önemlidir ve yakın zamanda da bu değişecek gibi görünmüyor. 
Bu göz önüne alındığında, doğru hibrit bulut tedarikçisi son derece önemlidir. Bunu yaparken 
gerçekten tutarlı bir hibrit bulutun, tümü hibrit ortam için tasarlanmış olan dört temel bileşeni 
sağlaması gerektiğini unutmayın:  
 

 Ortak kimlik 
 

 Tümleşik yönetim ve güvenlik 
 

 Tutarlı veri platformu 
 

 Tümleşik geliştirme ile Geliştirme İşlemleri 
 

Microsoft hibrit bulut bu dördünü de sunmaktadır. Kurum içindeki ortamınızı buluta entegre etmeyi, 
ortamlar arasında bilişiminizi optimize etmeyi veya bulut bilişimin sağladığı yeni hizmetlerle yenilik 
kazanmayı hedefliyorsanız sizi destekliyoruz.  
 

Kurum içindeki ve buluttaki kaynakların bir arada çalışmasına olanak tanıyan, yönetime tümleşik bir 
yaklaşım sağlayan ve her yerde tek bir kimliğe izin veren bütünsel bir bilişim ortamı arıyorsanız 
ihtiyacınız olan şey Microsoft hibrit bulut. Kurumsal itibarımız ve tutarlı hibrit kapasitemiz, 
yolculuğunuz için güvenilir bir tedarikçi olduğumuz anlamına geliyor.  
 


