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Mimarlar için Azure, kurumunuz için bir 
Azure genel bulutu mimarisinde kullanılan 
tüm önemli ve zor karar vermek hususları 
genelinde size rehberlik eder. Kitap, Azure 
ile kullanılabilir tüm tasarım kategorilerine 
kapsamlı bir giriş ile başlar. Bu tasarım 
modelleri, bulutun yüksek kullanılabilirlik, 
veri yönetimi ve benzeri gibi farklı yönlerine 
odaklanır.

Daha sonra yavaş yavaş, bulut yapınız ve 
mimariniz gibi farklı hususlarına geçiyoruz. 

Ayrıca, bir kurum için yararlı olabilecek Azure 
Functions ve Azure Analytics gibi, Azure 
tarafından sağlanan farklı hizmet türlerinin 
kısa bir açıklamasını da içerir. Bu kitapta, 
kurumunuzun gereksinimlerine göre bir Azure 
bulutu geliştirmek için gereken her husus ve 
işlev ele alınmaktadır.

Bu kitabın sonunda, bir tam teşekküllü bir 
Azure bulutu geliştirebilecek bir konumda 
olacaksınız.

Öğreneceğiniz konular:  

• Azure Bulut platformunun bileşenlerini 
tanımak

• Bulut tasarım modellerini anlamak

• Azure kurulumunuz için kurumsal güvenlik 
yönergeleri kullanmak

• Sunucusuz çözümleri tasarlamak ve 
uygulamak

• Bulut mimarisi ve kurulum işlem hattı

• Azure çözümleri için maliyet yönetimi 
anlamak
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Yazar Hakkında

Ritesh Modi, şu anda Infront Consulting Group'un ana danışmanı olarak çalışan, 
eski bir Microsoft kıdemli teknoloji uzmanıdır. Mimar, kıdemli uzman, bulut mimarı, 
yayınlanmış yazar, konuşmacı ve ayrıca veritabanı, Azure, robotlar, blok zinciri, 
bilgi işlem hizmetleri, DevOps, yapay zeka ve otomasyona olan katkılarıyla bilinen 
bir liderdir. Birden fazla kitabın yazarıdır. Developing Bots using Bot Framework ve 
DevOps with Windows Server 2016 son kitaplarından bazılarıdır. Ayrıca Windows 
Server ekibi ile birlikte Introducing Windows Server 2016 Technical Preview adlı başka 
bir kitap yazmıştır.

TechEd ve PowerShell Asya Konferansı dahil 15'ten fazla konferansa konuşmacı 
olarak katılmış ve MSDN dergisinde yayınlanmış bir yazardır. Müşterileri için 
kurumsal çözümler oluşturma ve dağıtma konusunda on yılı aşkın deneyime ve 
25'ten fazla teknik sertifikaya sahiptir. Kitap yazmak, kızıyla oynamak, film izlemek 
ve yeni teknolojileri öğrenmeye devam etmek ilgi alanları ve hobileri arasında 
sayılabilir. Twitter kullanıcı adı: @automationnext.

Ritash şu anda Hindistan'da Haydarabad'da yaşamaktadır.



Teşekkürler

Bu kitabı yazmak harika bir deneyimdi. Kişisel olarak geliştim ve artık daha fazla 
sabra, azme ve kararlığa sahibim. Teşvikleri ve sağladıkları motivasyon ile beni 
ileriye iten insanlara çok şey borçluyum. Bu kitabın ortaya çıkmasında katkısı 
bulunan birçok insana teşekkür etmek istiyorum.

Benim için dünyaya bedel olan, kendimi zorlamam için bana ilham veren ve sonuç 
olarak her şeyi harcanan emeğe değer kılan insanlarla başlamalıyım. Bahsettiklerim 
annem, Bimla Modi; eşim, Sangeeta Modi ve kızım, Avni Modi; hayatımdaki üç 
muhteşem kadın. Kitaba odaklanmayı sürdürmemi sağlamak için sürekli destek 
veren babama da teşekkür ederim.

Tabii ki Packt takımına da teşekkür etmeliyim. Beni bu projeye aldığı ve proje 
boyunca bana yardımcı olduğu için içerik geliştirme editörü Abhisdek Jadhav'a 
teşekkür ederim. Bu kitap için beni bulduğundan dolayı satına alma editörü 
Shrilekha Inani'ye teşekkür ederim. Ayrıca kitapta bana birçok kez rehberlik eden ve 
inanılmaz derecede faydalı geri bildirimler sağlayan teknik editör Aditya Khadye'ye 
teşekkür ederim.

Son olarak, geçen sene boyunca onlarla fazla zaman geçiremediğim için ailem, 
arkadaşlarım ve iyiliğimi dileyenlerden özür dilemek istiyorum. Bunu telafi edeceğim.



Hakemler Hakkında

Paul Glavich 13 yıldır ASP.NET MVP'sidir ve şu anda Readify için baş danışman 
olarak çalışmaktadır. Daha önce, Saasu'da Teknoloji Sorumlusu (CTO), Datacom'da 
çözüm mimarı, ardından Readify'da kıdemli danışmandı ve öncesinde EDS 
Avustralya'da teknik mimar olarak görev yapmaktaydı. PICK, C, C++, Delphi ve 
Visual Basic 3/4/5/6'dan C# ile .NET, ASP.NET, Azure, Cloud ve DevOps'taki 
mevcut uzmanlığına kadar geniş bir yelpazede 20 yıllık endüstri deneyimine sahiptir.

Paul, .NET'in ilk beta sürümünden beri .NET teknolojilerinde geliştirmektedir ve 
dünyanın ilk .NET teknolojisini kullanan internet bankacılığı çözümlerinden biri 
için teknik mimar olarak görev yapmıştır.

Paul çeşitli .NET ile ilgili haber gruplarında görülebilir, Sidney .NET kullanıcı 
grubunda ve TechEd'de sunum yapmıştır, ayrıca ASPInsiders'ın bir üyesidir. ASP 
Alliance gibi topluluk sitelerinde görülebilecek bazı teknik makaleler de yazmıştır. 
Paul toplamda üç kitap yazmıştır: Beginning AJAX in ASP.NET, Beginning Microsoft 
ASP.NET AJAX ve son kitabı, .NET Performance Testing and Optimisation. Şu anda 
genel mimariye, çözüm tasarımına ve Microsoft bulut çözümlerine odaklanmaktadır. 

Kişisel hayatında Paul, evli ve üç çocuk babasıdır. Üç torunu vardır ve Budo-Jitsu'da 
5. derece siyah kuşak sahibidir. Ayıca Wing Chun Kung fu da yapmaktadır.

Bugün olduğum yere gelmeme yardımcı olan çok fazla insan var 
ve bunun için başka bir kitap daha gerekir. O yüzden, kısa tutmak 
amacıyla, muhteşem oldukları için üç çocuğum Kristy, Marc ve 
Elizabeth'e; bana ilk bilgisayarımı aldıkları için anne ve babama; 
benle ineklik ettikleri için inek arkadaşlarıma; ama en çok da 
hayatımda ve kariyerimde beni desteklediği ve bitmek bilmeyen 
teknoloji gevezeliğime ve baba şakalarıma dayandığı için eşim 
Michele'e teşekkür ederim.



Vikram Pendse, Azure'da Microsoft MVP'sidir ve son 10 yılda çeşitli Microsoft 
etkinliklerinde seçkin bir konuşmacı olmuştur. Hindistan'da çeşitli Microsoft 
topluluklarının çok etkin bir üyesidir. Kendisi bir bulut çözümleri mimarıdır ve 
şu anda Amazon AWS iş yüklerini Azure'a taşıma stratejisini oluşturmaktan, 
bulut merkezli çözümler sağlamaktan, mimariden, RFP desteğinden ve küresel 
teslimatlardan sorumlu olduğu, Pune'de önde gelen Microsoft Ortaklarından biriyle 
çalışmaktadır. Onu Twitter'da @VikramPendse hesabından takip edebilirsiniz.

Packt'te aşağıdaki kitaplar için teknik hakemlik yapmıştır:

• Windows Phone 7'de Microsoft SharePoint 2010 Kurumsal Uygulamaları
• Microsoft Silverlight 4 Veri ve Hizmetler Kılavuzu

Eşim Aarti'ye ve oğlum Aditya'ya süreç boyunca verdikleri destek 
ve cesaret için teşekkür ederim.

Ruben Oliva Ramos; Tecnologico of León Enstitüsü'nden bir bilgisayar sistemleri 
mühendisidir ve bilgisayar ve elektronik sistemler mühendisliği, uzaktan bilişim ve 
ağ uzmanlığı dalında Guanajuato Meksika'da Leon'daki Salle Bajio Üniversitesi'nden 
yüksek lisans derecesine sahiptir. Nesnelerin İnterneti uygulamaları için web 
çerçevelerini ve bulut hizmetlerini kullanarak Arduino ve Raspberry Pi'ye bağlı 
cihazların kontrol edilmesi ve izlenmesi için web uygulamalarının geliştirilmesinde 5 
yıldan fazla deneyime sahiptir.

Salle Baijo Üniversitesi'nde mekatronik öğretmenidir ve mekatronik sistemlerin 
tasarımı ve mühendisliğinde yüksek lisans öğrencilerine ders vermektedir. Aynı 
zamanda Leon, Guanajuato, Meksika'da Bachillerato Tecnologico Industrial 225'te 
çalışmaktadır; Mekatronik Teknisyeni Kariyerinde elektronik, robotik ve kontrol, 
otomasyon ve mikrodenetleyiciler üzerine dersler vermektedir ve danışman ve 
geliştirici projeleri, aşağıdakiler gibi teknolojilerin kullanılmasıyla sistemlerin ve 
veri kaydedici verilerinin izlenmesi gibi alanları içerir: Android, iOS, Windows 
Phone, HTML5, PHP, CSS, Ajax, JavaScript, Angular, ASP .NET veritabanları: 
SQLite, MongoDB, MySQL, WEB Sunucuları: Node.js, IIS, donanım programlaması: 
Arduino, Raspberry Pi, Ethernet Shield, GPS ve GSM/GPRS, ESP8266 ve veri 
toplama ile programlama için kontrol ve izleme sistemleri.



Packt için Internet of Things Programming with JavaScript adlı bir kitap yazmıştır. 
Ayrıca Monitoring, Controlling, and Acquisition of Data with Arduino ve Visual Basic 
.NET for Alfaomega kitaplarını yazmıştır..

Bu projeyi sürdürmede bana güç ve cesaret verdiği için kurtarıcım ve 
efendim İsa Mesih'e teşekkür ederim. Sevgili eşim Mayte'ye; iki sevimli 
oğlumuz Ruben ve Dario'ya; sevgili babam Ruben'e; sevgili annem 
Rosalia'ya; erkek kardeşim Juan Tomas'a ve kız kardeşim Rosalia'ya; 
bu kitabı incelerken verdikleri tüm destek için, hayallerimin peşinden 
koşmama izin verdikleri ve yoğun günlük işimden sonra onlarla 
olamamamı hoş gördükleri için teşekkür ederim.

Bana bir yazar ve hakem olarak işbirliği yapma ve bu dürüst  
ve profesyonel ekibe katılma fırsatını verdiği için Packt'e  
çok müteşekkirim.
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Önsöz
Azure, Microsoft tarafından sunulan bulut, olgun ve sürekli büyüyen bir bulut 
platformudur. Büyük ilgi görüp hız ve popülerlik kazanarak birçoğu için tercih 
edilen bulut platformu olmaya devam etmektedir. Azure büyük bir platformdur, 
ancak bu platformun ardında, sihrin gerçekleşmesini sağlayan yüzlerce Azure 
kaynağı ve hizmeti vardır. Tüm bu kaynaklar ve hizmetler, Azure Resource 
Manager'ı kullanan kullanıcılara aynı şekilde sunulur. Bir bulut platformu, 
kullanıcılara ve her ülkenin güvenlik ve verilere ilişkin bağımsız kurallarına saygı 
göstermelidir. Azure dünya çapında 35'ten fazla veri merkezine sahiptir ve bu 
sayı her yıl artmaya devam eder. Azure bugün sektörde mevcut olan güvenlik 
sertifikalarının çoğuna sahiptir. Azure, Hizmet olarak Altyapı, Hizmet olarak 
Platform ve Hizmet olarak Yazılım gibi farklı modelleri kullanan kurulumlarda farklı 
kontrol seviyeleri sağlar. Ayrıca hibrit bulutun uygulanması için zengin kaynaklar 
ve özellikler sunar. Hatta Azure Yığınının sunulmasıyla Azure, hibrit kurulumların 
uygulanması için en zengin özellikli ve olgun platformlardan biri haline gelmiştir. 
Azure açık bir buluttur, herhangi bir işletim sisteminin, programlama dilinin veya 
çalışma zamanının çalışmasına olanak tanır. Azure esnektir ve bazı farklılıkları olsa 
da benzer işlevleri uygulamak için birden fazla kaynak ve seçenek sunar. Azure 
birden fazla maliyet ve kullanım modeli sunar ve ister kullandıkça öde modunda 
ister kurumsal sözleşmede ister bulut çözüm sağlayıcı modelinde olsun her türlü 
müşteriyi kapsar. Bununla beraber, kurulumların genel maliyetini düşürmek için 
ayrılmış VM oluşumları ve Azure hibrit faydaları gibi çeşitli teklifler sunar. Azure 
müşterilerin kendi kurulumlarını otomatikleştirebilmeleri, ayrıca DevOps'taki 
yolculuklarına başlamaları için zengin araçlar sağlar. DevOps ortaya çıkmakta olan 
bir paradigmadır ve Azure, bunun uygulanması için tüm özellikleri sunar.
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Bu kadar çok seçenek, kaynak ve farklı kurulum modelleri ile Azure kullanıcılarının, 
her bir kaynağın mimari düzeydeki amacını, önemini ve işlevini ve eşdeğer 
kaynaklardan farklarını anlamaları önemlidir. Gereksinimlere göre uygun kaynaklar 
dağıtılmalıdır. Bulut tabanlı bir çözümün mimarisi birden fazla kaynaktan oluşur. 
Kaynak seçimi, yapılandırmaları ve etkileşimleri titizlikle ve uygun bir şekilde 
tasarlanmalıdır. Azure IoT, sunucusuz ve büyük veri gibi gelişmiş platformlar sağlar. 
Bunlar gelişmekte olan teknolojilerdir ve her birinden bu kitapta bahsedilmektedir.

Azure tüm kurumların bilgi işlem ihtiyaçlarını karşılamak için her türlü hizmeti 
sunar ve bu hizmetlerden doğru strateji ve mimarileri kullanarak faydalanmak 
önemlidir. Bu kitap bu yönde bir çabadır; tasarım modellerini, yüksek 
kullanılabilirliği, güvenliği, ölçeklenebilirliği, maliyet yönetimini, izlemeyi ve 
denetlemeyi ele alarak kullanıcılara kendi çözümlerini tasarlayıp oluşturabilmeleri 
için yeterli cephaneyi sağlama girişimidir. Bu kitaptaki tüm bölüm başlıklarının her 
biri için ayrı bir kitap yazılması gerekir. Mimari unsurları, en iyi uygulamaları ve 
Azure özelliklerinin kullanılmasını tek bir bölümde özetlemek son derece zordu. 
Tüm okuyucuları her bir bölümü incelemeye ve daha fazla içgörü edinmek için her 
bir bölümle ilgili Microsoft çevrimiçi belgelerini okumaya teşvik ederim.

Bu kitabın kapsadıkları
Bölüm 1, Başlangıç; yeni bir strateji ve paradigma olarak bulut bilişimi tanıtır. Bu 
kitabın odak noktası Azure'dur ve Azure'un tanıtılmasıyla başlar. IaaS ve PaaS 
hakkında detaylı bilgiler sağlar ve çözümlerin tasarlanmasında yardımcı olacak bazı 
önemli özellikleri tanıtır. Azure Resource Manager'ı ve Kaynak gruplarını tanıtır. 
Ayrıca bilgi işlem, ağ, depolama, işlevler, IoT, veri hizmetleri ve otomasyon araçları 
ve dilleri gibi başlıca Azure kaynaklarını tanıtır.

Bölüm 2, Azure Tasarım Kalıpları; sanal makineler, depolama hesapları, bölgeler ve 
kullanılabilirlik kümeleri ile ilgili Azure bulut kalıplarını anlatır. Ayrıca kısaca 
ölçeklenebilirliğin ve performansın uygulanmasına yardımcı olan bulut kalıplarını 
ele alır. Mesajlaşma kalıpları güvenilir çözümlerin oluşturulmasında yardımcı olur. 
Bu bölümde mesajlaşma kalıplarına da odaklanılır.

Bölüm 3, Yüksek Kullanılabilirliği Tasarlama; Azure'daki mevcut yüksek 
kullanılabilirlik özelliklerini açıklamaya yöneliktir. Kurumlar kurulumları için 
yüksek kullanılabilirliğe ihtiyaç duyar. Bu bölüm, yüksek kullanılabilirlik kavramları 
hakkında sağlam bir temel oluşturur ve kullanıcının IaaS ve PaaS kurulum 
stratejileriyle ilgili bilinçli kararlar vermesine yardımcı olur.
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Bölüm 4, Ölçeklenebilirliğin Uygulanması; mevcut kaynakları, performans düzeylerini 
korumak amacıyla tüketimlerine göre otomatik olarak artıran veya azaltan çözümler 
tasarlamaya odaklanır. Azure aynı zamanda yüksek derecede ölçeklenebilir 
çözümler dağıtmak için sanal makine ölçek kümeleri (VMSS) sağlar. Bu bölüm, 
VMSS temelli mimariye ve kuruluma yöneliktir. Aynı zamanda PaaS temelli 
ölçeklenebilirliği ve stratejilerini açıklar.

Bölüm 5, Bulut Güvenliği; güvenlik açısından önemli kavramları tanıtır. Güvenlik 
herhangi bir bulut kurulumunda son derece önemlidir. Azure, siber güvenlik 
uygulamalarının dağıtılması için ağ güvenlik grupları, güvenlik duvarları, NAT, 
güvenlik merkezi ve anahtar kasası özelliklerini sunar. Bu bölüm, bu özellikler ve 
bunları kullanan bir çözümün tasarlanması hakkında detaylı bilgiler verir.

Bölüm 6, IoT Çözümlerinin Tasarlanması; Azure bulut kullanılarak bir IoT çözümünün 
uygulanmasına dair derinlikli bilgiler sunar. Azure bulut cihaz temelli çözümler 
geliştirmek için eksiksiz bir IoT platformu sağlar. Bu bölüm, Azure bulut 
kullanılarak IoT temelli çözümlerin nasıl tasarlanacağını gösterir. Ayrıca her yazılım 
mimarının çözüm oluştururken aklında bulundurması gereken mimari unsurları 
açıklar. Bu bölüm, IoT hub'ları, event hub'ları, cihazları kaydetme, cihazdan 
platforma iletişim ve bunları kaydedip uygun hedeflere yönlendirmekle ilgili 
başlıkları inceler.

Bölüm 7, Veri Çözümlerinin Tasarlanması ve Uygulanması; veri depolama ve 
hizmetlerine yöneliktir. Azure veri hizmetleri ile ilgili birçok özellik sunar. Bu 
bölüm, farklı çözüm türleri için hangi özelliklerin ve kaynakların kullanılacağı, 
bunların artıları, eksileri ve avantajları ile ilgili içgörüler sağlamaya odaklanır. 
Verileri içe alma, temizleme, filtreleme ve Data Lake ya da Cosmos DB gibi uygun 
veri depolarına saklama ve ardından görselleştirme amacıyla veriyi Power BI'ya 
gönderme için eksiksiz bir mimari, bu bölümün bir parçasıdır.

Bölüm 8, Sunucusuz Çözümlerin Tasarlanması ve Uygulanması; sunucusuz bilgi işleme 
odaklanır. Azure işlevleri, küçük iş fonksiyonlarının işlevler olarak barındırılması 
için çok yönlü bir platformdur ve çözümleri bir araya getirmeye yardımcı olur. Bu 
bölüm; sunucusuz paradigmasını, Azure işlevleri, özelliklerini, birden fazla işlevi 
birleştirerek çözüm oluşturmayı, tetikleri ve parametreleri anlamayı ve farklı girdi  
ve çıktı kaynaklarını anlamaya odaklanır.
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Bölüm 9, Politikaları, Kilitleri ve Etiketleri Tasarlama; Azure tarafından sağlanan  
yönetim özelliklerini kurmayı daha iyi uygulamak ve yönetmek amacıyla kullanmaya 
odaklanır. Etiketler, Azure kaynaklarına ek meta veri bilgileri ekleyerek yardımcı 
olurlar. Ayrıca Azure kaynaklarıyla ilgili bilgi mimarisi sağlayarak  
yardımcı olurlar. Bu bölüm, kurulumlar için etiketlerin tanımlanması amacıyla  
tasarım yönergeleri sunar. Azure kaynaklarını konumlarına, kullanımlarına, 
boyutlarına, erişilebilirliklerine, izinlerine ve benzer öğelerine göre kısıtlamak ve 
kontrol etmek için olan politikalar ve kilitler hakkında ayrıntılı bilgi sunar. Azure 
kaynakları üzerinde yönetim kontrolü sağlanması önemli bir kavramdır.

Bölüm 10, Azure'da DevOps, DevOps'a yöneliktir. Azure bulut DevOps için 
otomasyonu desteklemek amacıyla zengin araçlar, yardımcı programlar ve komut 
dosyası desteği sağlar. Azure, sürekli entegrasyon, teslim ve kurulumun uçtan uca 
otomasyonunun geliştirilmesi için Azure Resource Manager şablonlarını, istenen 
durum yapılandırmasını, PowerShell'i, Rest API'sini ve Chef, Python ve Linux gibi 
açık kaynaklı teknolojileri destekler. Kod olarak Altyapı ve yapılandırma yönetimi, 
doğası gereği Azure otomasyonu gibi Azure özellikleri tarafından da desteklenir.  
Bu bölüm, VSTS kullanarak Azure kaynakları için CI/CD komut zincirleri ve  
yapılandırma yönetimi geliştirmeye odaklanır.

Bölüm 11, Maliyet Yönetimi; bu kitaptaki diğer bölümlere kıyasla biraz farklı bir alanı 
kapsar. Teknik bir bölüm değildir; Azure'daki kurulumların maliyetini düşürmenin 
çeşitli yollarını inceler. Bu bölüm Azure maliyet hesaplayıcı kullanılarak Azure'daki 
kurulum maliyetinin hesaplanmasına odaklanır. Ayrıca konumu, boyutu ve kaynak 
türlerini değiştirmenin çözümün maliyetini nasıl etkileyebileceğini gösterir ve Azure 
kurulumlarının genel maliyetini düşürmek için en iyi uygulamaları sunar.

Bölüm 12, İzleme ve Denetleme; İşlemsel İçgörüler ve Uygulama İçgörüleri gibi 
Azure hizmetlerinin izleme ve denetleme özelliklerini nasıl sağladığını anlamaya 
yöneliktir. Bu bölüm, ayrıca, bu hizmetlerin Azure kaynaklarını izlemek için nasıl 
yapılandırılıp kullanılacaklarını ve bu hizmetlere dayalı olarak nasıl eylemler 
gerçekleştirilebileceğini gösterir. Bu bölüm, Azure bulut kurulumları için izleme 
çözümleri tasarlamaya da odaklanır.

Bu kitap için neye ihtiyacınız var?
Bu kitap, bulut bilişim ve Azure ile ilgili temel düzeyde bir bilgiye sahip olduğunuzu 
varsayar. Bu kitabı kullanmak için tek ihtiyacınız olan geçici bir Azure aboneliği ve 
internet bağlantısıdır. 4 GB RAM'e sahip bir Windows 10 işletim sistemi PowerShell'i 
kullanmak ve ARM şablonlarını yürütmek için yeterlidir.
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Bu kitap kimler içindir?
Bu kitabın içeriğinden faydalanabilmek için buluta ve Azure'a dair temel bir 
bilgiye sahip olunması gereklidir. Bu bilgiye sahip olmadığınızı düşünüyorsanız 
https://docs.microsoft.com/en-us/azure/ adresindeki Azure belgelerinden 
ana bileşenler hakkında hızlı bir okuma yaparak temel gereksinimleri sağlamanız 
her zaman mümkündür. Bu kitap temel olarak, son müşterilere ve işverenlere 
hizmetlerini sunmak için Azure'u kullanan bulut mimarları, geliştiricileri, 
danışmanları ve DevOps mühendisleri içindir. Siz de Azure üzerinde eksiksiz 
çözümler tasarlamayı amaçlıyorsanız bu kitap sizin için idealdir. Azure'daki mimari 
hakkında zaten deneyime sahipseniz bu kitap, hızlı tempolu bir şekilde, çözümler 
tasarlamada hızlanmanızı sağlayabilir.

Düzen
Bu kitapta farklı bilgi türleri arasında ayrım yapmaya yarayan birkaç metin stili 
göreceksiniz. Bu stillerin bazı örnekleri ve anlamlarının açıklamaları aşağıdadır.

Metindeki kod kelimeler, veritabanı tablo adları, klasör adları, dosya adları, dosya 
uzantıları, yol adları, sahte URL'ler, kullanıcı girdisi ve Twitter kullanıcı adları aşağıdaki 
şekilde gösterilir: “İçerme direktifini kullanarak diğer bağlamları ekleyebiliriz.”

Bir kod bloğu aşağıdaki şekilde gösterilir:

Import-DscResource -ModuleName 'PSDesiredStateConfiguration'
Node WebServer {
WindowsFeature IIS
{
Name = “Web-Server”
Ensure = “Present”
}

Yeni terimler ve önemli kelimeler kalın yazıyla gösterilmektedir. Ekranda 
gördüğünüz kelimeler, örneğin menülerde ve iletişim pencerelerindeki kelimeler, 
metinde aşağıdaki şekilde görünür: “İlk adım, veri fabrika kaynağı oluşturmaktır. 
Oluşturduktan sonra, Verileri kopyala düğmesine tıklayın.”

Uyarılar ve önemli notlar bir kutu içerisinde bu 
şekilde görünür.

İpuçları ve püf noktaları bu şekilde görünür.



Önsöz

[ xvi ]

Okuyucu geri bildirimi
Okuyucularımızın geri bildirimine her zaman önem veririz. Bu kitapla ilgili 
ne düşündüğünüzü, neyi sevip neyi sevmediğinizi bize bildirin. Okuyucu geri 
bildirimi, size en çok faydayı sağlayacak kitapları geliştirmemize yardımcı 
olduğundan önem taşır.

Bize genel bir geri bildirimde bulunmak için kitap adını mesajınızın konu 
satırında belirterek feedback@packtpub.com adresine bir e-posta gönderin.

Uzman olduğunuz bir konu varsa ve bir kitap yazmak veya bir kitaba katkıda 
bulunmakla ilgileniyorsanız www.packtpub.com/authors adresindeki yazar 
kılavuzumuza bakın.

Müşteri desteği
Artık bir Packt kitabına sahip olduğunuza göre satın aldığınız kitaptan en iyi şekilde 
yararlanmanıza yardımcı olacak birkaç şey sunuyoruz.

Bu kitabın renkli görsellerini indirme
Size aynı zamanda bu kitapta kullanılan ekran görüntülerinin/şemalarının 
renkli görsellerini içeren bir PDF dosyası sunuyoruz. Renkli görseller sonuçtaki 
değişiklikleri daha iyi anlamanıza yardımcı olur. Bu dosyayı https://www.
packtpub.com/sites/default/files/ downloads/AzureforArchitects_
ColorImages.pdf adresinden indirebilirsiniz.

Yazım Hataları
İçeriğimizin doğruluğunu sağlamak için her türlü özeni göstermemize rağmen, 
hatalar meydana gelebilir. Kitaplarımızın birinde bir yazım hatası, belki metinde 
veya kodda bir hata, bulduğunuz takdirde bize bildirirseniz müteşekkir oluruz. 
Bunu yaparak diğer okuyucuları kafa karışıklığından kurtarabilir ve bu kitabın 
sonraki sürümlerini iyileştirmemize yardımcı olabilirsiniz. Herhangi bir yazım hatası 
bulursanız lütfen http://www.packtpub.com/submit-errata adresini ziyaret 
edip kitabınızı seçerek ve Yazım Hatası Gönderme Formu bağlantısına tıklayıp 
bulduğunuz hatanın detaylarını girerek bize bildirin. Bulduğunuz yazım hatası 
doğrulandığında gönderiniz kabul edilir ve hata web sitemize yüklenir veya ilgili 
kitabın Yazım Hataları bölümündeki mevcut hata listesine eklenir.

Daha önce gönderilmiş hataları görüntülemek için https://www.packtpub.com/
books/content/support adresine gidip arama alanına kitap adını girin. Gerekli 
bilgiler, Yazım Hataları bölümünde görüntülenir.
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Korsanlık
İnternette telif hakkıyla korunan malzemelerin korsanlığı, tüm medyada sürmekte 
olan bir sorundur. Packt'te telif haklarımızın ve lisanslarımızın korunmasına büyük 
önem veririz. İnternette işlerimizin herhangi bir biçimde yasa dışı kopyalarına 
rastlarsanız lütfen konum adresini veya web sitesi adını bize hemen bildirin, böylece 
bir çözüm arayabiliriz.

Lütfen şüpheli korsan malzemeye giden bir bağlantı ile copyright@packtpub.com 
adresinden bize ulaşın.

Yazarlarımızı ve size değerli içerik sunma yetimizi koruma konusundaki yardımınız 
için teşekkür ederiz.

Sorular
Bu kitabın herhangi bir yönüyle ilgili bir sorununuz varsa questions@packtpub.com 
adresinden bizle iletişime geçebilirsiniz; sorunu çözmek için elimizden geleni yapacağız.
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Başlangıç
Birkaç yılda bir çevrelerindeki tüm manzarayı ve ekosistemi değiştiren teknolojik 
yenilikler ortaya çıkar. Zamanda geriye gittiğimizde görüyoruz ki 70'ler ve 80'ler ana 
bilgisayar çağıydı. Boyutları çok büyüktü, neredeyse büyük odaları dolduruyorlardı 
ve tüm bilgi işlem onlar tarafından yürütülüyordu. Bir tanesini temin etmek zor 
ve zaman alan bir işlemdi. İşletmelerin çalışan bir ana sistem kurmaları, siparişin 
verilmesinden sonra aylar sürüyordu.

90'ların ilk kısmı kişisel bilgisayar ve internet çağıydı. Bilgisayarlar çok daha küçük 
hale geldi ve temin edilmeleri nispeten daha kolaydı. Hem kişisel bilgisayarlar hem 
de internet yeniliği tüm bilgisayar sektöründe bir değişime neden oldu. İnsanlar, 
sayesinde birden fazla program çalıştırabilecekleri ve internete bağlanabilecekleri bir 
masaüstü bilgisayarına sahipti. İnternetin yükselişi aynı zamanda istemci-sunucu 
kurulumlarının yükselişini de hızlandırdı. Artık internete bağlı herkes tarafından 
küresel olarak ulaşılabilen uygulamaları ve hizmetleri barındıran merkezi sunucular 
olabilirdi. Bu dönem ayrıca sunucu teknolojisinin öneminin arttığı bir zamandı. 
Windows NT, Windows 2000 ve Windows 2003 bu dönemde piyasaya sürüldü.

2000'lerin en dikkat çekici yeniliği, özellikle akıllı telefonlar olmak üzere cihazların 
yükselişi ve benimsenmesiydi ve cihazlarla birlikte çok sayıda uygulama ortaya çıktı. 
Uygulamalar internetteki merkezi sunuculara bağlanıp normal olarak görevlerini 
yürütebiliyorlardı. Kullanıcılar, bu sistemin işlemesi için artık sunuculara bağımlı 
değillerdi. Tüm sunucular ya bağımsız olarak ya da İnternet Servis Sağlayıcı (ISP) 
gibi bir hizmet sağlayıcısında barındırılıyordu.

Kullanıcılar, sunucuları üzerinde çok fazla kontrole sahip değildi. Birden fazla 
müşteri ve kurulumları aynı sunucuda bulunuyordu, hatta müşterilerin bundan 
haberi yoktu.
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Ancak 2000'lerin ortalarına ve sonlarına doğru başka bir şey ortaya çıkmaktaydı. 
Bu yenilik, bulut bilişimin yükselişiydi ve bulut bilişim BT sektörünün tüm 
görünümünü yeniden tasarladı. Fakat ilk başta benimsenmesi yavaştı ve insanlar 
temkinli yaklaşıyorlardı çünkü hala emekleme dönemindeydi ve daha da 
olgunlaşması gerekiyordu ya da insanlar bulut hakkında çok çeşitli fikirlere sahipti.

Ancak günümüzde bulut bilişim, en çok gelecek vaat eden ve hala gelişmekte olan 
teknoloji ve kuruluştur: ne kadar büyük veya küçük olursa olsun, her şirket/kuruluş 
BT stratejisinin bir parçası olarak bulutu benimsemiştir. Günümüzde, genel çözüm 
tartışmalarına bulut bilişimi dahil edilmeden anlamlı bir konuşma yürütmek zordur.

Bulut bilişim ya da daha genel adıyla bulut, kaynakların internet üzerinde 
kullanılabilmesini ifade eder. Bu kaynaklar, internetteki kullanıcılara hizmetler 
olarak sunulur. Örneğin, depolama, kullanıcıların dosyalarını, belgelerini ve benzer 
unsurlarını depolamaları için internet aracılığıyla talep üzerine sunulur. Burada 
depolama, bir bulut sağlayıcısı tarafından sağlanan bir hizmettir.

Bir bulut sağlayıcısı, diğer kuruluşlara veya kullanıcılara bulut hizmetleri sağlayan 
bir kuruluş veya şirketler birliğidir. Hizmetleri kullanıcı adına barındırır ve 
yönetir. Hizmetlerin sağlığını sağlamak ve sürdürmekle sorumludur. Genellikle, 
kullanıcıların BT taleplerine cevap vermek için bulut sağlayıcıları tarafından dünya 
çapında açılan büyük veri merkezleri bulunur.

Bulut kaynakları, barındırma hizmetlerinin sunulması veya tüketime yönelik 
olarak kullanıcılara bilgisayar, ağ ve depolama tesisleri gibi talebe bağlı altyapıların 
sağlanması olabilir. Bulutun bu yönü genellikle Hizmet Olarak Altyapı adıyla bilinir.

Bulut tarafından, soyutlama düzeylerine ve kullanıcıların ve bulut sağlayıcılarının 
bu hizmetler üzerindeki kontrol derecelerine göre sağlanan üç hizmet türü vardır:

• Hizmet Olarak Altyapı (genellikle IaaS olarak da bilinir)
• Hizmet Olarak Platform (genellikle PaaS olarak da bilinir)
• Hizmet Olarak Yazılım (genellikle SaaS olarak da bilinir)

IaaS, PaaS ve SaaS, bulut kullanıcısının ve bulut sağlayıcısının kontrol seviyesi 
açısından farklıdır. SaaS'de, bulut sağlayıcısı tüm hizmetler üzerinde neredeyse 
tam kontrol sahibidir, kullanıcı ise yalnızca verileri ve uygulamayı kontrol edebilir. 
Benzer olarak, IaaS'de bulut sağlayıcısının sahip olduğu kontrol bulut kullanıcısına 
göre daha fazladır.
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Bulut hizmetleri: IaaS, PaaS, SaaS

Yukarıdaki şema, bulut sağlayıcıları tarafından sunulan üç hizmet kategorisini 
ve her hizmetten oluşan katmanları gösterir. Bu katmanlar birbiri üzerinde dikey 
olarak istiflenir ve yığındaki her katman, katmanı kimin yönettiğine; müşteriye 
veya sağlayıcıya göre farklı bir renkle gösterilir. Şekilde IaaS'de bulut sağlayıcısının 
ağ katmanından sanallaştırma katmanına kadar katmanları sağlamaktan, kontrol 
etmekten ve yönetmekten sorumlu olduğunu görüyoruz. Benzer olarak PaaS'de, bulut 
sağlayıcısı donanım katmanından çalışma süresi katmanına kadar katmanları kontrol 
eder ve yönetir, müşteri ise yalnızca uygulama ve veri katmanlarını kontrol eder.

Hizmet Olarak Altyapı
Adından da anlaşıldığı gibi IaaS, bir bulut sağlayıcısı tarafından sağlanan altyapı 
hizmetleridir. Bu hizmet fiziksel donanımı ve yapılandırmasını, ağ donanımını ve 
yapılandırmasını, depolama donanımını ve yapılandırmasını, yük dengeleyicileri, 
bilgi işlemi ve sanallaştırmayı içerir. Sanallaştırmanın yukarısındaki tüm katmanlar 
kullanıcının sorumluluğundadır. Kullanıcı, sağlanan altyapıyı gereksinimlerine 
en uygun şekilde kullanmaya karar verebilir. Örneğin, kullanıcılar, depolamadan, 
ağdan ve sanallaştırma üzerine kurulmuş sanal makineler tedarik etmek için 
sanallaştırmadan faydalanabilirler. Ardından, sanal makineleri ve içlerinde bulunan 
yazılımı yönetmek ve kontrol etmek kullanıcının sorumluluğundadır.
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Hizmet Olarak Platform
PaaS, kullanıcıların temeldeki çalışma süresini, ara katman yazılımını ve hizmetleri 
kullanarak kendi uygulamalarını ve hizmetlerini sağlanan platformda dağıtmalarına 
olanak tanır. Bulut sağlayıcısı altyapıdan çalışma süresine kadar çeşitli hizmetler 
sunar. Kullanıcılar sanal makinelere erişip bunları kontrol edemeyeceklerinden ötürü 
sanal makineler tedarik edemezler. Bunun yerine yalnızca kendi uygulamalarını 
kontrol edebilir ve yönetebilirler. Bu yöntem, nispeten daha hızlı bir geliştirme ve 
dağıtma yöntemidir çünkü kullanıcı artık uygulama geliştirmeye ve kurulumuna 
odaklanabilir. Hizmet Olarak Platformun örnekleri arasında Azure Automation, 
Azure SQL ve Azure App Services yer alır.

Hizmet Olarak Yazılım
Hizmet Olarak Yazılım ile bulut sağlayıcısı hizmet üzerinde tam kontrol sahibidir. 
Bulut sağlayıcısı altyapıdan uygulamaya her şeyi tedarik eder, yapılandırır ve 
yönetir. Bu seçenek, altyapının tedarik edilmesini, kurulumu ve uygulamaların 
yapılandırılmasını içerir ve kullanıcıya uygulama erişimi sağlar. Kullanıcı 
uygulamayı kontrol etmez veya yönetmez; yalnızca uygulamanın parçalarını 
kullanıp yapılandırabilir. Yalnızca kendi verilerini ve yapılandırmayı kontrol ederler. 
SaaS'nin örnekleri olan Office 365 ve Visual Studio Team Services gibi çoklu kullanıcı 
uygulamaları, genellikle birden fazla kullanıcı tarafından kullanılır.

Son birkaç yılda bulutun benimsenmesinde katbekat artış meydana geldi. İlk 
büyümenin büyük bir kısmı küçük ve orta ölçekli kuruluşlar tarafından sağlansa 
da şu anda büyük kuruluşlar bulutu benimsemektedir. Bu durum temel olarak 
aşağıdaki nedenlerden kaynaklanmaktadır:

• Düşük maliyetli: Bulut, sermaye harcamalarının ortadan kaldırılmasına 
yardımcı olur ve sadece işlemsel bir maliyet gerektirir. Kullanıcılar fiziksel 
donanım, pahalı yazılım lisansları satın almayı ve büyük veri merkezleri 
kurmayı bırakabilir. Bunların tümü bulutta sunulur ve kullanıcının bunlara 
sahip olmak amacıyla harcama yapmasına gerek kalmaz.

• Sınırsız ölçek ve kapasite: Bulut, kaynakların sınırsız olarak kullanılabilmesi 
kavramını içerir. Bu durum kuruluşların iş yüklerini bulut üzerinde 
dağıtmalarını teşvik eder çünkü mevcut donanım sınırlamalarıyla 
kısıtlanmazlar.

• Elastikiyet: Bulut bilişim, doğası gereği esnektir. Müşteriler, Buluttaki 
varlıklarını kullanımı basit bir kullanıcı arayüzü ile ihtiyaçlarına göre kolayca 
küçültebilir veya büyütebilirler. Bunu yaparken ön ödeme maliyeti, kaynak 
kullanılabilirliği sınırlamaları ve süre gecikmesi yoktur.
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• Kullandıkça öde: Bulutun kullanılması sermaye harcamasını ortadan kaldırır 
ve kuruluşlar yalnızca kullandıkları hizmetler için ödeme yaparak en üst 
düzeyde yatırım geri dönüşü sağlarlar. Kuruluşlar, talep yüksek olduğunda, 
uygulamalarını barındırmak için ek altyapı oluşturmak zorunda kalmazlar.

• Daha hızlı ve daha iyi: Bulut, kullanılmaya hazır uygulamalar sunar 
ve ortamların daha hızlı tedarik edilmesini ve dağıtılmasını sağlar. 
Üstelik kuruluşlar, daha yüksek hizmet seviyesi anlaşmaları ile bulut 
sağlayıcılarından daha iyi yönetilen hizmetler alırlar.

Azure nedir?
Wikipedia'ya göre:

“Azure, Microsoft tarafından yönetilen veri merkezlerinin oluşturduğu küresel 
bir ağ üzerinden uygulama ve hizmetlerin geliştirilmesi, kurulumu ve yönetimi 
için Microsoft tarafından oluşturulan bir bulut bilgi işlem hizmetidir. Hizmet 
olarak yazılım, hizmet olarak platform ve hizmet olarak altyapı sunar ve hem 
Microsoft'a özel olanlar hem de üçüncü taraf yazılımları ve sistemleri dahil birçok 
farklı programlama dilini, aracı ve çerçeveyi destekler.”

Açıkça görülüyor ki Azure bulutun tüm faydalarını sunmaktadır ve aynı zamanda 
açık ve esnek bir buluttur. Azure bulut çeşitli işletim sistemlerini, dilleri, araçları, 
platformları, yardımcı programları ve çerçeveleri destekler. Hem Linux'u hem 
Windows'u; SQL Server, MySQL, Postgres ve daha fazlasını; C#, Python, Java, 
Node.js, Bash ve daha fazla dili; MongoDB ve DocumentDB NoSQL veritabanlarını 
ve Jenkins'ten VSTS'ye sürekli entegrasyon araçlarını destekler. Bu ekosistemin 
arkasındaki fikir, kullanıcılara tercih ettikleri dili, tercih ettikleri platformu ve 
işletim sistemini, veritabanlarını, depolamayı ve araçlarla yardımcı programları 
kullanmalarını sağlamaktır. Kullanıcılar teknoloji açısından kısıtlanmış olmamalıdır, 
bunun yerine iş çözümlerini oluşturabilmeli ve bunlara odaklanabilmelidirler 
ve Azure kullanıcılara dünya standartlarında bir teknoloji yığını sunar. Azure 
kullanıcının seçtiği teknoloji yığını ile uyumludur.

Örneğin, Azure, tüm popüler (açık kaynaklı veya ticari) veritabanı ortamlarının 
kullanılabilmesini sağlar. Azure; Azure SQL, MySQL ve Postgres PaaS hizmetini 
sunar. Bir Hadoop ekosistemi ve %100 Apache Hadoop tabanlı PaaS hizmeti olan 
HDInsight'ı sunar. Ayrıca IaaS yaklaşımını tercih eden müşteriler için Linux VM'de 
Hadoop uygulamasını da sağlar. Azure aynı zamanda bir Redis önbellek hizmeti 
sağlar ve MongoDB, Couchbase, Oracle ve daha fazlası gibi popüler veritabanı 
ortamlarını bir IaaS uygulaması olarak destekler.
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Sunulan hizmetlerin sayısı gün geçtikçe artmaktadır ve aşağıdaki şekil Azure 
tarafından sağlanan zengin hizmet kümesini gösterir. Tüm hizmetler burada 
gösterilmemiştir ve sayıları artmaya devam etmektedir.

Azure hizmetleri

Azure ayrıca benzersiz bir bulut bilişim paradigması sunar: Hibrit bulut. Hibrit 
bulut, hizmetlerin bir alt kümesi ortak bulutta dağıtılırken diğer hizmetlerin şirket içi 
özel bir bulutta veya veri merkezinde dağıtıldığı bir kurulum stratejisini ifade eder. 
Ortak bulut ve özel bulut arasında Sanal Özel Ağ (VPN) bağlantısı bulunur. Azure, 
kullanıcılara iş yüklerini bölme hem ortak bulutta hem de şirket içi veri merkezinde 
dağıtma esnekliğini sağlar.

Azure'un dünya çapında veri merkezleri bulunur. Azure bu veri merkezlerini 
bölgeleri oluşturacak şekilde birleştirir. Her bölgede birden fazla veri merkezi vardır, 
böylece felaket sonrasında kurtarma hızlı ve verimli bir şekilde gerçekleşir. Bu belge 
yazıldığı sırada dünya çapında 38 bölge bulunmaktadır. Bu durum, kullanıcılara 
hizmetlerini istedikleri konumda veya bölgede dağıtma esnekliğini sağlar. Aynı 
zamanda bu bölgeleri birleştirip felakete karşı dirençli ve müşterinin merkezine 
yakın bir konumdan dağıtılan bir çözüm sağlayabilirler.
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Azure bölgeleri ve konumları

Azure'un ayrıca Çin, Almanya ve kamu sektörü için 
ayrı bulutları vardır.

Akıllı bir bulut olarak Azure
Azure yalnızca bir bulut değildir; Azure akıllı bir buluttur. Şimdi akıllı bir bulutun 
ne olduğunu merak ediyor olabilirsiniz. İnsanlar bilgi işlem gücünü temelde iki 
sebeple kullanırlar: Ya bir şey arıyorlardır ya da aradıklarını bulduktan sonra bunla 
ilgili eylemde bulunuyorlardır. Tüm bilgi işlem gücü bu iki amaçla ilgilidir. Azure, 
hiper ölçekli işleme ile milyonlarca ve milyarlarca kayıt yatırımı için altyapı ve 
hizmet sunar. Veriler için petabaytlarca depolama sağlar. Birbirleri arasında veri 
alışverişinde bulunabilen, birbiriyle bağlantılı bir dizi hizmet sağlar. Mevcut bu 
özellikler sayesinde veriler, anlamlı bilgiler ve içgörüler oluşturmak için işlenebilir. 
Veri analizi aracılığıyla oluşturulabilecek birden fazla içgörü türü vardır:

• Tanımlayıcı: Neler olduğuna veya geçmişte neler olduğuna dair detayları 
sunan analiz türü

• Öngörüye dayalı: Yakın gelecekte veya gelecekte ne olacağına dair detayları 
sunan analiz türü
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• Kuralcı: Şu andaki veya gelecekteki olayı geliştirmek veya önlemek için ne 
yapılması gerektiğine dair detaylar sunan analiz türü

• Bilişsel: Bu özellik, esasında, kuralcı analiz tarafından belirlenen eylemleri 
otomatik bir şekilde yürütür

İçgörüler faydalı olsa da bunlara göre tepkisel veya proaktif olarak harekete geçmek 
de önemlidir. Azure büyük veriyi toplamak, zengin hizmetleri aracılığıyla verileri 
işlemek ve artırmak, büyük veri depolama sistemlerinde verileri depolamak, 
üzerlerinde analiz yürütmek, içgörüler ve panolar oluşturmak ve ardından 
bunlara göre eylemde bulunmak için zengin bir platform sunar. Bu hizmetler her 
Azure kullanıcısı tarafından kullanılabilir ve üzerinde çözümler oluşturulması 
için zengin bir ekosistem sağlar. İşletmeler, son kullanıcılar için anlamlı bir 
değer oluşturmak adına kolayca birleştirilebilen bu Azure akıllı hizmetlerinin 
kolay erişilebilirliği nedeniyle sektörleri tamamen altüst eden uygulamalar ve 
hizmetler yaratıyor. Azure, eskiden küçük ve orta ölçekli şirketler tarafından ticari 
olarak uygulanamayan hizmetleri artık birkaç dakika içinde kolayca tüketilip 
dağıtılabilecek hale getirdi.

Azure Resource Manager
Azure Resource Manager Microsoft'un sunduğu, daha önce bahsedilen tüm 
bileşenleri bir araya getiren bir teknoloji platformu ve düzenleme hizmetidir. 
Azure kaynak sağlayıcılarını, kaynakları ve kaynak gruplarını bir araya getirerek 
uyumlu bir bulut platformu oluşturur. Kaynak sağlayıcıların üyeliklere ve bölgelere 
kaydedilmesine yardımcı olur, kaynak türlerini kaynak gruplarına sunar, kaynak 
ve kaynak API'lerini portal ve diğer istemciler tarafından erişilebilir hale getirir 
ve kaynaklara erişimi doğrular. Aynı zamanda etiketleme, kimlik doğrulama, Rol 
Tabanlı Erişim Denetimi (RBAC), kaynak kilitleme ve üyelikler ve kaynak grupları 
için politikaya uyma zorunluluğu gibi özellikler sağlar. İster portal ister PowerShell 
veya komut satırı arayüzü gibi istemci tabanlı araçlar aracılığıyla olsun, aynı 
kurulum ve yönetim deneyimini sunar.

Azure Resource Manager mimarisi
Azure Resource Manager'ın mimarisi ve bileşenleri aşağıdaki şekilde 
gösterilmektedir. Şekilde Azure Aboneliğinin birden fazla kaynak grubundan 
oluştuğunu görebiliriz. Her bir kaynak grubu, kaynak sağlayıcısında mevcut olan 
kaynak türlerinden oluşturulan kaynak oluşumlarını içerir.
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Azure Resource Manager mimarisi

ARM ve ASM
ASM doğal sınırlamalara sahiptir ve başlıca sınırlamaları burada anlatılmaktadır: 
ASM kurulumları yavaş ve engelleyicidir. Önceden başlatılan bir işlem hala devam 
etmekteyse işlemler engellenir.

• Paralellik: Paralellik ASM'de zorlayıcı bir unsurdur. Birden fazla işlemi 
paralel olarak başarıyla yürütmek mümkün değildir. ASM'deki işlemler 
doğrusaldır ve birbiri ardına gerçekleştirilir. Ya paralel işlem hataları 
meydana gelir ya da engellenirler.

• Kaynaklar: ASM'deki kaynaklar birbirlerinden yalıtılmış olarak tedarik 
edilir ve yönetilir; ASM kaynakları arasında bir ilişki yoktur. Hizmetlerin ve 
kaynakların gruplanması ya da beraber yapılandırılması mümkün değildir.

• Bulut hizmetleri: Bulut hizmetleri ASM'deki kurulum birimidir. Benzeşim 
gruplarına bağlıdır ve tasarımları ve mimarileri nedeniyle ölçeklendirilemez.

Granüler veya gizli görevler ve izinler ASM'deki kaynaklara atanamaz. Kullanıcılar 
abonelikte ya sunucu yöneticisi ya da yardımcı yöneticilerdir. Ya kaynaklar üzerinde 
tam kontrol sahibi olurlar ya da kaynaklara hiç erişemezler. ASM kurulum desteği 
sağlamaz. Kurulumlar manuel olarak gerçekleştirilir ya da PowerShell veya .NET'te 
prosedür betikleri yazılması gerekir.

ASM API'leri kaynaklar arasında tutarlı değildir.
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ARM avantajları
ARM, ASM ile karşılaştırıldığında belirgin avantajlar ve faydalar sağlar.

• Gruplama: ARM, kaynakların mantıksal bir kapsayıcı içinde birlikte 
gruplanmasına olanak tanır. Böylece bu kaynaklar birlikte yönetilebilir ve bir 
grup olarak ortak bir ömür döngüsünden geçebilir. Bu da ilgili ve bağımlı 
kaynakları belirlemeyi daha kolay hale getirir.

• Ortak ömür döngüsü: Bir grup içindeki kaynaklar aynı ömür döngüsüne 
sahiptir. Bu kaynaklar bir birim olarak birlikte gelişebilir ve yönetilebilir.

• Rol Tabanlı Erişim Denetimi: Kaynaklara granüler roller ve izinler atanarak 
kullanıcılara gizli erişim sağlanabilir. Kullanıcılar yalnızca kendilerine atanan 
haklara sahip olabilirler.

• Kurulum desteği: ARM, DevOps'a ve Kod Olarak Altyapıya (IAC) olanak 
tanıyan şablonlar açısından kurulum desteği sağlar. Kurulumlar daha hızlı, 
tutarlı ve öngörülebilir bir şekilde gerçekleşir.

• Üstün teknoloji: Kaynakların maliyeti ve faturalandırılması bir birim 
olarak yönetilebilir. Her kaynak grubu kendi kullanım ve maliyet bilgisini 
sağlayabilir.

• Yönetilebilirlik: ARM, kaynakların daha iyi yönetilebilmesi için güvenlik, 
izleme, denetleme ve etiketleme özellikleri gibi gelişmiş özellikler sunar. 
Kaynaklar etiketlere göre sorgulanabilir. Etiketler ayrıca, benzer şekilde 
etiketlenmiş kaynaklar için maliyet ve fatura bilgisi sağlar.

• Geçiş: Kaynak grupları genelindeki kaynakların yanı sıra içerideki 
kaynakların güncellenmesi ve geçiş daha kolaydır.

ARM kavramları
ARM ile Azure'daki her şey bir kaynaktır. Sanal makineler, ağ arabirimleri, genel 
IP adresleri, depolama hesapları, sanal ağlar ve daha fazlası, kaynaklara örnektir. 
ARM kaynak sağlayıcıları ve kaynak kullanıcıları ile ilgili kavramlara dayanır. 
Azure, gruplar halinde tüketilen ve dağıtılan kaynakları ve hizmetleri birden fazla 
kaynak sağlayıcı aracılığıyla sağlar.
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Kaynak sağlayıcıları
Bunlar Azure Resource Manager aracılığıyla kaynak türlerinin sağlanmasından 
sorumlu hizmetlerdir. ARM'deki en üst düzey kavram, kaynak sağlayıcılarıdır. 
Bu sağlayıcılar, kaynak türleri için kapsayıcılardır. Kaynak türleri, kaynak 
sağlayıcıları olarak gruplanır. Kaynakların kurulumundan ve yönetiminden 
sorumludurlar. Örneğin, bir sanal makine kaynak türü, Microsoft.Compute 
Namespace adlı bir kaynak sağlayıcısı tarafından sağlanır. REST API işlemleri 
aralarında ayrım yapmak üzere uyarlanmıştır. Sürüm adı, Microsoft tarafından 
kullanıma sunuldukları tarihlere dayanır. Bir kaynağın dağıtılması için, abonelikte 
ilgili kaynak sağlayıcının bulunması gerekir. Yeni aboneliklerde tüm kaynak 
sağlayıcılar mevcut değildir. Abonelikte bir kaynak bulunmuyorsa, gerekli kaynak 
sağlayıcının bölgede mevcut olup olmadığına bakılmalıdır. Eğer mevcutsa kullanıcı, 
doğrudan abonelik içinden kayıt yapabilir.

Kaynak türleri
Bunlar genel API arabirimlerini ve uygulanmasını belirleyen gerçek bir kaynak 
özelliğidir. Kaynak tarafından desteklenen çalışmayı ve işlemleri uygular. Kaynak 
türleri, kaynak sağlayıcılara benzer olarak, dahili uygulanmalarına göre zaman 
içerisinde gelişirler ve şemalarının ve genel API arabirimlerinin birden fazla 
sürümüne sahiptirler. Sürüm adları, Microsoft tarafından bir önizleme ya da Genel 
Kullanılabilirlik (GA) olarak kullanıma sunulduğu tarihlere dayanır. Kaynak 
türleri bir abonelikte, ancak kaynak sağlayıcısı kaynak türüne kaydolduktan sonra 
kullanılabilir. Ayrıca her kaynak türü her Azure bölgesinde mevcut değildir. 
Bir kaynağın kullanılabilirliği, bir Azure bölgesindeki bir kaynak sağlayıcının 
kullanılabilirliğine ve kaydına bağlıdır ve tedarik edilmesi için gereken API 
sürümünü desteklemelidir.

Kaynak grupları
Kaynak grupları ARM'de bir kurulum birimidir. Güvenlik ve yönetim sınırları 
dahilinde birden fazla kaynak oluşumunu gruplayan kapsayıcılardır. Bir kaynak 
grubuna abonelik içerisinde benzersiz bir ad verilir. Kaynaklar farklı Azure 
bölgelerinden tedarik edilebilir fakat yine de aynı kaynak grubuna aittirler. 
İçerisindeki tüm kaynaklara ek hizmetler sağlar. Kaynak grupları; kaynakların 
sınıflandırılmasını mümkün kılan etiketleme, kaynakların politikaya dayalı yönetimi, 
RBAC, kaynakların kazara silinmeye veya güncellemelere karşı korunması ve daha 
fazlası gibi meta veri hizmetleri sunar. Daha önce de bahsedildiği gibi güvenlik 
sınırına sahiptirler ve bir kaynak grubuna erişimi olmayan kullanıcı, bu grubun 
içerisinde bulunan kaynaklara erişemez. Her kaynak oluşumu bir kaynak grubunun 
parçası olmalıdır, aksi halde dağıtılamaz.
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Kaynak ve kaynak oluşumları
Kaynaklar kaynak türlerinden oluşturulur ve bir kaynak grubu içerisinde benzersiz 
olmaları gerekir. Benzersizlik, kaynağın adı ve türü ile tanımlanır. OOP jargonunda 
kaynak türlerinden bir sınıf olarak bahsedilirken, kaynak oluşumlarından nesneler 
olarak bahsedilebilir. Hizmetler, kaynak oluşumları tarafından desteklenen ve 
uygulanan işlemler aracılığıyla kullanılır. Kullanımdan önce yapılandırılması 
gereken özellikleri belirlerler. Bazı özellikler zorunluyken diğerleri isteğe bağlıdır. 
Üst kaynak grubundan güvenlik ve erişim yapılandırmasını devralırlar. Devralınan 
bu izinler ve görev atamaları her bir kaynak için geçersiz kılınabilir. Bir kaynak, 
işlemlerinin bazılarının engelleneceği ve görevlere, kullanıcılara veya gruplara, 
erişimleri olsa dahi sunulmayacağı bir şekilde kilitlenebilir. Kolay keşif ve yönetim 
için etiketlenebilirler.

Azure Resource Manager özellikleri
Aşağıdakiler Azure Resource Manager tarafından sağlanan ana özelliklerin bazılarıdır:

• Rol Tabanlı Erişim Denetimi: Azure Active Directory (AAD) aboneliklere, 
kaynak gruplarına ve kaynaklara erişebilmeleri için kullanıcıların 
kimliklerini doğrular. ARM, OAuth ve RBAC'ı platform içinde uygulayarak 
bir kullanıcıya veya gruba atanan rollere bağlı olarak kaynaklara, kaynak 
gruplarına ve aboneliklere erişimi kontrol etmeyi ve kimlik doğrulamayı 
mümkün kılar. İzin, bir kaynaktaki işlemlere erişimi belirler. Bu izinler 
kaynağa erişime izin verebilir veya erişimi reddedebilir. Rol tanımı, bu 
izinlerin bir derlemesidir. Roller AAD kullanıcılarını ve gruplarını izinlere 
eşler. Roller ardından bir kapsama atanır; bu kapsam bir birey, bir kaynak 
topluluğu, kaynak grubu veya abonelik olabilir. Bir role eklenen AAD 
varlıkları (kullanıcılar, gruplar ve hizmet prensipleri), rolde tanımlanan 
izinlere bağlı olarak kaynağa erişim kazanır. ARM çok sayıda kullanıma 
hazır rol sağlar. Sahip, katılımcı, okuyucu ve daha fazlası gibi sistem  
rolleri sunar. Aynı zamanda, SQL DB katılımcısı, sanal makine katılımcısı 
ve daha fazlası gibi, kaynak tabanlı roller sağlar. ARM özel rollerin 
oluşturulmasına olanak tanır.
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• Etiketler: Etiketler, kaynaklara ek bilgiler ve meta veriler ekleyen ad-değer 
çiftleridir. Hem kaynaklar hem de kaynak grupları birden fazla etiketle 
etiketlenebilir. Etiketler, daha iyi keşfedilebilirlik ve yönetilebilirlik için 
kaynakların sınıflandırılmasına yardımcı olur. Kaynaklar hızlı bir şekilde 
aranabilir ve kolayca tanımlanabilir. Aynı etiketlere sahip kaynaklar için 
fatura ve maliyet bilgileri alınabilir. Bu özellik ARM tarafından sağlanırken 
kaynakların ve kaynak gruplarının kullanımını ve sınıflandırmasını bir 
BT yöneticisi belirler. Sınıflandırma ve etiketler, örneğin, departmanlara, 
kaynak kullanımına, konuma, projelere veya maliyet, kullanım, fatura ve 
arama açısından uygun görülen diğer herhangi bir kritere göre belirlenebilir. 
Ardından bu etiketler kaynaklara uygulanır. Kaynak grubu düzeyinde 
tanımlanan etiketler grup içindeki kaynaklar tarafından devralınmaz.

• İlkeler: ARM tarafından sağlanan diğer bir güvenlik özelliği politikalardır. 
Kaynaklara erişimi kontrol etmek için özel politikalar oluşturulabilir. 
Politikalar, tanımlanmış uygulamalar ve kurallardır; kaynaklar veya kaynak 
grupları ile etkileşime girerken bunlara uymak zorunludur. Politika tanımı, 
açıkça bir kaynak eylemi reddi veya kaynak erişimi içerir. Varsayılan olarak, 
politika tanımında belirtilmemişse her erişime izin verilir. Politika tanımları; 
kaynağa, kaynak grubuna ve abonelik kapsamına atanabililr. Bu politikaların 
RBAC'nin yedeği veya ikamesi olmadığını unutmamak önemlidir. Aslında, 
RBAC'yi tanımlar ve onla beraber çalışırlar. Politikalar, kullanıcı AAD 
tarafından doğrulandıktan ve RBAC hizmeti tarafından yetkilendirildikten 
sonra değerlendirilir. ARM, politikaları tanımlamak için JSON tabanlı 
politika tanımlama dili sağlar. Politika tanımının bazı örnekleri, tedarik 
edilen her kaynağın etiketlenmesinin zorunlu olması veya kaynakların 
yalnızca belli Azure bölgelerinde tedarik edilebilmesidir.

• Kilitler: Abonelikler, kaynak grupları ve kaynaklar, doğrulanmış bir 
kullanıcı tarafından kazara silinmenin veya güncellenmenin önlenmesi için 
kilitlenebilir. Yüksek seviyelerde uygulanan kilitler alt kaynaklara doğru 
akar. Abonelik seviyesinde uygulanan kilitler her kaynak grubunu ve 
içindeki her kaynağı kilitler.

• Çoklu bölge: Azure kaynakların tedarik edilmesi ve barındırılması için 
birden fazla bölge sağlar. ARM, farklı bölgelerden tedarik edilseler dahi 
kaynakların aynı kaynak grubunda bulunmasına olanak tanır. Bir kaynak 
grubu farklı bölgelerdeki kaynakları içerebilir.
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• Eşkuvvetli: Bu özellik, her kurulumun, yürütme sayısı kaç olursa olsun, aynı 
kaynak durumu ve yapılandırması ile sonuçlanmasını sağlayarak kaynak 
kurulumunda öngörülebilirlik, standardizasyon ve tutarlılık sağlar.

• Genişletilebilir: ARM mimarisi, yeni kaynak sağlayıcılarının ve kaynak 
türlerinin oluşturulmasını ve platforma eklenmesini mümkün kılmak için 
genişletilebilir bir mimari sağlar.

Sanallaştırma
Sanallaştırma, fiziksel sunuculara bakışı tamamen değiştiren, çığır açan bir yenilik 
olmuştur. Fiziksel bir nesnenin mantıksal bir nesneye soyutlanmasını ifade eder.

Fiziksel sunucuların sanallaştırılması, sanal makineler olarak da bilinen, birden 
fazla sanal sunucunun oluşturulmasını sağlamıştır. Bu sanal makineler, üzerinde 
barındırıldıkları fiziksel sunucu ile aynı CPU'yu, belleği, depolamayı ve diğer 
donanımı kullanır ve paylaşır. Sanallaştırma, uygulama ortamlarının isteğe bağlı 
olarak daha hızlı ve daha kolay bir şekilde tedarik edilmesine olanak tanımış ve 
böylece daha düşük maliyetle yüksek düzeyde kullanılabilirlik ve ölçeklenebilirlik 
sağlamıştır. Çok sayıda sanal makineyi barındırmak için bir fiziksel sunucu 
yeterlidir, her sanal makine kendi işletim sistemini ve barındırma hizmetlerini içerir.

Yeni uygulamalar ve hizmetler dağıtmak için artık ek fiziksel sunucu almaya 
gerek yoktur. Varolan fiziksel sunucular daha fazla sanal makine barındırmak için 
yeterlidir. Dahası, rasyonelleştirmenin bir parçası olarak, birçok fiziksel sunucu 
sanallaştırma yardımıyla birkaç fiziksel sunucuda toplanmıştır.

Her sanal makine, tüm bir işletim sistemini içerir ve her sanal makine, fiziksel 
makineler de dahil olmak üzere diğer sanal makinelerden tamamen yalıtılmıştır. 
Sanal makine, ana fiziksel sunucu tarafından sağlanan donanımı kullanmasına 
rağmen, atanan kaynakları ve ortamı üzerinde tam kontrole sahiptir. Bu sanal 
makineler, kendi kimliğine sahip bir fiziksel sunucu gibi bir ağ üzerinde 
barındırılabilir.

Azure birkaç dakika içerisinde Linux ve Windows sanal makineleri oluşturmaya 
yardımcı olur. Microsoft ortakların ve topluluğun sağladığı görüntülerin yanı sıra 
kendi görüntülerini de sağlar. Kullanıcılar kendi görüntülerini kullanabilirler. Sanal 
makineler bu görüntüler ile oluşturulur.
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Kapsayıcılar
Kapsayıcılar da bir sanallaştırma teknolojisidir, ancak fiziksel bir sunucuyu 
sanallaştırmazlar. Kapsayıcı, işletim sistemi seviyesinde bir sanallaştırmadır. Bunun 
anlamı, kapsayıcıların ana bilgisayar tarafından sağlanan işletim sistemi çekirdeğini 
kendi aralarında ve ana bilgisayarla paylaşmasıdır. Bir ana bilgisayarda (fiziksel 
veya sanal) çalışan çok sayıda kapsayıcı ana bilgisayar işletim sistemi çekirdeğini 
paylaşır. Kapsayıcılar, kendilerine ayrılmış bir çekirdeğe sahip olmak yerine ana 
bilgisayar çekirdeğini yeniden kullanırlar.

Kapsayıcılar aynı zamanda ana bilgisayardan ve bir sanal makine gibi diğer 
kapsayıcılardan tamamen yalıtılmıştır. Kapsayıcılar; dosya sistemi, kayıt defteri, 
süreçler ve ağlar gibi işletim sistemi hizmetlerinin yalıtımı için Windows depolama 
filtresi sürücülerini ve oturum yalıtımını kullanır. Her kapsayıcı kendi işletim sistemi 
kaynaklarına sahiptir.

Kapsayıcı, tamamen yeni ve el değmemiş bir işletim sistemine ve kaynaklara 
sahip olduğu algısına sahiptir. Bu düzenleme çok sayıda fayda sağlar, bu faydalar 
aşağıdakiler gibidir:

• Kapsayıcıların tedarik edilmesi daha hızlıdır. İşletme sistemini ve çekirdek 
hizmetleri sağlamaları gerekmez. Ana işletim sisteminden kullanılabilirler.

• Kapsayıcılar hafiftir ve sanal makineler ile karşılaştırıldığında daha az bilgi 
işlem kaynağı gerektirir. İşletim sistemi kaynak yükü artık kapsayıcılar için 
bir gereksinim değildir.

• Kapsayıcılar sanal makinelere kıyasla çok daha küçük boyutludur.
• Kapsayıcılar, çoklu uygulama bağımlılığının yönetilmesiyle ilgili sorunların 

sezgisel, otomatik ve basit bir şekilde çözülmesine yardımcı olur.
• Kapsayıcılar tüm uygulama bağımlılıklarını tek bir yerde tanımlamak için 

gerekli altyapıyı sağlar.

Kapsayıcılar, Windows Server 2016'nın ve Windows 10'un bir parçası ve özelliğidir, 
ancak Docker istemcisi ve Docker daemon kullanılarak yönetilir ve erişilirler. 
Kapsayıcılar, Windows Server 2016 SKU bulunan Azure'da bir görüntü olarak 
oluşturulabilirler.
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Her kapsayıcı, kapsayıcının var olması için yürütülmesi zorunlu olan tek bir ana 
işleme sahiptir. Kapsayıcı bu işlem sona erdiğinde durur. Ayrıca, bir kapsayıcı, bir 
hizmet gibi, ya etkileşimli modda ya da ayrılmış bir modda çalışabilir.

Kapsayıcı mimarisi

Şekil, kapsayıcıları mümkün kılan tüm teknik katmanları göstermektedir. En alttaki 
katman ağ, depolama, yük dengeleyiciler ve ağ kartları açısından temel altyapıyı 
sağlar. Altyapının üzerinde bilgi işlem katmanı bulunmaktadır; bu katman, ya 
fiziksel bir sunucudan ya da bir fiziksel sunucu üzerindeki hem fiziksel hem de 
sanal sunuculardan oluşur. Bu katman, kapsayıcıları barındırabilen işletim sistemini 
içerir. İşletim sistemi, üstteki katmanların kapsayıcıları yürütecek çekirdek kodunu 
veya nesneleri çağırmak için kullandığı yürütme sürücüsünü sağlar. Microsoft, 
kapsayıcıları yönetmek ve oluşturmak için, görüntü ve dosya yönetiminde  
Windows depolama filtresi sürücülerini kullanan Host Container System Shim 
(HCSShim) oluşturmuştur.

Windows oturumuna kapsayıcı ortamını yalıtabilme özelliği sağlanır. Windows 
Server 2016 ve Nano Server işletim sistemini sunar ve kapsayıcı özelliklerini sağlayıp 
kullanıcı düzeyi Docker istemcisini ve Docker motorunu yürütürler. Docker motoru, 
sunucu üzerinde her biri bir hizmet, uygulama ya da veritabanı içeren birden fazla 
kapsayıcı oluşturmak için HCSSHim hizmetlerini, depolama filtresi sürücülerini ve 
oturumları kullanır.
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Docker
Docker, Windows kapsayıcılarına yönetim özellikleri sağlar. İki yürütülebilir 
öğeden oluşur:

• Docker daemon
• Docker istemcisi

Docker Daemon kapsayıcıların yönetilmesi için gerekli güç kaynağıdır. Ana 
bilgisayar üzerindeki, kapsayıcılarla ilişkili tüm eylemleri yönetmekle yükümlü 
Windows hizmetidir. Docker istemcisi Docker daemon ile etkileşime girer ve 
girdileri alıp Docker daemon'a göndermekle yükümlüdür. Docker daemon; ana 
bilgisayar üzerinde kapsayıcıları ve görüntüleri oluşturmak, yönetmek ve izlemek 
için gerekli çalışma süresini, kitaplıkları, grafik sürücüleri ve motoru sağlar. Aynı 
zamanda, uygulama oluşturmak ve birden fazla ortama göndermek için kullanılan 
özel görüntüler oluşturabilme özelliği sağlar.

Akıllı bulut ile etkileşime girme
Azure; bağlanmak, otomatikleştirmek ve Azure'la etkileşime girmek için çok sayıda 
yol sunar. Tüm yöntemler, kullanılmadan önce kullanıcıların ve kodların geçerli 
kimlik bilgileriyle doğrulanmasını gerektirir.

• Azure portalı
• PowerShell
• Azure Komut Satırı Arabirimi (CLI)
• Azure REST API

Azure portalı
Azure portalı, başlamak için mükemmel bir yerdir. Azure portalı ile kullanıcılar 
oturum açabilir ve manuel olarak Azure kaynakları oluşturmaya ve yönetmeye 
başlayabilirler. Portal, tarayıcı üzerinden sezgisel ve kullanıcı dostu bir kullanıcı 
arayüzü sunar. Azure portalı, yaprakları kullanarak kaynaklara ulaşmanın kolay bir 
yolunu sunar. Yapraklar; kaynağın tüm özelliklerini, günlüklerini, maliyetini, diğer 
kaynaklarla ilişkilerini, etiketleri, güvenlik seçeneklerini ve daha fazlasını gösterir. 
Tüm bulut kurulumu portal üzerinden yönetilebilir.



Başlangıç

[ 18 ]

PowerShell
PowerShell, altyapı ve ortamların yönetilmesi, yapılandırması ve idaresi için 
kullanılan nesne tabanlı bir komut satırı kabuğu ve komut dosyası dilidir. 
.NET çerçevesinin üzerine kuruludur ve otomasyon yetenekleri sağlar. PowerShell, 
Windows ortamını yönetme ve kontrol etme konusunda BT yöneticileri ve 
otomasyon geliştiricileri için birinci sınıf bir unsur haline gelmiştir. Bugün 
Windows ortamlarının neredeyse tümü ve Linux ortamlarının birçoğu PowerShell 
ile yönetilebilmektedir. Hatta Azure'un hemen hemen her yönü aynı zamanda 
PoweShell ile de yönetilebilmektedir. Azure PowerShell için zengin destek 
sunar. Yüzlerce cmdlet içeren her bir kaynak sağlayıcısı için bir PowerShell 
modülü sağlar. Kullanıcılar bu cmdlet'leri Azure'la etkileşimi otomatikleştirmek 
amacıyla betiklerinde kullanabilirler. Azure PowerShell modülü, web platformu 
yükleyicisinin yanı sıra PowerShell Galerisi aracılığıyla da kullanılabilir. Windows 
Server 2016 ve Windows 10, PowerShell modüllerinin PowerShell galerisinden hızlı 
ve kolay bir şekilde indirilip yüklenmesi için paket yönetimi ve PowerShellGet 
modülleri sunar. PowerShellGet modülü, modülleri sisteme indirmek ve 
yüklemek için Install-Module cmdlet'ini sağlar. Bir modülün yüklenmesi, modül 
dosyalarının iyi tanımlanmış modül konumlarına kopyalanmasını içeren basit bir 
eylemdir.

Import-module PowerShellGet

Install-Module -Name AzureRM -verbose

Azure Komut Satırı Arabirimi (CLI)
Azure ayrıca Linux ve Windows'un yanı sıra Mac işletim sistemlerinde dağıtılabilen 
Azure CLI 2.0'yi sunar. Azure CLI 2.0, Azure kaynaklarını yönetilmesi için Azure 
tarafından sunulan yeni komut satırı yardımcı programıdır. Azure CLI 2.0, Azure 
kaynaklarının komut satırından yönetilip uygulanması ve Azure Resource Manager 
ile çalışan otomasyon betiklerinin oluşturulması için iyileştirilmiştir. Komut 
satırı arabirimi, komutların Bash Shell veya Windows komut satırı kullanılarak 
yürütülmesi için kullanılabilir. Azure CLI, Linux ve Mac üzerindeki Azure ile 
iletişim kurulmasını sağladığından çok ünlü bir Windows olmayan kullanıcıdır. 
Azure CLI 2'yi yükleme adımları için https://docs.microsoft.com/en-us/cli/
azure/install-azure-cli?view=azure-cli-latest adresini ziyaret edin.
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Azure REST API
Tüm Azure kaynakları REST uç noktaları aracılığıyla kullanıcılara açıktır. Temsili 
Durum Aktarımı (REST) API'leri, HTTP işlemlerini (yöntemlerini) uygulayarak 
hizmet kaynaklarına oluşturma, çekme, güncelleme veya silme (CRUD) erişimi 
sağlayan hizmet uç noktalarıdır. Kullanıcılar kaynaklar oluşturmak ve kaynakları 
yönetmek için bu API'leri kullanabilirler. Hatta CLI ve PowerShell mekanizmaları, 
bu REST API'lerini Azure'daki kaynaklarla etkileşime girmek için dahili olarak 
kullanırlar.

Azure Resource Manager şablonları
Daha önceki bir bölümde, ARM tarafından sağlanan; çoklu hizmet, çoklu bölge, 
genişletilebilir ve eşkuvvetli gibi kurulum özelliklerini gördük. ARM şablonları 
ARM'de kaynakların sağlanması için birincil araçtır. ARM şablonları ARM kurulum 
özellikleri için uygulama desteği sağlar.

ARM şablonları; kaynakların, yapılandırmalarının, betiklerin ve uzantılarının 
belirlenebileceği bir bildirim modeli sunar. ARM şablonları, JavaScript Object 
Notation (JSON) formatına dayanır. Kaynakların bildirilmesi ve yapılandırılması 
için JSON söz dizimleri ve kuralları kullanılır. JSON dosyaları metin tabanlı, insan 
dostu, kolayca okunabilir dosyalardır.

Kaynak kodu deposunda saklanabilir ve sürüm denetimine sahip olabilirler. Bir 
Azure kaynak grubunda kaynakları öngörülebilir, tutarlı ve tekdüze bir şekilde 
tekrar tekrar tedarik etmek için kullanılabilecek IAC'yi temsil etme yöntemidir. 
Bir şablonun dağıtılması için bir kaynak grubu gereklidir. Yalnızca bir kaynak 
grubuna dağıtılabilir ve kaynak grubu şablon kurulumunu yürütmeden önce mevcut 
olmalıdır. Şablonlar kaynak grubu oluşturamazlar.

Şablonlar, tasarım ve uygulamalarında genel ve modüler olma esnekliğini sağlar. 
Şablonlar, kullanıcılardan gelen parametreleri kabul edebilir, dahili değişkenleri 
bildirebilir, kaynaklar arasındaki bağımlılıkları tanımlamaya yardımcı olabilir, aynı 
veya farklı kaynak gruplarında bulunan kaynakları bağlayabilir ve diğer şablonları 
yürütebilir. Ayrıca, çalışma süresinde şablonları dinamik ve özelleştirilebilir hale 
getiren betik dili türü ifadeleri ve işlevleri sağlarlar.
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Kurulumlar
PowerShell şablonlar için iki tür kurulum moduna olanak tanır:

• Kademeli
• Tam

Kademeli kurulum bir kaynak grubunda bulunmayan ve şablonda bildirilen 
kaynakları ekler, bir şablon tanımının parçası olmayan bir kaynak grubundaki 
kaynaklarda değişiklik yapmaz ve aynı yapılandırma durumunda olan, hem 
şablonda hem kaynak grubunda bulunan kaynaklarda değişiklik yapmaz.

Tam kurulum, diğer yandan, bir şablonda bildirilen kaynakları kaynak grubuna 
ekler, şablonda bulunmayan kaynakları kaynak grubundan siler ve hem kaynak 
grubunda hem de şablonda aynı yapılandırma durumunda olan kaynaklarda 
değişiklik yapmaz.

Özet
Bulut, 10 yaşından büyük değildir. Hala gelişme aşamasında olan, yeni bir 
paradigmadır. Zaman içerisinde çok sayıda yenilik ve özellik eklenecektir. 
Azure bugün en büyük bulut sağlayıcılarından biridir ve IaaS, PaaS, SaaS ve hibrit 
kurulumlar ile zengin özellikler sağlamaktadır. Hatta, Microsoft'un sunduğu özel 
bulutun bir uygulaması olan Azure yığını, yakında kullanıma sunulacaktır. Böylece 
genel bulutta bulunan özelliklerin aynısı özel bulutta da mevcut olacaktır. Hatta 
ikisi birbirine bağlanacak ve birlikte kesintisiz ve şeffaf bir şekilde çalışacaktır. 
Azure ile başlamak kolaydır fakat geliştiriciler ve yazılım mimarları çözümlerini 
uygun şekilde tasarlayıp geliştirmezlerse çıkmaza girebilirler. Bu kitap, uygun 
hizmetler ve kaynakların kullanılmasıyla çözümlerin doğru bir şekilde tasarlanması 
konusunda yol göstermeye çalışır. Azure üzerindeki her hizmet bir kaynaktır. Bu 
kaynakların Azure'da nasıl düzenlendiğini ve yönetildiğini anlamak önemlidir. 
Bu bölüm, kaynaklar için yapı bloklarını sağlayan kod çerçevesi Azure Resource 
Manager ve gruplarla ilgili bağlamı sundu. Kaynaklara; yönetilmelerinde 
tekdüzelik, standardizasyon ve tutarlılık sağlanmasına yardımcı olan bir dizi 
hizmet sağlar. RBAC, etiketler, politikalar, kilitler ve daha fazlası gibi hizmetler her 
kaynak sağlayıcısı ve kaynak için kullanılabilir. Azure aynı zamanda kaynakları 
otomatikleştirmek ve kaynaklarla etkileşime girmek için zengin otomasyon 
özellikleri sağlar. PowerShell, ARM şablonları ve Azure CLI gibi araçlar bu sürüm 
işlem hatlarının ve sürekli kurulumun bir parçası olarak dahil edilebilir. Kullanıcılar 
Azure'da bu otomasyon araçlarını kullanarak heterojen ortamlardan bağlanabilir.

Sonraki bölümde yaygın bulut tabanlı kurulum sorunlarını çözmeye yardımcı olan 
ve uygulamanın uzun vadede güvenli, kullanılabilir, ölçeklenebilir ve sürdürülebilir 
olmasını sağlayan önemli kalıplardan bahsedilecektir.
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Azure Tasarım Kalıpları
Bir önceki bölümde Azure buluta bir göz attık ve bununla ilgili önemli kavramların 
bazılarını açıkladık. Bu bölüm; sanal ağlar, depolama hesapları, bölgeler ve 
kullanılabilirlik kümeleriyle ilgili Azure bulut kalıpları hakkındadır. Kalıplar, 
müşterilere sunulan son mimariyi maliyet, verimlilik ve genel üretkenlik açısından 
etkileyen önemli yapılardır. Bu bölüm aynı zamanda kısaca ölçeklenebilirliğin 
uygulanmasına ve genel mimari dahilindeki performansa yardımcı olan bulut 
kalıplarını açıklar.

Bu bölümde aşağıdaki konuları ele alacağız:

• Azure sanal ağ tasarımı
• Azure depolama tasarımı
• Azure alanları, bölgeleri ve kullanılabilirlik kümeleri
• Aşağıdakiler ile ilgili Azure tasarım modelleri:

 ° Mesajlaşma
 ° Performans
 ° Ölçeklenebilirlik

Azure alanları ve bölgeleri
Azure bulut birbirine bağlanarak tek bir büyük ağ oluşturan büyük veri merkezleri 
tarafından desteklenmektedir. Veri merkezleri, Azure bölgelerine olan fiziksel 
yakınlıklarına göre gruplanır. Örneğin, Batı Avrupa'daki bir çift veri merkezi Azure 
kullanıcılarına Batı Avrupa bölgesi olarak sunulur. Kullanıcılar kurulumları için 
kesin olarak hangi veri merkezinin kullanılacağını kontrol edemezler. Azure'a 
bölgeyi bildirirler ve Azure uygun bir veri merkezi seçer.
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Uygun bir bölgenin seçilmesi önemli bir mimari karardır çünkü aşağıdakileri etkiler:

• Kaynakların kullanılabilirliği
• Veri ve gizlilik uyumluluğu
• Uygulamaların performansı
• Uygulamaları çalıştırmanın maliyeti

Kaynakların kullanılabilirliği
Tüm kaynaklar her Azure bölgesinde mevcut değildir. Uygulama mimarisi, 
bölgede mevcut olmayan bir kaynağı gerektiriyorsa bu bölgenin seçilmesi bir fayda 
sağlamaz. Bunun yerine, uygulamanın gerektirdiği tüm kaynakların mevcut olup 
olmamasına bakılarak bir bölge seçilmelidir. Uygulama mimarisi geliştirilirken 
kaynağın mevcut olmadığı fakat yakında kullanıma sunulmak üzere Azure yol 
haritasında bulunduğu durumlar da ortaya çıkabilir.

Örneğin, log analizi tüm bölgelerde mevcut değildir. Log analizine veri aktarımı, 
uygulama log analizi (önceki adıyla işlem yönetim paketi) olmayan bir bölgede 
dağıtılırsa çıkış ağı harcaması gerektirir. Benzer şekilde, Azure anahtar kasası 
yalnızca aynı bölgede bulunan kaynaklara hizmet sağlar. Diğer bir örnek, Azure 
sanal ağın aynı bölgeden sanal makineler ve yük dengeleyiciler barındırabilmesidir. 
Farklı bölgelerde bulunan sanal ağlar aynı sanal ağın parçası olamazlar. 

Veri ve gizlilik uyumluluğu
Her ülke veri ve gizlilik uyumluluğu için ayrı kurallara sahiptir. Bazı ülkeler, 
kendilerine ve vatandaşlarına ait verilerin başka bir ülkede saklanmaması 
konusunda belirli kurallara sahiptir. Bunlar yasal zorunluluklardır ve bir 
uygulamanın mimarisi oluşturulurken göz önünde bulundurulmalıdır.

Uygulamaların performansı
Bir uygulamanın performansı kullanıcılardan gelen istekler ve yanıtlar tarafından 
kullanılan ağ yoluna bağlıdır. Eğer bir Azure bölgesi uygulamanın kullanıcılarının 
bulunduğu bölgeye yakınsa bu kullanıcılar, Azure bölgesinden uzakta olan 
kullanıcılara kıyasla uygulamadan daha iyi performans alırlar. Güneydoğu 
Asya'daki kullanıcılar için, Batı Avrupa'da dağıtılan bir uygulama, Doğu Asya 
bölgesinde dağıtılan bir uygulama kadar iyi performans sergilemez.  
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Uygulamaları çalıştırmanın maliyeti
Azure hizmetlerinin maliyeti bölgeden bölgeye farklılık gösterir. Genellikle daha 
düşük maliyete sahip bir bölge seçilmelidir. Bu kitapta maliyet yönetimi üzerine 
tüm bir bölüm bulunmaktadır ve maliyete dair daha fazla detay için bu bölüme 
bakılmalıdır.

Sanal ağ
Bir sanal ağ, ofisinizdeki veya evinizdeki fiziksel bir LAN ağı olarak düşünülmelidir. 
Kavramsal olarak, her ikisi de aynıdır, ancak Azure sanal ağ devasa bir fiziksel ağ 
altyapısı tarafından desteklenen yazılım tanımlı bir ağ olarak uygulanmaktadır.

Sanal bir makineyi barındırmak için sanal bir ağ gereklidir. Azure kaynaklarının 
birbirlerine bağlanması için kaynaklar arasında güvenli bir iletişim mekanizması 
sağlarlar. Dahili IP adresi, erişim, aynı sanal ağdaki sanal makineler dahil olmak 
üzere diğer kaynaklara bağlanma, isteklerin yönlendirilmesi ve diğer ağlara 
bağlantı sağlarlar.

Sanal bir ağ bir kaynak grubu içinde bulunur ve bir bölge içinde, örneğin Batı 
Avrupa'da barındırılır. Sanal ağ birden fazla bölgeyi kapsayamaz fakat bir bölge 
içindeki tüm veri merkezlerini kapsayabilir. Bölgeler arası bağlantı için, sanal ağlar 
VNET-to-VNET bağlantısı ile bağlanabilir. Sanal ağ aynı zamanda şirket içi veri 
merkezlerine bağlanmaya yardımcı olarak hibrit bulutu etkinleştirir. Siteden siteye 
VPN veya noktadan siteye VPN gibi, şirket içi veri merkezlerine bağlanmak için 
kullanılabilecek birden fazla VPN teknolojisi türü mevcuttur. Ayrıca, Azure sanal ağ 
ve şirket içi ağ arasında ExpressRoute'u kullanan özel bir bağlantı bulunmaktadır.

Sanal ağ ücretsizdir. Her abonelikte, tüm bölgeler genelinde 50 adede kadar sanal ağ 
oluşturulabilir. Ancak, Azure destek ile iletişime geçerek sayısı artırılabilir. Bir VNET 
içerisindeki veri aktarımı için ücret talep edilmez.

Ağ sınırlamaları hakkında bilgi edinmek için https://docs.
microsoft.com/en-us/azure/azure-subscription-
service-limits#networking-limits adresini ziyaret edin.
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Sanal ağlar için mimari unsurlar
Sanal ağlar, diğer tüm kaynaklar gibi ARM şablonları, REST API'leri, PowerShell ve 
CLI kullanılarak tedarik edilebilir. Ağ topolojisini başlangıç aşamasında planlamak, 
gelişim yaşam döngüsünde daha sonra sıkıntı yaşamamak için oldukça önemlidir. 
Bunun nedeni, ağ sağlandıktan ve kaynaklar ağı kullanmaya başladıktan sonra 
bunun kesinti süresi olmadan değiştirilmesinin zor olmasıdır. Örneğin, bir sanal 
makinenin bir ağdan başka bir ağa taşınması için sanal makinenin kapatılması 
gerekir.

• Bölgeler: Sanal ağ bir Azure kaynağıdır ve bir bölge içerisinde, ör. Batı 
Avrupa, tedarik edilir. Birden fazla bölgeyi kapsayan uygulamalar, bölge 
başına bir adet olmak üzere ayrı sanal ağlara ihtiyaç duyarlar ve bu ağların 
ayrıca VNET-to-VNET bağlantısı aracılığıyla bağlanmaları gerekir. VNET-to-
VNET bağlantısı, hem giden hem de gelen trafik için ücretlidir. Fakat VNET-
to-VNET bağlantısı bulunmayan bir ağda gelen veriler ücretsizdir; yalnızca 
giden verilerden ücret alınır. Ayrıca bir sanal ağ içerisinde aktarılan veriler 
için ücret alınmaz.

• Özel DNS: Sanal ağlar, bir sanal ağ içerisindeki adları çözümlemek için 
varsayılan olarak Azure tarafından sağlanan DNS'yi kullanır ve bu aynı 
zamanda internette ad çözümlenmesine de olanak tanır. Uygulama, özel 
bir ad çözümleme hizmeti talep ediyorsa veya şirket içi veri merkezlerine 
bağlanmak istiyorsa kendi DNS sunucusunu sağlamalı ve başarılı ad 
çözümlemesi için sanal ağ içinde yapılandırılmalıdır.

• Ağ performansı: Her sanal ağın tanımlı bir üretilen iş hacmi vardır ve ağ ile 
ilgili tüm kaynakları tek bir ağa koymak yerine, tutarlı bir performansa sahip 
olmak için ayrı bir sanal ağ oluşturmak akıllıcadır. Tüm kaynakların tek bir 
ağa yerleştirilmesi ağı tıkayabilir.

• Sanal ağ sayısı: Bölge sayısı, hizmetlerin bant genişliği kullanımı, bölgeler 
arası bağlantı ve güvenlik, sanal ağların sayısını etkiler.

• Her bir sanal ağ içindeki alt ağ sayısı: Alt ağlar bir sanal ağ içerisinde 
yalıtım sağlar. Aynı zamanda bir güvenlik sınırı oluştururlar. Ağ güvenlik 
grupları alt ağlar ile ilişkilendirilebilir, böylece IP adreslerine ve bağlantı 
noktalarına belirli erişimler kısıtlanır veya sağlanır. Farklı güvenlik ve 
erişilebilirlik gereksinimlerine sahip olan uygulama bileşenleri ayrı alt  
ağlara yerleştirilmelidir.
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• Ağlar ve alt ağlar için IP aralıkları: Her alt ağın bir IP aralığı vardır. IP 
aralığı, diğer alt ağlar IP adresi yokluğundan dolayı boğulurken, yeterince 
kullanılamayacak kadar büyük olmamalıdır. Mevcut ve gelecekteki 
ihtiyaçları karşılamak için yeterli sayıda IP adresine sahip olmalıdır. 
IP adresi sayısı, kurulumun gelecekteki IP adresi ihtiyacına dair bilgi 
edinildikten sonra değerlendirilmelidir.

 ° Azure ağları, alt ağlar ve şirket içi veri merkezleri için IP adresleme 
ve IP adresi aralıkları için planlama yapılmalıdır. Kesintisiz bağlantı 
ve erişilebilirlik için, bir çakışma olmamalıdır.

• İzleme: İzleme, önemli bir mimari yapıdır ve genel kurulum mimarisine 
dahil edilmesi zorunludur. Azure Ağ İzleyicisi, ağ performansı ve sağlığına 
dair içgörüler ile birlikte günlük tutma ve teşhis özellikleri sağlar. İzin verilen 
veya reddedilen sanal makinelerden gelen veya sanal makinelere giden 
paketleri izleme, kullanıcı tanımlı rotaların yapılandırmasını doğrulamak 
için sonraki atlama akışı, ağ güvenliği denetimi, paketlerin abonelik sınırları 
dahilinde yakalanması becerilerini sağlar. Aynı zamanda, bir kaynak 
grubundaki tüm kaynaklar için teşhis günlükleri sunar. 
Ağ performansı log analizi aracılığıyla izlenebilir. Ağ performansı izleme 
yönetimi çözümü, ağ izleme özelliğini sunar. Bu özellik, ağların sağlığını, 
kullanılabilirliğini ve ulaşılabilirliğini izler. Aynı zamanda, çok katmanlı bir 
uygulamanın çeşitli katmanlarını barındıran alt ağlar ve şirket içi ve ortak 
bulut arasındaki bağlantıyı izlemek için kullanılır.

• Güvenlik unsurları: Sanal ağlar, Azure üzerindeki tüm kaynaklar 
tarafından erişilebilen ilk bileşenlerden biridir. Güvenlik, kaynağa erişimin 
engellenmesinde veya erişime izin verilmesinde önemli bir rol oynar. Ağ 
güvenlik grupları (NSG) sanal ağlar için güvenliği sağlamanın birincil 
yoludur. Sanal ağın alt ağlarına eklenebilirler ve gelen ve giden her akış 
kısıtlanır, filtrelenir veya bunlara izin verilir. 
Kullanıcı tanımlı yönlendirme (UDR) ve IP yönlendirmesi de Azure 
kaynaklarına giden isteklerin filtrelenmesine ve yönlendirilmesine 
yardımcı olur.

UDR ve zorlamalı tünelleme hakkında daha fazla bilgi edinmek 
için https://docs.microsoft.com/en-us/azure/virtual-
network/virtual-networks-udr-overview adresini ziyaret edin.

https://docs.microsoft.com/en-us/azure/virtual-network/virtual-networks-udr-overview
https://docs.microsoft.com/en-us/azure/virtual-network/virtual-networks-udr-overview
https://docs.microsoft.com/en-us/azure/virtual-network/virtual-networks-udr-overview
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Kaynaklar ayrıca barracuda, F5 ve diğer üçüncü taraf bileşenler gibi ağ gereçleri 
kullanılarak güvenli tutulabilir ve korunabilir.

Bunlar hakkında daha fazla bilgi edinmek için https://azure.
microsoft.com/en-in/solutions/network-appliances/ 
adresini ziyaret edin.

• Kurulum: Sanal ağlar kendi özel kaynak grupları içinde dağıtılmalıdır. Ağ 
yöneticilerinin bu kaynak grubunda sahip iznine sahip olması gerekirken, 
geliştiriciler veya ekip üyeleri, sanal ağdan hizmet alan diğer kaynak 
gruplarında başka bir Azure kaynağı oluşturabilmek için katılımcı izinlerine 
sahip olmalıdır.

Aynı zamanda, dinamik IP adresleriyle ilgili kaynaklar başka bir alt ağdayken statik 
IP adresli kaynakları özel bir alt ağda dağıtmak iyi bir uygulamadır.

Sanal ağların yalnızca ağ yöneticileri tarafından silinebilmesi için politikalar 
oluşturulmalıdır ve sanal ağlar ayrıca faturalandırma amacıyla da etiketlenmelidir.

• Bağlantı: Bir bölgede sanal bir ağ üzerinde bulunan kaynaklar kesintisiz bir 
iletişim kurabilir. Hatta bir sanal ağ içerisindeki farklı alt ağlarda bulunan 
kaynaklar bile açık bir yapılandırma olmadan birbiriyle iletişim kurabilir. 
Farklı bölgelerde bulunan kaynaklar aynı sanal ağı kullanamaz. Sanal 
ağın sınırları bölge sınırları dahilindedir. Kaynakları bölgeler arasında 
kullanılabilir hale getirmek için, iletişimi kolaylaştırmak amacıyla her uçta 
bulunması gereken özel bir ağ geçidi aracılığıyla iletişim kurulmalıdır. 
Her uçta bulunan ağlar, diğer ağlara bu ağ geçitleri aracılığıyla bağlanır.

Bununla birlikte, Azure'daki kaynakların bazen şirket içi veri merkezlerine 
bağlanması gerekebilir. Azure sanal ağlar, şirket içi veri merkezlerine VPN 
teknolojisini ve ExpressRoute'u kullanarak bağlanabilir. Hatta bir sanal ağ, 
birden fazla şirket içi veri merkezine ve paralel olarak diğer Azure bölgelerine 
bağlanabilmektedir. En iyi uygulama olarak, bu bağlantıların her birinin bir sanal 
ağ içinde kendilerine özel alt ağlarda bulunmaları gerekir.

https://azure.microsoft.com/en-in/solutions/network-appliances/
https://azure.microsoft.com/en-in/solutions/network-appliances/
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Sanal ağların sağladığı faydalar
Sanal ağlar, anlamlı bir IaaS çözümünün kurulumu için bir zorunluluktur. Sanal 
makineler sanal ağlar olmadan tedarik edilemez. Çözümlerde zorunlu bir bileşen 
olmasının yanı sıra mükemmel mimari faydalar sağlar ve bunların en önemlileri 
aşağıdakilerdir:

• Yalıtım: Çoğu uygulama bileşeni ayrı güvenlik ve bant genişliği 
gereksinimlerine ve farklı ömür döngüsü yönetimine sahiptir. Sanal 
ağlar bu bileşenler için, sanal ağların ve alt ağların yardımıyla diğer 
bileşenlerden ayrı olarak yönetilebilen yalıtılmış cepler oluşturmaya 
yardımcı olur.

• Güvenlik: Kaynaklara kimin eriştiğini filtrelemek ve takip etmek sanal 
ağlar tarafından sağlanan önemli bir özelliktir. Kötü amaçlı bir IP adresine 
veya bağlantı noktasına erişimi durdurabilirler.

• Genişletilebilirlik: Sanal ağlar bulutta özel bir LAN olarak işlev 
görür. Ayrıca, dünya genelinde diğer sanal ağları bağlayarak WAM'ye 
genişletilebilir ve şirket içi veri merkezlerine bir uzantı olarak 
genişletilebilirler.

Sanal ağ tasarımı
Bu bölümde bazı popüler sanal ağ tasarımlarını ve kullanımlarını ele alacağız.

Sanal ağların birden fazla şekilde kullanılabilir. Güvenliği sağlamak ve paketleri 
tam bir biçimde ve gizlilikle iletmek için her sanal ağ uç noktasında bir ağ geçidi 
kullanılabilir. Ağ geçidi, şirket içi ağlara bağlanırken bir zorunluluktur, fakat sanal 
ağ eşlemesi kullanılırken isteğe bağlıdır.
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Aynı bölge ve abonelik içindeki kaynaklara bağlanma
Aynı bölge içindeki birden fazla sanal ağ ve abonelik birbirine bağlanabilir. Sanal 
ağ eşlemenin yardımıyla, her iki ağ da birbirine bağlanabilir ve paketleri aralarında 
iletmek için Azure'un özel ağ bel kemiğini kullanır. Bu ağlar üzerindeki sanal makineler 
ve hizmetler aşağıdaki trafik kısıtlamalarına tabi olarak birbiriyle iletişim kurabilir:

Aynı bölgede farklı bir abonelikte bulunan 
kaynaklara bağlanma
Bu kullanım bir önceki kullanıma çok benzemektedir, ancak ilave zorluğun sebebi 
diğer ağın başka bir abonelikte bulunmasıdır. Eğer her iki abonelik de aynı kişiye 
aitse bunlar, daha önce bahsedildiği gibi sanal ağ eşlemesi kullanılarak birbirine 
bağlanabilir. Aynı zamanda birbirleri arasında paket iletmek için Azure'un özel 
ağ bel kemiğini kullanır:
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Farklı bir bölgede ve farklı bir abonelikte bulunan 
kaynaklara bağlanma
Bu senaryoda trafik genel ağ üzerinden geçer ve trafiğin VPN kullanılarak 
şifrelenmesi için ağ geçitleri ile birlikte sanal ağ eşleme kullanılmalıdır:

Şirket içi veri merkezlerine bağlanma
Sanal ağlar, hem Azure'un hem de şirket içi veri merkezinin tek bir Geniş Alan 
Ağına (WAN) dönüşmesini sağlayacak şekilde şirket içi veri merkezlerine 
bağlanabilir. Şirket içi ağa bağlanmak, ağın her iki tarafında da ağ geçitlerinin ve 
sanal özel ağın kullanılmasını gerektirir. 
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Bu amaç için üç farklı teknoloji kullanılabilir:

• Siteden siteye VPN: Bu seçenek, hem Azure ağının hem de şirket içi 
ağın, her iki ağdaki tüm kaynakların Azure'da veya şirket içi bir veri 
merkezinde bulunmasına bakılmaksızın tüm kaynaklara erişebildiği bir 
WAN oluşturmak amacıyla bağlanması gerektiğinde kullanılmalıdır. VPN 
ağ geçitlerinin güvenlik nedeniyle ağın her iki tarafında da bulunması 
gerekir. Ayrıca, Azure ağ geçitlerinin, şirket içi veri merkezlerine bağlanan 
sanal ağ üzerinde kendilerine ait alt ağlarda kullanılması gerekir. Azure'un 
genel ağ üzerinden bağlanabilmesi için şirket içi ağ geçitlerine genel IP 
adresleri atanmalıdır.

• Noktadan siteye VPN: Bu seçenek siteden siteye VPN'ye benzerdir ancak bu 
seçenekte şirket içi veri merkezine bağlı olan tek bir sunucu veya bilgisayar 
vardır. Azure'a uzak konumlardan güvenli bir şekilde bağlanacak az sayıda 
kullanıcı veya istemci olduğunda kullanılmalıdır. Ayrıca bu durumda, şirket 
içi tarafta genel IP adresine veya ağ geçidine gerek yoktur:
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• ExpressRoute: Hem siteden siteye hem de noktadan siteye VPN herkese 
açık interneti kullanarak çalışır. Ağ arasındaki trafiği VPN ve sertifika 
teknolojisi ile şifreler. Ancak bazı uygulamalar hibrit modda dağıtılır. Bu 
uygulamaların kaynaklarının bazıları Azure'da, bazıları ise şirket içi veri 
merkezinde barındırılır. Kaynaklar Azure'da barındırılsa da bu kaynaklar 
şirket içi veri merkezine bağlantı için herkese açık interneti kullanmamalıdır.  
Azure ExpressRoute, siteden siteye ve noktadan siteye VPN bağlantısı 
ile kıyaslandığında daha maliyetli bir seçenek olsa da bu durum için en 
iyi çözümdür. Diğer VPN teknolojileri ile kıyaslandığında çok daha fazla 
hız ve daha az gecikme süresi sağlayan, yüksek derecede güvenli ve 
güvenilir bir bağlantıdır. Bunun nedeni trafiğin asla herkese açık interneti 
kullanmamasıdır; bunun yerine hizmet sağlayıcıları ile özel bağlantıları 
kullanır. Azure ExpressRoute şirket içi ağları, bir bağlantı sağlayıcısı 
tarafından sunulan özel gizli bir bağlantı üzerinden Azure'a genişletmeye 
yardımcı olur:
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Aşağıdaki şekil tüm hibrit ağ türlerini gösterir:

Güvenlik ve yalıtım açısından, her sanal ağın, ayrı bir kurulumu bulunan her 
mantıksal bileşen için ayrı bir alt ağa sahip olması iyi bir uygulamadır.

Depolama
Azure, depolama hizmetleri aracılığıyla dayanıklı, kullanılabilirliği yüksek ve 
ölçeklenebilir depolama çözümleri sunar.

Depolama, uzun vadeli ihtiyaçları karşılamak amacıyla kalıcı veriler için  
kullanılır. Azure depolama, neredeyse tüm programlama dilleriyle internet 
üzerinden kullanılabilir.
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Depolama kategorileri
Depolama iki depolama hesabı kategorisine sahiptir:

• Tabloları, sıraları, dosyaları, blobları ve Azure sanal makine disklerini 
depolamanıza olanak tanıyan bir standart depolama performansı katmanı.

• Azure sanal makine disklerini yazarken destekleyen bir premium depolama 
performansı katmanı. Premium depolama, standart genel depolamaya 
kıyasla daha yüksek performans ve IOPS sunar. Sanal makineler SSD'ler ile 
yedeklendiğinden premium depolama şu anda veri diskleri olarak mevcuttur.

Depolama türleri
Azure, aşağıdaki şekilde gösterildiği gibi dört tür genel depolama hizmeti sunar:

• Blob storage: Bu depolama türü; belgeler, resimler ve diğer dosyalar gibi 
yapısal olmayan veriler için en uygun depolama türüdür. Blob depolama 
sıcak ya da soğuk olabilir. Sıcak, blob depolamadaki içeriğe soğuk katmana 
kıyasla sık sık erişildiği anlamına gelir.

• Tablo depolama: NoSQL öznitelikli bir veri deposudur. Yapısal veriler için 
kullanılmalıdır. Veriler varlıklar olarak depolanır.

• Kuyruk depolama: Güvenilir mesaj depolaması sağlar.
• Dosya depolama: Bu depolama türü, SMB protokolüne göre paylaşımlı 

depolamadır. Genellikle dosyaları depolamak ve paylaşmak için kullanılır. 
Bu tür, aynı zamanda yapısal olmayan verileri de depolar, ama ana fark bu 
depolamanın SMB protokolünde paylaşılabilir olmasıdır.
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Bu dört depolama türü farklı mimari gereksinimleri karşılar ve neredeyse tüm veri 
depolama olanaklarını kapsar.

Depolama özellikleri
Azure depolama esnektir. Birkaç megabayt kadar az ya da petabaytlardan oluşacak 
kadar çok veriyi saklayabilmeniz anlamına gelir. Kapasiteyi önceden engellemeniz 
gerekmez; otomatik olarak büyür veya küçülür. Tüketiciler yalnızca kullandıkları 
kadar depolama için ödeme yaparlar.
Azure depolama güvenlidir. Yalnızca SSL protokolü ile erişilebilir. Üstelik, erişimin 
doğrulanması gerekir. Azure depolama, depolama istemcilerinin kimliklerinin 
doğrulanması amacıyla kullanabilecekleri bir hesap düzeyinde Güvenli Erişim 
İmzası (SAS) belirteci oluşturma olanağı sağlar. Bloblar, sıralar, tablolar ve dosyalar 
için tekil hizmet düzeyinde SAS belirteçleri oluşturmak da mümkündür. Azure 
depolamada saklanan veriler şifrelenebilir. Bu durum, beklemede güvenli veri 
olarak bilinir. Azure disk şifrelemesi, IaaS sanal makinelerdeki işletim sistemini ve 
veri disklerini şifrelemek için kullanılır. Azure depolamadaki verileri şifrelemek 
için İstemci tarafı Şifreleme (CSE) ve Depolama Hizmeti Şifrelemesi (SSE) 
kullanılır. SEE, depolamaya veri yazılırken verilerin şifrelenmesini ve depolama 
motoru tarafından okunurken verilerin deşifre edilmesini sağlayan depolama hesabı 
ayarıdır. Bu ayar, SSE'nin etkinleştirilmesi için herhangi bir uygulama değişikliğinin 
gerekmemesini sağlar. CSE'de, istemci uygulamaları, verileri Azure depolamaya 
göndermeden veya yazmadan önce şifrelemek için depolama SDK'sini kullanabilir. 
İstemci uygulaması daha sonra verileri okurken deşifre edebilir. Bu özellik hem 
iletilmekte olan verinin hem de bekleyen verinin güvenliğini sağlar. CSE, Azure 
anahtar kasasındaki sırlara bağlıdır. IaaS sanal makinelerinde işletim sistemini ve 
veri disklerini şifrelemek için başka bir Azure disk şifreleme hizmeti kullanılır.
Azure depolama dayanıklıdır ve kullanılabilirliği yüksektir. Bunun anlamı, Azure'un 
Azure hesaplarının her zaman birden çok kopyasını bulundurmasıdır. Kopyaların 
konumu ve sayısı çoğaltma yapılandırmasına bağlıdır. Azure dört adet çoğaltma 
ayarı sunar. Bu ayarların hem maliyet hem de felaket sırasında kullanılabilirlik 
üzerinde etkileri vardır. Yerel olarak yedeklenen depolama en ucuz seçenek olup 
diğerleriyle karşılaştırıldığında en düşük kullanılabilirliği sunarken Okuma erişimli 
coğrafi yedekleme en pahalısıdır ve yüksek derecede kullanılabilirlik sağlar.

• Yerel olarak yedekli depolama: Yerel olarak yedekli depolama (LRS) 
depolamanın üç kopyasını çıkarır ve bölgedeki aynı veri merkezinde 
saklar. Bu durum da verinin kullanılabilirliğinin yalnızca bir veri merkezi 
içerisinde yüksek olduğu anlamına gelir. Veri merkezi herhangi bir nedenden 
dolayı kapanırsa depolama kaybedilir veya kullanılamaz hale gelir. Yazma 
işlemleri için eş zamanlı kalıbı izler, bu da yazma işleminin tüm kopyalarda 
gerçekleştirilmesinin başarı olarak değerlendirildiği anlamına gelir. Bir yazma 
isteği yalnızca tüm üç kopyaya yazıldıktan sonra başarılı kabul edilir. Ancak 
Azure, depolama diski ve rafı açısından hata toleransı sağlar. Bunu üç kopyayı 
da farklı hata ve yükseltme etki alanlarına yerleştirerek gerçekleştirir. Hata ve 
yükseltme etki alanları bir sonraki bölümde detaylı olarak anlatılmaktadır.
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• Bölgesel olarak yedekli depolama: Bölgesel olarak yedekli depolama 
(ZRS), yerel olarak yedekli depolamadan daha maliyetlidir çünkü aynı 
veri merkezinde bulunan üç kopyanın yanı sıra, verileri bölge içerisindeki 
başka bir veri merkezinde de depolar. Birden fazla veri merkezi söz konusu 
olduğundan, performans ve gecikme süresi SLA'sını sürdürmek için tüm 
depolamalara yazma işlemi eş zamanlı olmadan gerçekleşir.

• Coğrafi olarak yedekli depolama: Coğrafi olarak yedekli depolama (GRS), 
depolamayı yerel olarak yedeklemenin yanı sıra başka bir bölgede de 
çoğaltarak, bölgesel olarak yedeklemeye kıyasla daha yüksek dayanıklılık 
ve kullanılabilirlik sağlar. Bu seçenek aynı zamanda en pahalı seçeneklerden 
biridir fakat bölgesel düzeyde felaket kurtarma sağlar.

• Okuma erişimli coğrafi olarak yedekli depolama: Okuma erişimli coğrafi 
olarak yedekli depolama (RAGRS), coğrafi olarak yedeklemeye benzerdir 
fakat ek olarak, kopyalara salt okunur erişim sağlar.

Depolama hesapları için mimari unsurlar
Depolama hesabı diğer uygulama bileşenlerinin bulunduğu bölge içerisinde tedarik 
edilmelidir. Bu durum, herhangi bir ağ ücretine neden olmadan aynı veri merkezi ağ 
bel kemiğinin kullanılmasına yardımcı olur.

Azure depolama hizmetlerinin her biri kapasite (GB), işlem oranı ve bant genişliği 
için ölçeklenebilirlik hedeflerine sahiptir. Genel bir depolama hesabı 500 TB verinin 
depolanmasına olanak tanır. 500 TB'tan fazla veriyi depolamak gerekiyorsa birden 
fazla depolama hesabı oluşturulmalı ya da premium depolama kullanılmalıdır. 
Genel depolama maksimum 20000 IOPS veya saniyede 60 MB veri performansına 
sahiptir. Daha yüksek IOPS veya saniye başına veri gereksinimi kısıtlanacaktır. Bu 
işlem, uygulamalar için performans açısından yeterli olmazsa ya premium depolama 
ya da birden fazla depolama hesabı kullanılmalıdır.

Sanal makinenin boyutu, mevcut veri disklerinin boyutunu ve kapasitesini belirler. 
Daha büyük boyutlu sanal makineler daha yüksek IOPS kapasitesi bulunan veri 
disklerine sahiptir, fakat maksimum kapasite yine de 20000 IOPS ve saniye başına 
60 MB ile sınırlı olur. Bunların maksimum değerler olduğu ve bu nedenle depolama 
mimarisi tamamlanırken genellikle daha düşük düzeylerin dikkate alınması 
gerektiği unutulmamalıdır.

Azure depolama hesaplarında, SAS belirteçleri kullanılarak kimlik doğrulama işlemi 
uygulanmalıdır. Anonim erişime izin verilmemelidir. Ayrıca, blob depolama için, 
kapsayıcılara erişen müşterilerin türlerine ve kategorilerine göre oluşturulmuş ayrı 
SAS belirteçlerine sahip farklı kapsayıcılar oluşturulmalıdır. Bu SAS belirteçleri 
düzenli aralıklarla yeniden oluşturulmalıdır, böylece bu anahtarlar tahmin edilemez 
veya başkaları tarafından çözülemez.
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Blob depolama hesapları için getirilen bloblar genellikle ön belleğe alınmalıdır. Bir 
ön bellekte bulunan verilerin eski olup olmadığı, blob'un son değiştirilen özelliği, 
yeniden getirilen en son blobla karşılaştırılarak belirlenebilir.

Azure depolama hesabı, aynı dosya ve verilerin birden çok kullanıcı tarafından  
aynı anda değiştirilmesini engellemek için eş zamanlılık özellikleri sağlar. 
Aşağıdakileri sunar:

• İyimser eşzamanlılık: Birden fazla kullanıcının verileri aynı anda 
değiştirebilmesini sağlar, fakat yazılırken dosyanın veya verilerin değiştirilip 
değiştirilmediği kontrol edilir. Eğer değiştirilmişse kullanıcıları verileri 
yeniden getirtmeleri için uyarır ve güncellemeyi yeniden gerçekleştirir. 
Bu tablo hizmeti için varsayılan eş zamanlılıktır.

• Kötümser eşzamanlılık: Bir uygulama bir dosyayı güncellemeye çalıştığında 
kullanıcılar tarafından gerçekleştirilen güncellemeleri açıkça reddetmek 
için bir kilit yerleştirir. Bu özellik, dosya hizmetleri için, SMB protokolü 
kullanılarak erişildiklerinde varsayılan eş zamanlılıktır.

• Son yazan kazanır: Bu özellikte güncellemeler sınırlanmaz ve son kullanıcı 
dosyayı ilk başta okunandan bağımsız olarak günceller. Bu hem sıra, 
hem blob hem de dosya (REST kullanılarak ulaşıldığında) hizmetleri için 
varsayılan eş zamanlılıktır.

Tasarım kalıpları
Tasarım kalıpları bilinen tasarım sorunları için kanıtlanmış çözümlerdir. Sorunlara 
uygulanabilecek, tekrar kullanılabilir çözümlerdir. Bir çözüm içerisine olduğu gibi 
yerleştirilebilecek yeniden kullanılabilir kodlar veya tasarımlar değillerdir. Bir 
sorunu çözmek için kullanılacak belgelendirilmiş tanımlar ve yönlendirmelerdir. 
Sorun, farklı bir bağlamda ortaya çıkabilir ve tasarım modelleri çözülmesine 
yardımcı olabilir. Azure, her hizmetin belirli bir özellik ve yetenek sunduğu birçok 
hizmet sağlamaktadır. Bu hizmetlerin kullanımı kolaydır fakat birden fazla hizmeti 
bir araya getiren çözümler oluşturmak zorlayıcı olabilir. Üstelik, bir çözüm için 
yüksek kullanılabilirlik, süper ölçeklenebilirlik, güvenilirlik, performans ve güvenlik 
elde etmek sıradan bir iş değildir. Azure tasarım modelleri bu sorunlar için hazır 
çözümler ve bireysel çözümlere uyarlanabilecek çözümler sunar. Tasarım kalıpları, 
Azure'da yüksek düzeyde kullanılabilir, ölçeklenebilir, güvenilir, güvenli ve 
performans merkezli çözümler oluşturmaya yardımcı olurlar. Azure'da birçok kalıp 
bulunur ve bu kalıpların bazıları sonraki bölümlerde detaylı olarak ele alınmaktadır. 
Bu bölümde ise mesajlaşma, performans ve ölçeklenebilirlik kalıplarının bazılarına 
değinilmiştir. Ayrıca bu kalıpların detaylı tanımları için bağlantılar verilmiştir. 
Bu tasarım modellerini anlatmak için tüm bir kitap gerekir. Burada tasarım 
modellerinden, okuyucuların varlıklarından haberdar olmaları ve daha fazla bilgi 
için bağlantılar sunulması amacıyla bahsedilmiştir.
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Mesajlaşma kalıpları
Mesajlaşma kalıpları hizmetlerin gevşek bir şekilde bağlanmasına yardımcı olur. 
Bunun anlamı, hizmetlerin asla birbirleriyle iletişim kurmamasıdır. Bunun yerine, 
hizmet bir mesaj oluşturup bir aracıya gönderir (genellikle bir sıra) ve bu mesajla 
ilgilenen diğer tüm hizmetler mesajı buradan alıp işleyebilir. Gönderme ve alma 
hizmetleri arasında doğrudan bir iletişim olmaz. Bu ayrışım hizmetleri ve genel 
uygulamayı daha güvenilir kılmakla kalmaz, aynı zamanda daha güçlü ve hataya 
toleranslı hale getirir. Alıcılar mesajları kendi hızlarında alıp okuyabilir.

Mesajlaşma eş zamanlı olmayan kalıplar oluşturmaya yardımcı olur. Mesajlaşma 
bir varlıktan diğerine mesaj göndermeyi içerir. Bu mesajlar gönderen tarafından 
oluşturulup iletilir, dayanıklı bir depolamada saklanır ve son olarak alıcılar 
tarafından tüketilir.

Mesajlaşma ile ele alınan en önemli mimari unsurlar şunlardır:

• Dayanıklılık: Mesajlar dayanıklı bir depolamada saklanır ve mesajlar daha 
önceki bir arıza durumunda ortaya çıktığında uygulama bunları daha sonra 
okuyabilir

• Güvenilirlik: Mesajlar tasarım ile güvenilirlik eklemeye yardımcı olur çünkü 
mesajlar, diskte saklandığından kaybolmaz

• Mesajların kullanılabilirliği: Önceki kesinti süresi giderildikten ve bağlantı 
tekrar sağlandıktan sonra mesajlar uygulamalar tarafından tüketilebilir

Azure, uygulamalar içerisinde mesajlaşma kalıplarının uygulanması için service bus 
sıraları ve başlıkları sunar. Depolama sırası da aynı amaç için kullanılabilir.

Azure service bus sırası ve depolama sırası arasında seçim yapmak, mesajın ne kadar 
saklanacağı, mesajın boyutu, gecikme süresi ve maliyetine karar vermek demektir.

Azure Service Bus, 256 KB boyutlu mesajları desteklerken depolama sırası 64 KB 
boyutlu mesajları destekler. Azure service bus, mesajları sınırsız bir süre boyunca 
saklayabilirken depolama sırası, mesajları 7 gün boyunca saklar.

Service bus sıralarında gecikme süresi ve maliyet daha yüksektir.

Uygulama zorunluluklarına ve gereksinimlerine bağlı olarak, en uygun sıraya karar 
vermeden önce önceki faktörlerden faydalanılmalıdır.
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Rakip tüketiciler
Mesajların tek bir kullanıcısı, uygulamanın kendisi mesajların eş zamansız olarak 
okunması mantığını uygulamazsa mesajları eş zamanlı olarak okur. Rakip tüketiciler 
kalıbı, birden fazla tüketicinin gelen mesajı işlemek için hazır olduğu ve yarıştığı 
bir çözüm uygulanmasına yardımcı olur. Bu da yüksek derecede kullanılabilir ve 
ölçeklendirilebilir olan mimari çözümler sağlar. Ölçeklenebilirdir çünkü birden fazla 
tüketici ile daha kısa bir süre içerisinde daha fazla mesajın işlenmesi mümkündür. 
Yüksek düzeyde kullanılabilirdir çünkü bazı tüketiciler çökse bile mesajların 
işlenmesi için bir veya daha fazla tüketici bulunabilir.

Her mesaj diğer mesajlardan bağımsız olduğunda bu kalıp kullanılmalıdır. 
Mesajlar tek başlarına bir tüketicinin bir görevi tamamlaması için eksiksiz bilgileri 
içerir. Bu kalıp, mesajlar arasında herhangi bir bağımlılık varsa kullanılmamalıdır. 
Tüketiciler görevleri diğerlerinden yalıtılmış olarak tamamlayabilmelidir. Ayrıca 
bu kalıp hizmetler için çeşitli talepler varken de uygulanabilir. Talebe bağlı olarak 
ek müşteriler eklenebilir veya çıkarılabilir.

Rakip tüketiciler kalıbının uygulanması için bir mesaj sırası gereklidir. Bu kalıpta, 
birden fazla kaynaktan gelen kalıplar, diğer uçta birden fazla tüketiciye bağlı tek 
bir sıradan geçerler. Bu tüketiciler mesajları okuduktan sonra silmelidir, böylece 
mesajlar tekrar işlenmez.

More about this pattern can be read at https://docs.
microsoft.com/en-us/azure/architecture/patterns/
competingconsumers.
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Öncelik sırası
Genellikle, daha yüksek öneme sahip mesajlara, daha düşük önceliğe sahip genel 
mesajlara kıyasla işlemede öncelik verilmesinin gerektiği durumlar vardır.  
Bu kalıp, tüketicilere, farklı planlara ve aboneliklere göre hizmetler sunan farklı 
hizmet düzeyi anlaşması (SLA) sağlayan uygulamalar için önemlidir.

Sıralar ilk içeri, ilk dışarı kalıbını izler. Mesajlar sırayla işlenir. Fakat bu kalıbın 
yardımıyla, bazı mesajların daha yüksek öncelikli olması nedeniyle daha hızlı 
işlenmesi mümkündür. Bunu uygulamanın birden fazla yöntemi vardır. Eğer 
sıra mesajlara bir öncelik atayabiliyorsa ve mesajları önceliğe göre yeniden 
sıralayabiliyorsa bu kalıbın uygulanması için tek bir sıra bile yeterlidir.

Fakat sıra, mesajları yeniden sıralayamıyorsa farklı öncelikler için ayrı sıralar 
oluşturulabilir ve her sıra kendisiyle ilişkili ayrı müşterilere sahip olabilir:

Hatta bu kalıp, birden fazla tüketicisi bulunan her bir sıradan mesajların işlenmesini 
hızlandırmak için gerekli olursa

More about this pattern can be read at https://docs.microsoft.
com/en-us/azure/architecture/patterns/priority-queue.
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Sıra temelli yük eşitleme kalıbı
Bir uygulama üzerindeki yükün her zaman belirlenemediği zamanlar vardır. 
Çoğu zaman uygulama için tutarlı ve öngörülebilir bir talep bulunsa da, bu yükün 
hizmetin başarısızlığına, düşük performansına veya kullanılamamasına neden 
olacak kadar yüksek olduğu durumlar olabilir. Sıra tabanlı yük eşitleme kalıbı bu 
tür senaryolarda yardımcı olabilir. Bu kalıpta, bir sıra oluşturulur ve tüm hizmet 
istekleri bu sıradaki mesajlar olarak depolanır. Sıra, yüksek düzeyde kullanılabilir ve 
dayanıklı bir geçici depolama işlevi görür ve ardından mesajları kontrollü bir hızda 
hizmete gönderir, böylece hizmet sonundaki kesintiler azaltılır. Aynısı bir sonraki 
resimde gösterilmiştir. Mesaj sırasına mesaj gönderen birden fazla görev bulunur. 
Sıra, mesajları depolar ve hizmetin bu mesajları hizmet ucunda kullanılabilir olan 
kaynaklarla tutarlı bir hızda almasını sağlar:

Bu kalıp, daha fazla hizmet talebi için daha fazla oluşum tedarik ederek, kaynaklara ait 
ölçeğin gereksiz olarak yükseltilmesini ve büyütülmesini önler. Öngörülebilir kullanım 
ve kaynak oluşumları nedeniyle maliyet üzerinde doğrudan bir etkisi vardır.

Yüksek kullanılabilirlik ve daha iyi ölçeklenebilirlik bu kalıbın uygulanmasıyla elde 
edilen diğer avantajlardır.
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Performans ve ölçeklenebilirlik kalıpları
Performans ve ölçeklenebilirlik, yakın unsurlardır. Performans bir sistemin, belirli 
bir zaman aralığı içerisinde bir eylemi yürütmek için yanıt verebilirliğini ifade 
ederken ölçeklenebilirlik, bir sistemin yükteki artışları performansa etki etmeden 
karşılayabilme becerisidir. Bu bölümde, performans ve ölçeklenebilirlik ile ilgili 
birkaç tasarım kalıbı açıklanmaktadır.

Komut ve Sorgu Sorumluluğu Ayrımı  
(CQRS) kalıbı
CQRS, verilerin bir veri deposunda saklandığı ve bunlara uygulamanın genel 
performansını ve yanıt verebilirliğini artıracak şekilde erişilmesi gerektiği 
herhangi bir senaryoda uygulanabilen, genel bir kalıptır.

Veri işlemleri temel olarak okuma ve yazma işlemleri olarak sınıflandırılabilir. 
Veri deposunu okumanın ve veri deposuna yazmanın birden fazla yolu vardır 
ve genellikle, bu işlemlerin yürütülmesinden sorumlu bir veri erişim katmanı ve 
bileşeni bulunur. Bu veri erişim bileşeni veri deposunu bağlama hakkında bilgiye 
sahiptir ve hem okuma hem de yazma işlemlerini gerçekleştirir. Her iki işlemi de tek 
bir arayüz içerisinden gerçekleştirmek, özellikle de veri büyükse ve okuma-yazma 
oranı eşit değilse, performans açısından zorlayıcı olabilir.

Komut ve Sorgu Sorumluluğu Ayrımı (CQRS), okuma ve yazma işlemlerinin 
farklı arayüzler kullanılarak gerçekleştirilmesine yardımcı olan bir kalıptır. Okuma 
işlemlerini uygulayan bileşenlerin yazma işlemlerinden ayrı olduğu ve ayrı bir 
oluşumda tekil olarak kullanılabileceği anlamına gelir. Bu durum, bu işlemlere özel 
kaynak kapasitesi sağlamaya yardımcı olur. Bu kalıp aynı zamanda okuma ve yazma 
işlemleri için yürütme süresinin önemli ölçüde fazla olduğu ve daha fazla kaynak 
tükettiği senaryolarda da yardımcı olur.
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CQRS yalnızca uygulama performansının iyileştirilmesini desteklemekle kalmaz, aynı 
zamanda birden fazla ekip arasındaki tasarım ve uygulamaya da yardımcı olur. Bunları 
doğası gereği ayrı modelleri kullanması sayesinde gerçekleştirir.  

CQRS kalıbı model ve iskele oluşturma araçları kullanılıyorsa Bu kalıp hakkında daha fazla 
bilgi için.

More about this pattern can be read at https://docs.microsoft.
com/en-us/azure/architecture/patterns/cqrs adresini ziyaret 
edin.

Kısıtlama kalıbı
Zaman zaman, hizmeti tüketen kullanıcı sayısından bağımsız olarak performans ve 
ölçeklenebilirlik açısından çok sıkı SLA zorunluluklarına sahip olan uygulamalar 
bulunur. Bu gibi durumlarda kısıtlama kalıplarını uygulamak önemlidir çünkü 
bunlar, yürütülmesine izin verilen isteklerin sayısını sınırlandırmaya yardımcı olur. 
Uygulamalar üzerindeki yük her koşulda doğru olarak tahmin edilemez. Uygulama 
üzerindeki yük bir anda arttığında kısıtlama, kaynak tüketimini kontrol ederek 
sunucular ve hizmetler üzerindeki baskıyı azaltır.

Bu kalıp, bazı kullanıcıların ayrılandan daha fazla kaynak tüketmesini engellemek, 
artışları ve talep atlamalarını iyileştirmek ve kaynak tüketimini daha uygun 
maliyetli hale getirmek amacıyla, SLA'nın karşılanması uygulamalar için bir 
öncelik olduğunda kullanılmalıdır. Bunlar, bulutta dağıtılmak üzere geliştirilmiş 
uygulamalar için geçerli senaryolardır.

https://docs.microsoft.com/en-us/azure/architecture/patterns/cqrs
https://docs.microsoft.com/en-us/azure/architecture/patterns/cqrs
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Bir uygulamayı kısıtlamak için kullanılabilecek birden fazla strateji vardır. Kısıtlama 
stratejisi eşik aşıldıktan sonra yeni istekleri reddedebilir veya kullanıcılara isteklerinin 
sırada olduğunu ve istek sayısı azaldığında gerçekleştirilebileceğini bildirebilir.

Aşağıdaki şema, kısıtlamanın, her kullanıcının sabit bir kaynak kullanım sınırına 
sahip olduğu çoklu kullanıcılı bir sistemde uygulanmasını gösterir. Kullanıcılar 
bu sınırı aştıktan sonra herhangi ek bir kaynak talebi kısıtlanır, böylece diğer 
kullanıcılar içinBu kalıp hakkında daha fazla bilgi için.

More about this pattern can be read at https://docs.microsoft.
com/en-us/azure/architecture/patterns/throttling adresini 
ziyaret edin.

Diğer kalıplar
Bu bölümde diğer önemli kalıplar açıklanmaktadır.

Yeniden deneme kalıbı
Yeniden deneme kalıbı, uygulamaları ve hizmetleri geçici arızalara karşı daha 
dayanıklı hale getirmek için son derece önemli bir kalıptır. Bağlanıp bir hizmeti 
kullanmaya çalıştığınız fakat hizmetin herhangi bir nedenden kullanılabilir olmadığı 
bir durumu düşünün. Hizmet kısa bir süre sonra tekrar kullanılabilir hale gelecekse 
başarılı bir bağlantı kurmak için tekrar bağlanmayı denemek mantıklıdır. Bu 
durum, uygulamayı daha sağlam, hataya daha dayanıklı hale getirir ve değişkenlik 
sağlar. Azure'da çoğu bileşen internet üzerinde çalışır ve internet bağlantısı aralıklı 
olarak geçici hatalar oluşturabilir. Bir uygulamanın, saniyeler içinde düzeltilen 
bu hatalar nedeniyle çökmesine izin verilmemelidir. Uygulama, arızalar sırasında 
hizmeti tekrar tekrar kullanmaya çalışacak şekilde tasarlanmalıdır. Ayrıca, belirli 
sayıda tekrar denemeden sonra bile hizmetin mevcut olmaması durumunda tekrar 
denemeyi bırakmalıdır.

https://docs.microsoft.com/en-us/azure/architecture/patterns/throttling
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Bu kalıp, bir uygulama, uzak bir sunucuyla etkileşim kurarken veya uzak bir 
kaynağa erişirken geçici hatalarla karşılaşıyorsa uygulanmalıdır. Bu hataların kısa 
süreli olması beklenir ve daha önce başarısız olmuş bir isteğin tekrarlanması, daha 
sonraki bir denemede başarılı olabilir.

Yeniden deneme kalıbı hataların ve uygulamanın yapısına göre farklı yeniden 
deneme stratejilerini benimseyebilir:

• Belirli bir sayıda yeniden deneme: Uygulamanın, bir hata tespit edip bir 
istisna oluşturmadan önce hizmetle belirli sayıda iletişim kurma denemesi 
gerçekleştireceğini belirtir. Örneğin, başka bir hizmete bağlanmak için üç kez 
yeniden deneme. Bu üç deneme içerisinde bağlantı başarılı olursa tüm işlem 
başarılı olur veya üç denemeden sonra bağlantı sağlanamamışsa bir istisna 
oluşturulur.

• Programa göre yeniden deneme: Uygulamanın belirli bir saniye veya 
dakika boyunca hizmetle tekrar iletişim kurmaya çalışacağını ve yeniden 
denemeden önce belirli bir saniye veya dakika bekleyeceğini belirtir. 
Örneğin, başka bir hizmete bağlanmak için 60 saniye boyunca her üç 
saniyede bir yeniden deneme. Bu denemeler içerisinde bağlantı başarılı 
olursa tüm işlem başarılı olur veya 60 saniye dolduğunda bağlantı 
sağlanamamışsa bir istisna oluşturulur.

• Yeniden denemeyi kaydırma ve erteleme: Uygulamanın, programa 
bağlı olarak hizmetle yeniden iletişim kurmaya çalışacağını ve sonraki 
denemelerde artımlı bir gecikme eklemeye devam edeceğini belirtir. 
Örneğin, ilk yeniden denemenin bir saniye sonra, ikinci yeniden denemenin 
son yeniden denemeden iki saniye sonra ve üçüncüsünün son yeniden 
denemeden dört saniye sonra ve denemelerin bu şekilde devam ederek 
gerçekleştiği toplam 60 saniyelik yeniden deneme. Bu strateji toplam yeniden 
deneme sayısını azaltmaya yardımcı olur.
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More about this pattern can be read at https://docs.microsoft.
com/en-us/azure/architecture/patterns/retry adresini 
ziyaret edin.

Yeniden deneme kalıbı, ilk isteğin yanıt mesajı olarak HTTP 500, ikinci isteğin de 
yanıt mesajı olarak HTTP 500 ve sonunda isteğin başarılı olup yanıt mesajı olarak 
HTTP 200 aldığıBu kalıp hakkında daha fazla bilgi için.

Devre kesici kalıbı
Bu kalıp, son derece kullanışlı bir kalıptır. Yeniden, bağlanıp bir hizmeti kullanmaya 
çalıştığınız fakat hizmetin herhangi bir nedenden dolayı kullanılabilir olmadığı bir 
durumu düşünün. Hizmet kısa bir süre sonra tekrar kullanılabilir hale gelmeyecekse 
yeniden bağlanmayı denemeyi sürdürmenin bir faydası olmaz. Üstelik, yeniden 
denerken diğer kaynakları meşgul etmek, başka yerlerde kullanılabilecek 
kaynakların boşa harcanmasına neden olur.

https://docs.microsoft.com/en-us/azure/architecture/patterns/retry
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Devre kesici kalıbı kaynakların bu şekilde boşa harcanmasını engeller. 
Uygulamaların, tekrar tekrar kullanılabilir olmayan bir hizmete bağlanmaya ve 
bu hizmeti kullanmaya çalışmasını engelleyebilir. Ayrıca, uygulamaların hizmetin 
yeniden çalışır durumda olup olmadığını tespit etmesine yardımcı olur ve sonuç 
olarak uygulamaların hizmete bağlanmasına izin verir.

Devre kesici kalıbını uygulamak için tüm hizmet istekleri başka bir hizmet 
üzerinden geçmelidir. Bu hizmet, orijinal hizmetin ara sunucusu olarak işlev görür. 
Bu ara sunucu hizmetinin amacı, orijinal hizmete bir ağ geçidi olarak görev gören 
bir durum makinesi oluşturmaktır. Sürdürdüğü üç durum bulunur. Uygulama 
gereksinimlerine göre dahil edilebilecek daha fazla durum mevcuttur.

Bu kalıbın uygulanması için gereken durumlar aşağıdakilerdir:

• Açık: Hizmetin kullanılamaz olduğunu gösterir ve uygulamanın yeniden 
denemesine veya zaman aşımını beklemesine izin vermektense uygulamaya 
bir istisna uygulanır. Hizmet tekrar kullanılabilir olduğunda durum Yarı-
Açık duruma dönüşür.

• Kapalı: Bu durum hizmetin sağlıklı olduğunu ve uygulamanın hizmete 
bağlanabileceğini gösterir. Genellikle, Açık duruma geçmeden önce arıza 
sayısını belirlemek için bir sayaç kullanılır.

• Yarı Açık: Bir noktada, hizmet hazır ve çalışır haldeyken bu durum 
hizmetten sınırlı sayıda isteğin geçmesine izin verir. Bu durum, içerisinden 
geçen isteğin başarılı olup olmadığını kontrol eden son bir testtir. Eğer 
başarılıysa durum Yarı Açık'tan Kapalı'ya döner. Bu durum da, Kapalı 
duruma geçmeden önce belirli sayıda isteğin başarılı olmasını sağlamak için 
bir sayaç kullanabilir.

The preceding mentioned states and their transition is shown here:
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Yukarıda bahsedilen durumlarBu kalıp hakkında daha fazla 
bilgi için https://docs.microsoft.com/en-us/azure/
architecture/patterns/circuit-breaker adresini ziyaret edin.

Özet
Azure'da mevcut çok sayıda hizmet vardır ve birçoğu gerçek çözümler oluşturmak 
için bir araya getirilebilir. Yüzlerce hizmet ve bunların bir araya gelebileceği birden 
fazla yöntem varken 20 sayda içerisinde tasarı kalıplarını anlatmak zordu. Bu bölüm 
Azure'un sunduğu en önemli üç hizmeti açıkladı: Bölgeler, depolama ve ağlar. 
Bu hizmetler, neredeyse, herhangi bir bulutta dağıtılan her çözümün bel kemiğini 
oluşturur. Bu bölüm, bu hizmetlerin, yapılandırılmalarının ve tedarik edilmelerinin 
tasarım kararlarını nasıl etkileyebileceği hakkında detaylar sundu. Hem depolama 
hem de ağlar için önemli unsurlar bu bölümde ayrıntılı bir şekilde anlatıldı.  
Hem ağlar hem depolama pek çok seçenek sunar ve gereksinime göre uygun bir 
yapılandırmanın seçilmesi önemlidir. Son olarak, rakip tüketiciler, öncelik sıraları ve 
yük eşitleme gibi mesajlaşmayla ilgili bazı önemli tasarım modelleri açıklandı. CQRS 
ve kısıtlama ile ilgili kalıplar ve yeniden deneme ve devre kesici gibi diğer kalıplar 
ele alındı.

Sonraki bölüm, Azure'da iş yüklerini dağıtmak için kullanılabilecek Yüksek 
Kullanılabilirlik seçeneklerini ele alan ilgi çekici bir bölüm olacaktır.
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	 	Yüksek	Kullanılabilirliği	
Tasarlama

Kullanıcıların ihtiyaç duydukları zaman kullanabilecekleri uygulamaları ve 
sistemleri çalıştırmak CIO'ların en önemli önceliklerinden biridir. Uygulamalarının, 
istenmeyen bir olay meydana geldiğinde bile çalışır, işlevsel ve müşterileri tarafından 
kullanılabilir olmasını isterler. Bu durum, bu bölümün konusudur: Yüksek 
Kullanılabilirlik. Yüksek Kullanılabilirlik için en sık kullanılan benzetmelerden biri, 
ışıkları açık tutmaktır. Uygulamalar için Yüksek Kullanılabilirliği elde etmek kolay 
bir görev değildir ve kuruluşlar bunu başarmak için kayda değer miktarda zaman, 
enerji, kaynak ve para harcarlar. Hatta bu uygulanırken bile istenilen sonucun elde 
edilememe olasılığı ve riski mevcuttur. Azure, sanal makineler (VM'ler) ve PaaS 
hizmetleri için birçok Yüksek Kullanılabilirlik özelliği sunmaktadır. Bu bölümde, 
uygulamalarda ve hizmetlerde Yüksek Kullanılabilirliği sağlamak için Azure 
tarafından sunulan mimari ve tasarım özelliklerine değineceğiz.

Bu bölümde aşağıdaki konuları ele alacağız:

• Azure kullanılabilirlik kümeleri:
 ° Hata etki alanı
 ° Yükseltme etki alanı

• Azure yük dengeleyici
• Azure uygulama ağ geçitleri
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Yüksek Erişilebilirlik
Yüksek Kullanılabilirlik, her yazılım mimarı için hesaba katılması gereken en büyük 
mimari unsurlardan biridir. Her ciddi hizmet ve kurulumu için, işlevsel olmayan 
temel teknik gereksinimlerden birini oluşturur. Yüksek Kullanılabilirlik, hizmetin 
veya uygulamanın, tanımlanan hizmet düzeyi anlaşmasını (SLA) karşılayacak veya 
aşacak şekilde sürekli çalışır halde kalmasını sağlayan bir hizmet veya uygulama 
özelliğidir. Kullanıcılara bir hizmetin kullanılabilirliğine dair belli bir SLA sözü 
verilir. Hizmet, SLA'sına uygun olarak tüketilmek üzere kullanılabilir olmalıdır. 
Örneğin, bir uygulamanın SLA'sı tüm bir yıl boyunca (365 gün olarak kabul 
edilir) %99 kullanılabilirliğe sahip olabilir. Bu durum, uygulamanın kullanıcıların 
tüketimi için 361,35 gün boyunca kullanılabilir olması gerektiğini ifade eder. 
Kullanılabilirlik süresi bundan daha az olursa SLA ihlali gerçekleşmiş olur. Kritik 
görev uygulamalarının çoğu, bir yıllık Yüksek Kullanılabilirlik SLA'sını beş dokuzla 
tanımlar. Bu durum uygulamanın yıl boyunca hazır, çalışır halde ve kullanılabilir 
olması gerektiğini ifade eder; bir yıl içinde yalnızca 5,2 saat boyunca kullanılamaz 
olabilir.

Burada Yüksek Kullanılabilirliğin yıllık, aylık, haftalık vb. zaman cinsinden 
tanımlandığına ve bunların bir birleşimi olabileceğine dikkat etmek önemlidir.

Bir hizmet veya uygulama, ayrı katmanlarda ve katlarda dağıtılan birden fazla 
bileşenden oluşur. Ayrıca, bir işletim sisteminde dağıtılır ve fiziksel veya sanal 
makinede barındırılır. Çeşitli amaçlar için ağ ve depolama hizmetlerini kullanır. 
Hatta dış sistemlere bile bağlı olabilir. Bu hizmetlerin ve uygulamaların yüksek 
kullanılabilirliğe sahip olması için ağların, depolamanın, işlerim sisteminin, 
sanal veya fiziksel makinelerin ve uygulamanın her bileşeninin SLA ve Yüksek 
Kullanılabilirlik göz önünde bulundurularak tasarlanması önemlidir. Yüksek 
Kullanılabilirliğin uygulama planlamasının başlangıcından işlemlerin başlatılmasına 
kadar dahil edilmesini sağlamak için kullanılması gereken kesin bir uygulama 
yaşam döngüsü süreci olmalıdır. Ayrıca yedeklemek üzere tasarlamayı içerir. Bir 
uygulamanın genelinde, bir kaynak çalışmaz hale gelirse diğerinin görevi devralıp 
müşterilerin taleplerini karşılayabileceği şekilde yedekli kaynaklar ve buna uygun 
kurulum mimarisi bulunmalıdır. 

SLA
SLA, Wikipedia'da şu şekilde tanımlanır:

“Hizmet düzeyi anlaşması, bir tarafın müşteri, diğerlerinin hizmet sağlayıcısı 
olduğu iki veya daha fazla taraf arasında yapılan bir anlaşmadır. Hizmetin kalite, 
kullanılabilirlik ve sorumluluklar gibi belirli yönleri hizmet sağlayıcısı ve hizmet 
kullanıcısı arasında kararlaştırılır. SLA'nın en yaygın bileşeni, hizmetlerin 
müşteriyle sözleşmede kararlaştırıldığı şekilde sağlanması gerektiğidir.”
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Yüksek Kullanılabilirliği etkileyen faktörler
Planlı bakım, plansız bakım ve uygulama kurulum mimarisi bir uygulamanın 
Yüksek Kullanılabilirliğini etkileyen ana faktörlerdir.

Planlı bakım
Planlı bakım; uygulamaları ve platformlardan, çerçevelerden, yazılımdan, işlerim 
sisteminden, ana bilgisayardan ve misafir sürücülerden oluşan uygulama etrafındaki 
ekosistemi en yeni sabit sürümler ile güncel tutma işlemini ifade eder. Yazılımları, 
sürücüleri ve işletim sistemlerini en yeni güncellemelerle yamamak önemlidir 
çünkü bu işlem ortamın güvenlik, performans ve geleceğe hazırlık açısından sağlıklı 
kalmasına yardımcı olur. Bir ortamı yükseltmek bir tercih meselesi değildir, hayatın 
bir gerçeğidir. Uygulamaların bile daha gelişmiş işlevler, hatalar ve düzeltmeler 
için güncellenmesi gerekir. Her kurum, ortam ve uygulama güncellemeleri için 
plan yapar ve bunlar genel olarak uygulamayı ve işletim sistemini kapatıp yeniden 
başlatmayı içerir. Ayrıca fiziksel ana işletim sisteminin başlatılmasını ve bu sayede 
üzerinde çalışan tüm misafir sanal makinelerin yeniden başlatılmasını da içerebilir. 

Plansız bakım
Plansız bakım, adından da anlaşılabileceği gibi, planlanamayan ve doğası gereği 
doğaçlama olarak gerçekleştirilen bakım demektir. Bunlar, depolama bozulması, 
ağ veya yönlendirici arızası, güç kaybı ve donanım ve yazılımdan kaynaklanan 
diğer arızalar gibi donanım arızalarını ifade eder. Altta yatan platformda bulunup 
uygulamaların çalışmasını engelleyen hatalar da plansız bakımın bir parçasıdır.

Uygulama kurulum mimarisi
Uygulama mimarisi bir uygulamanın Yüksek Kullanılabilirliğini sağlamada 
önemli bir rol oynar. Bileşenleri tek bir makinede dağıtılan bir uygulama yüksek 
kullanılabilirliğe sahip değildir. Makine tekrar başlatılırken uygulama kullanıcılar 
tarafından kullanılamaz. Benzer olarak, bir kaynağın tek bir oluşumuna bağlı olmak, 
Yüksek Kullanılabilirlik açısından tek hata noktası haline gelebilir. Her bir uygulama 
bileşeni, birden fazla makineye dağıtılabilecek ve yedekleme darboğaz olmayacak 
şekilde tasarlanmalıdır. Bazı yazılımlar Yüksek Kullanılabilirliğe ilişkin özellikler 
sunar ve ana işletim sistemlerine veya diğer üçüncü taraf araçlarına bağımlı değildir. 
SQL server kullanılabilirlik grupları bu tür özelliklerin bir örneğidir.
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Yüksek Kullanılabilirlik ve ölçeklenebilirlik
Yüksek Kullanılabilirlik, her ikisi de önemli mimari unsurlar olsa da 
ölçeklenebilirlikten farklıdır. Ölçeklenebilirlik, uygulama performansından taviz 
vermeden normalden daha fazla kullanıcıya hizmet vermek için mevcut kuruluma 
daha fazla kaynak ekleme veya mevcut kurulumdan kaynak çıkarma esnekliğini 
ifade eder. Ölçeklenebilirlik bir uygulamayı yüksek düzeyde kullanılabilir hale 
getirmeye dolaylı olarak yardımcı olur. Ancak bu durum, ölçeklenebilirliğin sonuç 
olarak Yüksek Kullanılabilirlik sağladığını göstermez. Yüksek Kullanılabilirlik 
kullanıcı sayısına bağlı olmayan bir mimari unsudur, ölçeklenebilirlik ise hizmeti 
tüketen kullanıcı sayısı ile belirlenir. Yüksek Kullanılabilirlik çok az kullanıcı 
olsa dahi bir gereksinim olabilir. Yüksek Kullanılabilirlik, kullanıcılar hizmetleri 
tüketmek istedikleri zaman hizmetlerin mevcut ve çalışır halde olmasından 
bahseder. SLA'ya dayalı bir tüketim işlevidir. Ölçeklenebilirlik bir sonraki 
bölümün konusudur ve daha detaylı bir şekilde açıklanacaktır.

Yüksek Kullanılabilirlik ve felaket kurtarma
Yüksek Kullanılabilirlik felaket kurtarmadan farklıdır, fakat bu fark çok belirgin 
olmayabilir. Yüksek Kullanılabilirlik, kullanıcı istediği zaman uygulamanın 
tüketilebilir durumda olmasına dair bir uygulama işlevidir. Bu nedenle Yüksek 
Kullanılabilirlik, bir felaketten önceki işlemler için tasarlanmıştır, felaket kurtarma 
ise bir felaketten sonra ortaya çıkan bir işlevdir. Felaket kurtarma, hizmetlerin bir 
felaketten sonra hazır ve çalışır olmasını sağlayan mimari uygulamayı ifade eder, 
Yüksek Kullanılabilirlik ise felaketten önceki kullanılabilirlikle ilgilidir. Felaket 
kurtarma, kıtalar arasında veri yedekleme, arşivleme ve atıl sunucuları içerirken 
Yüksek Kullanılabilirlik, yük dengeleyicileri, yük dağılımını, etkin-pasif ve etkin-
etkin yedeklemeyi içerir.

Azure Yüksek Kullanılabilirliği
SLA zorunluluklarını karşılayan Yüksek Kullanılabilirliği elde etmek zor bir 
gereksinimdir. Azure, uygulamalar için, ana ve misafir işletim sisteminden kendi 
PaaS'lerini kullanan uygulamalara kadar Yüksek Kullanılabilirliği sağlayan birçok 
özellik sunar. Yazılım mimarları, bu özellikleri sıfırdan veya üçüncü taraf araçlarına 
bağımlı olarak oluşturmak yerine yapılandırmayı kullanarak uygulamalarında 
Yüksek Kullanılabilirlik elde etmek için kullanabilirler.

Bu bölümde uygulamaların yüksek düzeyde kullanılabilir olmasını sağlamak için 
Azure tarafından sunulan özelliklere ve yeteneklere göz atacağız. Mimari detaylara 
ve yapılandırma detaylarına geçmeden önce Azure Yüksek Kullanılabilirlik ile ilgili 
kavramları anlamak önemlidir.
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Kavramlar
Yüksek Kullanılabilirlik elde etmek için Azure tarafından sunulan temel yapılar 
aşağıdakiler aracılığıyla sağlanır:

• Kullanılabilirlik kümeleri
• Hata etki alanı
• Güncelleme etki alanı
• Kullanılabilirlik Bölgeleri

Kullanılabilirlik kümeleri
Azure'daki Yüksek Kullanılabilirlik, temel olarak yedeklilik sayesinde elde edilir. 
Yedeklilik, bir kaynağın arızalanması durumunda görevi diğerinin devralabileceği 
şekilde birden fazla kaynak oluşumunun bulunduğu anlamına gelir. Fakat sadece 
daha fazla benzer kaynaklara sahip olmak onları yüksek düzeyde kullanılabilir 
yapmaz. Örneğin, birden fazla sanal makineye sahip olmak bu sanal makineleri 
yüksek düzeyde kullanılabilir kılmaz. Azure, bu kaynakları etiketleyip bir grup 
oluşturmak amacıyla bir araya getiren kullanılabilirlik kümesi kaynaklarını sağlar. 
Kullanılabilirlik kümesindeki tüm sanal makineler yüksek kullanılabilirliğe sahip 
olur çünkü Azure veri merkezinde ayrı fiziksel raflara yerleştirilirler ve her sanal 
makine, aynı anda güncellenmek yerine teker teker güncellenir. Kullanılabilirlik 
kümeleri bunu elde etmek için gerekli hata etki alanını ve güncelleme etki alanını 
sağlar ve buna bir sonraki bölümde değinilecektir. Kısacası, kullanılabilirlik 
kümeleri veri merkezi seviyesinde, yerel olarak yedekli depolamaya benzer 
şekilde yedeklilik sağlar.

Hata etki alanı
Bir sanal makine tedarik edildiğinde ve bir kullanılabilirlik kümesine atandığında, 
bir hata etki alanına atanmış olur. Azure Resource Manager (ARM) ile, her 
kullanılabilirlik kümesi Azure bölgelerine göre varsayılan olarak iki veya üç 
hata etki alanına sahiptir. Bazıları kullanılabilirlik kümesinde iki etki alanı 
sağlarken, diğerleri üç etki alanı sağlar. Hata etki alanları kullanıcılar tarafından 
yapılandırılamaz. Birden fazla sanal makine oluşturulduğunda bunlar ayrı hata 
etki alanlarına yerleştirilir. Bir kullanılabilirlik kümesinde beşten fazla sanal 
makine tedarik edilirse bunlar, sıralı olarak beş hata etki alanına yerleştirilir. Hata 
etki alanları Azure veri merkezindeki fiziksel raflarla ilişkilidir. Hata etki alanları; 
donanım, güç veya ağ hatasından dolayı gerçekleştirilen plansız bakımda Yükse 
Kullanılabilirlik sağlar. Bir rafa yalnızca tek bir sanal makine yerleştirildiğinden 
dolayı diğer sanal makineler söz konusu rafın arızalanması durumunda çalışmaya 
devam eder.
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Güncelleme etki alanı
Hata etki alanı plansız bakım ile ilgiliyken, güncelleme etki alanı planlı bakım ile 
ilgilidir. Her sanal makineye aynı zamanda bir güncelleme etki alanı atanır. Tek 
bir kullanılabilirlik kümesinde 20 adede kadar güncelleme etki alanı bulunabilir. 
Güncelleme etki alanları kullanıcılar tarafından yapılandırılamaz. Birden fazla 
sanal makine oluşturulduğunda bunlar ayrı güncelleme etki alanlarına yerleştirilir. 
Bir kullanılabilirlik kümesinde 20'den fazla sanal makine tedarik edilirse bunlar, 
bu güncelleme etki alanlarına sırayla yerleştirilir. Güncelleme etki alanları planlı 
bakımlarla ilgilidir.

Kullanılabilirlik Bölgeleri
Bu kavram, Azure'da tanıtılan ve depolama hesaplarında tanık olduğumuz bölge 
yedekliliğine çok benzeyen, nispeten yeni bir kavramdır. Kullanılabilirlik Bölgeleri, 
sanal makine oluşumlarını bir bölge içerisindeki ayrı veri merkezlerine yerleştirerek 
bir bölge içerisinde yüksek kullanılabilirlik sağlar. Kullanılabilirlik Bölgeleri sanal 
makinelere, yönetilen disklere, sanal makine ölçek setlerine ve yük dengeleyicilere 
uygulanabilir. Bu, Azure'da uzun zamandır bulunan bir boşluktu ve bu boşluk 
yakın zamanda yüksek kullanılabilirliği hesaplama açısından ortadan kaldırıldı. 
Kullanılabilirlik Bölgeleri ile ilgili daha fazla bilgi edinmek için https://docs.
microsoft.com/en-us/azure/availability-zones/az-overview adresini ziyaret 
edin.

Yük dengeleme
Yük dengeleme, adından da anlaşılabileceği gibi, yükün sanal makineler ve 
uygulamalar arasında dengelenmesi anlamına gelir. Bir sanal makinede yük 
dengeleyiciye ihtiyaç yoktur çünkü tüm yük tek bir sanal makinededir ve yükü 
paylaşacak başka bir sanal makine bulunmaz. Ancak aynı uygulamayı ve hizmeti 
içeren birden fazla sanal makinede, yükün yük dengeleme aracılığıyla bu makineler 
arasında dağıtılması mümkündür. Azure yük dengelemenin sağlanması için birkaç 
kaynak sunar:

• Yük dengeleyiciler: Azure yük dengeleyici, yüksek kullanılabilirliğe sahip 
çözümler tasarlamaya yardımcı olur.  TCP yığını içerisinde 4. katman 
seviyesinde bir yük dengeleyicidir. Gelen trafiği, yükü dengelenmiş bir sette 
tanımlanan hizmetlerin sağlıklı oluşumları arasında dağıtan, 4. katmanda 
bulunan bir yük dengeleyicidir. 4. Seviye yük dengeleyicileri aktarma 
seviyesinde çalışır ve gelen talep için hedefe karar vermek adına IP adresi ve 
bağlantı noktası gibi ağ seviyesi bilgisine sahiptir. Yük dengeleri bu bölümde 
daha sonra ayrıntılı olarak anlatılmaktadır.

https://docs.microsoft.com/en-us/azure/availability-zones/az-overview
https://docs.microsoft.com/en-us/azure/availability-zones/az-overview
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• Uygulama ağ geçitleri: Azure uygulama ağ geçitleri uygulamalarınıza 
Yüksek Kullanılabilirlik sağlar. Gelen trafiği, hizmetlerin sağlıklı oluşumları 
arasında dağıtan, 7. katmanda bulunan bir yük dengeleyicidir. 7. Seviye 
yük dengeleyicileri uygulama düzeyinde çalışır ve gelen isteğe dair 
çerezler, HTTP, HTTPS ve oturumlar gibi uygulama seviyesi bilgilerine 
sahiptir. Uygulama ağ geçitleri bu bölümde daha sonra ayrıntılı olarak 
anlatılmaktadır.

Sanal makine Yüksek Kullanılabilirliği
Sanal makineler bilgi işlem becerileri sağlar. Uygulamalar ve hizmetler için işleme 
gücü ve barındırma sağlarlar. Eğer uygulama tek bir sanal makinede dağıtılırsa ve 
o makinenin çalışması durursa uygulama kullanılamaz hale gelir. Uygulama birden 
fazla katmandan oluşuyorsa ve her katman bir sanal makinede kendi oluşumunda 
dağıtılıyorsa, tek bir makinenin çalışmaması bile uygulamayı kullanılamaz hale 
getirilebilir.  Azure tek sanal makine kurulumlarını bile, en kısa zamanda farklı 
raflara yerleştirerek yüksek düzeyde kullanılabilir hale getirmeye çalışsa da Azure, 
bunlar için herhangi bir SLA sunmaz veya garantilemez. Azure, bir kullanılabilirlik 
kümesinde birlikte gruplanan sanal makineler için SLA sunar. Azure, sanal makine 
bir kullanılabilirlik kümesinin parçasıysa ve kullanılabilirlik kümesinde ikiden fazla 
sanal makine varsa sanal makinelerin kullanılabilirliği için 5 dokuzluk (%99,999) bir 
SLA sağlar. 

Bilgi İşlem Yüksek Kullanılabilirliği
Yüksek Kullanılabilirlik gerektiren uygulamalar, aynı kullanılabilirlik kümesindeki 
birden fazla sanal makine üzerinde dağıtılmalıdır. Uygulamalar birden fazla 
katmandan oluşuyorsa her katman, o katmana özel kullanılabilirlik kümesinde bir 
sanal makine grubuna sahip olmalıdır. Kısacası, bir uygulamanın üç katmanı varsa, 
tüm uygulamanın yüksek düzeyde kullanılabilir olması için üç kullanılabilirlik 
kümesi ve en az altı sanal makine (her kullanılabilirlik kümesinde bir tane) 
bulunmalıdır.

Azure, içinde birden fazla sanal makine bulunan bir kullanılabilirlik kümesi 
içerisindeki sanal makineler için nasıl SLA ve Yüksek Kullanılabilirlik sağlıyor?  
Aklınıza bu soru gelebilir.

Burada daha önce değindiğimiz kavramların kullanımından bahsedeceğiz: hata ve 
güncelleme etki alanı.
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Azure, bir kullanılabilirlik kümesinde birden fazla sanal makine olduğunu 
gördüğünde, bu sanal makineleri ayrı bir hata etki alanına yerleştirir. Diğer bir 
deyişle, bu sanal makineler, aynı fiziksel raf yerine farklı raflara yerleştirilir. Bu 
durum bir güç, donanım veya raf arızasının meydana gelmesi halinde en az bir 
sanal makinenin çalışmaya devam etmesini sağlar. Bir kullanılabilirlik kümesinde, 
kullanılabilirlik kümesindeki sanal makine sayısına bağlı olarak iki veya üç 
hata etki alanı bulunur; sanal makineler ayrı hata etki alanlarına yerleştirilir 
ve yerleştirilmeleri sırayla tekrarlanır. Bu durum Yüksek Kullanılabilirliğin raf 
arızasından etkilenmemesini sağlar.

Azure aynı zamanda bu VM'leri ayrı güncelleme etki alanlarına yerleştirir. Diğer 
bir deyişle Azure, bu VM'leri, bu sanal makinelerin sırayla teker teker yamanıp 
güncellenebileceği ve böylece güncelleme etki alanında gerçekleştirilen herhangi bir 
yeniden başlatmanın uygulamanın kullanılabilirliğini etkilemeyeceği şekilde dahili 
olarak etiketler. Bu durum Yüksek Kullanılabilirliğin sanal makine ve ana bilgisayar 
bakımından etkilenmemesini sağlar.

Azure, sanal makineleri ayrı hata ve güncelleme etki alanlarına yerleştirerek 
hepsinin aynı anda çalışmaz durumda olmamasını ve bakım yapılırken veya fiziksel 
nedenlerle kesinti yaşanırken bile isteklere cevap verecek şekilde canlı ve çalışır 
durumda olmasını sağlar. 
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Yukarıdaki resim dört sanal makineyi göstermektedir (2 IIS ve 2 SQL ilişkili). Hem 
IIS hem de SQL sanal makineleri kendi kullanılabilirlik kümelerinin parçasıdır. IIS 
ve SQL sanal makineleri ayrı hata etki alanlarında ve veri merkezinde farklı raflarda 
bulunur. Aynı zamanda farklı güncelleme etki alanlarında bulunurlar.

Depolama Yüksek Kullanılabilirliği
Sanal makineler, VHD dosyalarının depolama hesapları üzerlerinde saklanmasıyla 
depolama hesapları ile yedeklenir. Kullanılabilirlik kümeleri bilgi işlem oluşumuna 
Yüksek Kullanılabilirlik sağlarken, depolama hesaplarında depolanan sanal 
makinelere ait VHD dosyalarının Yüksek Kullanılabilirliğini sağlamaz. Tüm VM'lere 
ait VHD dosyaları aynı depolama kümesine yerleştirilebilir ve herhangi bir küme 
arızası tüm sanal makineleri kullanılamaz veya gerekenden daha az kullanılabilir 
hale getirebilir. Kısacası, yüksek kullanılabilirliğe sahip olması gereken yalnızca bilgi 
işlem hizmetleri değildir. VHD dosyalarının depolandığı depolama hesapları da ayrı 
kümelere yerleştirilmelidir, böylece bir arıza durumunda en az bir veya birkaç sanal 
makine hem bilgisayar hem de depolama açısından kullanılabilir olmayı sürdürebilir.

Azure, disk yönetim olanakları sağlayan bir kavram olarak yönetilen diskler sağlar. 
Yönetilen diskler, tek hata noktalarını önlemek için bir kullanılabilirlik kümesindeki 
VM'lere ait disklerin birbirinden yeterince yalıtılmasını sağlayarak kullanılabilirlik 
kümeleri için daha iyi güvenilirlik sağlar. Yönetilen diskler bu eylemi, diskleri otomatik 
olarak farklı depolama kümelerine yerleştirerek gerçekleştirir. Eğer bir depolama 
kümesi donanım veya yazılım hatası nedeniyle arızalanırsa yalnızca bu damgalarda 
diskleri bulunan VM oluşumları arızalanır. Bir kullanılabilirlik kümesindeki her 
sanal makine VHD'si ayrı bir depolama hesabına yerleştirilmelidir. Fakat farklı 
kullanılabilirlik kümelerindeki sanal makineler bir depolama hesabına yerleştirilebilir.
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PaaS Yüksek Kullanılabilirliği
Azure, yönetilen platformların barındırılması için uygulama hizmetleri ve bulut 
hizmetleri sunar. Hizmetler ve uygulamalar yönetilen platformların üzerinde 
dağıtılabilir. Bunlar, uygulamaların oluşturulması ve dağıtılması konusunda esneklik 
ve uygun maliyet sağlarlar. Bu platformlar Azure tarafından yönetilir ve kullanıcılar 
bu platformların üzerinde dağıtılmış olduğu temel altyapıyla etkileşime girmezler. 
Geliştiricilerin kendi iş sorunlarına konsantre olmalarını ve platformu gelişimlerini 
ve gelişim süreçlerini hızlandırmak için kullanmalarını sağlayarak IaaS'ye kıyasla 
daha yüksek bir soyutlama seviyesi sunarlar. Bu da onların temel altyapıyı yönetme, 
işletme ve izleme sorumluluğunu ortadan kaldırır. Uygulama hizmetlerinde veya 
bulut hizmetlerinde bir uygulama dağıtıldığında Azure, kullanıcılara görünmeyen 
sanal makineler tedarik eder. Uygulamalar bu sanal makineler üzerinde dağıtılır 
ve bu makinelerin tedarik edilmesinden, yönetilmesinden ve izlenmesinden Azure 
fabric controller sorumludur. Fabric controller, ana ve misafir makine oluşumlarının 
yazılım ve donanım durumunu izler. Bir arıza algıladığında VM oluşumlarını 
otomatik olarak yeniden konumlandırarak SLA'nın uygulanmasını sürdürür. Birden 
fazla bulut hizmet rolü oluşumları dağıtıldığında Azure, bu oluşumları farklı hata ve 
güncelleme etki alanlarına dağıtır.
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Yukarıdaki şema birden fazla sanal makine oluşumu bulunan PaaS hizmetlerinin 
bu web ve çalışan rollerini ayrı hata etki alanlarına dağıtmasını gösterir. Ayrı hata 
etki alanlarına dağıtmak, bir veri merkezi içerisinde ayrı raflara dağıtmak demektir. 
Bu durum aynı zamanda hizmetlerin ayrı ağ anahtarlarına ve güç kaynaklarına 
sahip olması anlamına gelir; böylece bir rafa bakım yapılması durumunda, rafın güç 
kaynağında kesinti olursa veya ağ anahtarı arızalanırsa diğer oluşumlar müşterilerin 
taleplerini yanıtlamaya devam edebilir.

Uygulama Yüksek Kullanılabilirliği
Yüksek Kullanılabilirlik uygulamalar için kullanılan yazılımın içine yerleştirilebilir 
veya uygulamalar içerisinde sıfırdan oluşturulabilir. Yazılım tarafından sağlanan 
Yüksek Kullanılabilirlik özelliğinin bir örneği, kullanılabilirlik gruplarındaki SQL 
server'dır. Veri tabanlarının yüksek düzeyde kullanılabilir olmasına yardımcı olurlar.

Azure Hizmetleri aynı zamanda yerleşik Yüksek Kullanılabilirlik mekanizmasına 
sahiptir. Azure SQL'de veriler bölge içerisinde eş zamanlı olarak çoğaltılır. Etkin 
coğrafi çoğaltma, aynı bölge içerisinde veya farklı bölgelerde dört ilave veritabanı 
kopyasına olanak tanır. Azure depolama, birden fazla veri merkezinde ve bölgede 
çoğaltarak veriyi kullanılabilir kılan bir mekanizmaya sahiptir.

Yük dengeleme
Azure, yük dengeleyicileri tedarik etmek için iki yapı sunar. TCP OSI yığını içinde 
aktarma katmanında çalışan 4. seviye bir yük dengeleyici ve uygulama ve oturum 
katmanında çalışan 7. seviye bir yük dengeleyici sunar.

Hem uygulama ağ geçitleri hem de yük dengeleyiciler temel yük dengeleme 
özellikleri sunsa da ikisi de farklı amaçlara hizmet etmektedir. Yük dengeleyici 
yerine uygulama ağ geçidini kullanmanın daha mantıklı olacağı kullanım durumları 
vardır.

Uygulama ağ geçidi, Azure yük dengeleyicilerde bulunmayan aşağıdaki özellikleri 
sağlar:

• Web uygulaması güvenlik duvarı: Bu işletim sistemi güvenlik duvarının 
üstüne eklenen ayrı bir güvenlik duvarıdır ve gelen mesajlara bakma 
yeteneğine sahiptir. Bu da, SQL enjeksiyonu, siteler arası betik yazma 
saldırıları ve oturum ele geçirme gibi yaygın web tabanlı saldırıları 
tanımlama ve bunlara karşı koruma sağlama konusunda yardımcı olur.
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• Çerez tabanlı oturum benzeşimi: Yük dengeleyiciler gelen trafiği sağlıklı 
ve nispeten boşta olan hizmet oluşumlarına dağıtır. Bir talep herhangi 
bir hizmet oluşumu tarafından yanıtlanabilir. İlk isteğin ardından gelen 
tüm isteklerin aynı hizmet oluşumu tarafından işlenmesinin gerektiği ileri 
özelliklere ihtiyaç duyan uygulamalar vardır. Bu, çerez tabanlı oturum 
benzeşimi olarak bilinir. Uygulama ağ geçidi, bir kullanıcı oturumunu 
çerezler aracılığıyla aynı hizmet oluşumunda tutmak için çerez tabanlı 
oturum benzeşimi sağlar.

• Güvenli Yuva Katmanı (SSL) yük boşaltması: Talep ve yanıt verilerinin 
şifrelenmesi ve deşifre edilmesi SSL tarafından gerçekleştirilir ve genellikle 
maliyetli bir işlemdir. Web sunucuları, kaynaklarını trafiği şifrelemeye 
ve deşifre etmeye harcamaktansa, ideal olarak, talepleri işlemeye ve 
yanıtlamaya harcamalıdır. SSL boşaltma, bu şifreleme işlemini web 
sunucusundan alıp yük dengeleyiciye aktarır ve böylece kullanıcılara hizmet 
eden web sunucularına daha çok kaynak sağlar. Kullanıcıdan alınan istek 
şifrelenir fakat web sunucusu yerine uygulama ağ geçidinde deşifre edilir. 
Uygulama ağ geçidinden web sunucusuna gelen istek şifreli değildir.

• Uçtan uca SSL: SSL boşaltma, belirli uygulamalar için güzel bir özelliktir, 
fakat trafik yük dengeleyicilerden geçse bile, tam SSL şifrelemesine 
ve şifre çözme işlemine ihtiyaç duyan belirli kritik görevli güvenli 
uygulamalar vardır. Uygulama ağ geçidi, uçtan uca SSL şifrelemesi için de 
yapılandırılabilir.

• URL-tabanlı içerik yönlendirmesi: Uygulama ağ geçidi, trafiğin, gelen 
taleplerin URL içeriğine göre farklı sunuculara yönlendirilmesi için 
de kullanışlıdır. Bu durum, diğer uygulamaların yanında birden fazla 
hizmetin barındırılmasına da yardımcı olur.

Azure yük dengeleyiciler
Azure yük dengeleyici gelen trafiği, erişebildiği aktarma seviyesi bilgilere göre 
dağıtır. Aşağıdakilere dayanır:

• Kaynak IP adresi
• Hedef IP adresi
• Kaynak bağlantı noktası sayısı
• Hedef bağlantı noktası sayısı
• Protokol türü—TCP veya HTTP
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Genel yük dengeleme
Bu yapılandırmada, yük dengeleyicilere genel bir IP adresi atanır. Genel bir IP 
adresinin atanması, yük dengeleyicilerin internetten gelen istekleri kabul etmelerini 
sağlar. Genel bir IP adresi olmadan kaynağa internetten erişmek mümkün değildir. 
Yük dengeleyici yük dengeleme kuralları ile yapılandırılabilir. Yük dengeleme 
kuralları bağlantı noktası düzeyinde işler. Kaynak ve hedef bağlantı noktalarını, bir 
yük dengeleyicinin kaynak bağlantı noktası için bir istek alması durumunda, isteğin 
hedef bağlantı noktası üzerindeki yük dengeleyiciye bağlı bir grup sanal makineden bir 
sanal makineye iletileceği şekilde birbirine eşler. Bu aşağıdaki şemada gösterilmektedir:
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Fakat tüm bunlar nasıl çalışıyor? Bir yük dengeleyiciye nasıl genel bir IP adresi 
atanır? Yük dengeleyici ne içerir? Yük dengeleyici kuralları ile nasıl yapılandırılır? 
Yük dengeleyici sanal makinelere nasıl talep gönderir? Sanal makine yük 
dengeleyiciye bağlı olduğunu ve daha fazlasını nasıl bilir? Tüm bu soruların 
cevapları aşağıdaki şemada görülebilir.

Bu yapılandırmada, yük dengeleyiciye genel bir IP adresi atanır. Yük dengeleyiciye 
internetten erişilebilir ve yük dengeleyici istemci isteklerini kabul edebilir. Yük 
dengeleyici yük dengeleme ve NAT kuralları ile yapılandırılabilir. Hem NAT 
hem de yük dengeleme kuralları önyüz yapılandırmasının bir parçasıdır. Önyüz 
yapılandırması istemci taleplerini arka uç havuzunda bulunan IP adreslerinden 
birine gönderir. Bu IP adresleri ağ arabirim kartı ile ilişkilidir, dolayısıyla da sanal 
makinelere bağlıdır. 

Dahili yük dengeleme
Aşağıdaki şema dahili bir yük dengeleyicinin işleyişini gösterir. Gördüğünüz 
üzere, dahili yük dengeleyici internetten erişilebilir olmadığı için talep Azure'daki 
kaynaklardan gelir. Bu yapılandırmada yük dengeleyiciye özel bir IP adresi atanır. 
Yük dengeleyiciye yalnızca bağlı olduğu sanal ağ içerisinden erişilebilir. İnternet 
üzerinden erişilemez. Yapılandırmanın geri kalanı genel yük dengeleyicide olduğu 
gibidir. Yük dengeleyici yük dengeleme ve NAT kuralları ile yapılandırılabilir.
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Aşağıdaki şema, birden fazla yük dengeleyicinin çözüm oluşturmak için nasıl 
dağıtılabileceğini gösterir. Burada,istemci taleplerini kabul eden genel bir yük 
dengeleyici ve veritabanı katmanı için dahili bir yük dengeleyici vardır. Veritabanı 
katmanındaki sanal makineler, internet üzerinden erişilebilir değildir, bunlara 
yalnızca 1433 bağlantı noktasındaki yük dengeleyici aracılığıyla erişilebilir.
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Bağlantı noktası yönlendirme
Zaman zaman, bir talebin daima bir sanal makineye yönlendirilmesini 
gerektiren bir durum ortaya çıkar. Azure yük dengeleyici NAT kuralları ile 
bunun gerçekleştirilmesine yardımcı olur. NAT kuralları yük dengeleme kuralları 
değerlendirildikten sonra ve hiçbir yük dengeleme kuralı karşılanmıyorsa 
değerlendirilir. NAT kuralları gelen her talep için değerlendirilir ve bulunduktan 
sonra isteği bir arka uç havuzu aracılığıyla o sanal makineye yönlendirir. Bir sanal 
makinenin hem NAT kullanan bağlantı noktası yönlendirme hem de yük dengeleme 
kuralları için aynı bağlantı noktasını kaydedemeyeceğini bilmek önemlidir.

Azure uygulama ağ geçitleri
Azure yük dengeleyiciler, çözümlerin altyapı düzeyinde sağlanmasına yardımcı 
olur. Ancak bazen, yük dengeleyicinin gelişmiş hizmetler ve özellikler gerektirdiği 
durumlar da ortaya çıkabilir. Bu gelişmiş hizmetler; SSL sonlandırması, sürekli 
oturum, güvenlik ve daha fazlasını içerir. Azure uygulama ağ geçitleri Azure 
yük dengeleyicilerin üzerine kurulmuştur ve böylece ek özellikler sunar. Azure 
uygulama ağ geçidi, bir TCP OSI yığınında uygulama ve oturum yükleriyle çalışan 
7. seviye bir yük dengeleyicidir. Uygulama ağ geçitleri Azure yük dengeleyicilere 
kıyasla daha fazla bilgiye sahiptir ve sunucular arasında istek yönlendirme ve yük 
dengeleme konusunda karar verebilirler. Uygulama ağ geçitleri Azure tarafından 
yönetilir ve yüksek düzeyde kullanılabilirdir.

Bir uygulama ağ geçidi, aşağıdaki şekilde gösterildiği gibi, kullanıcılar ve sanal 
makineler arasında bulunur:
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Uygulama ağ geçitleri, sanal makineler kullanılarak dahili olarak uygulanır. 
İnternet bilgi hizmetleri (IIS), bu sanal makinelerde Uygulama İstek 
Yönlendirmesi (ARR) ile yüklenir ve yapılandırılır. Bu ağ geçitleri birden fazla sanal 
makineye yüklenebilir, böylece ağ geçitleri için Yüksek Kullanılabilirlik sağlanabilir. 
Görünür olmasalar da Azure yük dengeleyicileri, yükü birden fazla ağ geçidi 
sunucusu arasında dağıtır. Bir uygulama aç geçidinin oluşturulması için, kullanıcılar 
tarafından talep göndermek için kullanılabilecek bir dahili veya genel IP adresi 
gerekir. Bu genel IP veya dahili IP, aktarma seviyesinde (TCP/UDP) çalışan ve gelen 
ağ trafiğinin yükünü uygulama ağ geçidi çalışan oluşumları arasında dengeleyen 
Azure yük dengeleyici tarafından sağlanır. Uygulama ağ geçidi, ister bir sanal 
makine veya bulut hizmeti ister dahili veya harici bir IP adresi olsun, HTTP/HTTPS 
trafiğini yapılandırmasına göre yönlendirir.

Uygulama ağ geçidi yapılandırma açısından Azure yük dengeleyiciye benzerdir; 
Azure yük dengeleyiciye kıyasla ek yapıları ve özellikleri bulunur. Önyüz IP, 
protokol, sertifika ve bağlantı noktası yapılandırması, arka uç havuzu, bağlantı 
noktası, oturum benzeşimi ve protokol yapılandırması sağlar.

Azure Traffic Manager
Hem Azure yük dengeleyicisini hem de uygulama ağ geçidini iyi bir şekilde 
anlaşıldıktan sonra sıra, Traffic Manager'ın ayrıntıları ile ele alınmasındadır. 
Azure yük dengeleyicileri ve uygulama ağ geçitleri, bir veri merkezi ve bölge 
içindeki Yüksek Kullanılabilirlik için fazlaca ihtiyaç duyulan kaynaklardır; ancak, 
bölgeler ve veri merkezleri arasında Yüksek Kullanılabilirliği sağlamak için başka 
bir kaynak gerekir ve bu kaynak da Traffic Manager'dır. Traffic Manager birden 
fazla coğrafyaya, bölgeye ve veri merkezine yayılan yüksek düzeyde kullanılabilir 
çözümler oluşturmaya yardımcı olur. Traffic Manager, yük dengeleyicilere 
benzemez. Talepleri, sağlıklarına ve yapılandırmalarına göre belirlenmiş uygun uç 
noktalara yönlendirmek için DNS kullanır. Traffic Manager bir ara sunucu veya ağ 
geçidi değildir. Traffic Manager istemci ve hizmet arasındaki trafiği görmez. Yalnızca 
en uygun uç noktalara göre talepleri yönlendirir.

Azure Traffic Manager trafiğinizin uygulama uç noktaları arasındaki kurulumunu 
kontrol etmenizi sağlar. Bir uç nokta Azure'un içinde veya dışında barındırılan, 
internete dönük herhangi bir hizmettir.

Uç noktaları internete dönük, erişilebilir genel URL'lerdir. Uygulamalar birden 
fazla coğrafyada ve Azure bölgesinde tedarik edilir. Her bir bölgeye dağıtılan 
uygulamaların DNS CNAME tarafından belirtilen benzersiz bir uç noktası vardır. 
Bu uç noktaları Traffic Manager uç noktasına eşlenir. Bir Traffic Manager tedarik 
edildiğinde varsayılan olarak .trafficmanager.net URL uzantısına sahip bir uç 
noktası alır.
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Traffic Manager URL'sine bir istek geldiğinde listedeki en uygun uç nokta bulunur 
ve talep buraya yönlendirilir. Kısacası, Traffic Manager, talebi yanıtlayacak bölgeyi 
tanımlamak amacıyla küresel bir DNS gibi işlev görür.

Fakat, Traffic Manager hangi uç noktaları kullanacağını ve istemci taleplerini 
hangilerine yönlendireceğini nasıl biliyor? Traffic Manager'ın en uygun uç noktayı 
ve bölgeyi belirlemek amacıyla kullandığı iki unsur vardır.

İlk olarak, Traffic Manager tüm uç noktaların sağlığını etkin bir şekilde izler. Sanal 
makinelerin, bulut hizmetlerinin ve uygulama hizmetlerinin sağlığını izleyebilir. 
Bir bölgede dağıtılan bir uygulamanın sağlığının trafik yönlendirmek için uygun 
olmadığını tespit ederse isteği sağlıklı bir uç noktaya yönlendirir.

İkincisi, Traffic Manager yönlendirme bilgisi ile yapılandırılabilir. Traffic Manager'da 
kullanılabilecek dört trafik yönlendirme yöntemi vardır.

• Öncelik: Tüm trafiğin varsayılan bir uç noktaya gitmesi gerektiğinde 
kullanılmalıdır ve birincil uç noktaların kullanılabilir olmaması durumunda 
yedekler mevcuttur.

• Ağırlıklı: Trafiğin uç noktalar arasında eşit bir şekilde veya belirlenen 
ağırlıklara göre dağıtılması gerektiğinde kullanılmalıdır.

• Performans: Farklı bölgelerdeki uç noktalar için kullanılmalı ve kullanıcılar 
bulundukları yere göre en yakın uç noktaya yönlendirilmelidir. Ağ gecikme 
süresi üzerinde doğrudan bir etkisi vardır.

• Coğrafi: Kullanıcıları belirli bir coğrafyadan o coğrafyada veya o 
coğrafyaya en yakın yerde bulunan bir uç noktaya (Azure, harici veya 
iç içe) yönlendirmek için kullanılmalıdır. Örnekler, veri egemenliği 
zorunluluklarına uyulmasını, içeriğin ve kullanıcı deneyiminin 
yerelleştirilmesini ve farklı bölgelerden gelen trafiğin ölçülmesini içerir.

Traffic Manager geçerli bir sağlıklı uç nokta bulduktan sonra istemcilerin doğrudan 
uygulamaya bağlandığı unutulmamalıdır.

Yüksek Kullanılabilirlik için mimari 
unsurlar
Bu bölümde Yüksek Kullanılabilirlik için kullanılan bazı tasarımları ele alacağız.
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Azure bölgeleri içerisinde Yüksek Kullanılabilirlik
Aşağıda gösterilen mimari, tek bir Azure bölgesi içerisindeki Yüksek Kullanılabilirlik 
kurulumunu gösterir. Yüksek Kullanılabilirlik tekil kaynak düzeyinde tasarlanır. 
Bu mimaride, her katmanda, uygulama ağ geçidi veya yük dengeleyici üzerinden 
bağlanan birden fazla sanal makine bulunur ve bu makineler bir kullanılabilirlik 
kümesine aittir. Her katman bir kullanılabilirlik kümesiyle ilişkilidir. Bu sanal 
makineler, ayrı hata ve güncelleme etki alanlarına yerleştirilir. Web sunucuları 
uygulama ağ geçitlerine bağlıyken uygulama ve veritabanı katmanları gibi diğer 
katmanların dahili yük dengeleyicileri bulunur.
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Azure bölgeleri arasında Yüksek Kullanılabilirlik
Aşağıda gösterilen mimari, iki farklı Azure bölgesinde benzer kurulumları gösterir. 
Her iki bölgede de aynı kaynaklar dağıtılmaktadır. Yüksek Kullanılabilirlik bu bölgeler 
içerisinde tekil kaynak düzeyinde tasarlanmıştır. Bu mimaride, her katmanda, yük 
dengeleyici üzerinden bağlanan birden fazla sanal makine bulunur ve ve bu makineler 
bir kullanılabilirlik kümesine aittir. Bu sanal makineler, ayrı hata ve güncelleme etki 
alanlarına yerleştirilir. Web sunucuları harici yük dengeleyicilere bağlıyken uygulama 
ve veritabanı katmanları gibi diğer katmanların dahili yük dengeleyicileri bulunur. 
Belirtilmelidir ki;  oturum benzeşimi, SSL sonlandırma, WAF aracılığıyla gelişmiş 
güvenlik ve yol tabanlı yönlendirme gibi gelişmiş hizmetlere ihtiyaç duyulması halinde, 
web sunucuları ve uygulama katmanları için, Azure yük dengeleyicisinin yerine 
uygulama yük dengeleyicileri kullanılabilir. Her iki bölgedeki veritabanları birbirine 
VNET eşlemesi ve ağ geçitleri ile bağlanır. Bu günlük gönderme, SQL Server AlwaysON 
ve diğer veri senkronizasyon tekniklerinin yapılandırılmasına yardımcı olur.

Her iki bölgedeki yük dengeleyicilerin uç noktaları, Traffic Manager uç noktalarını 
yapılandırmak için kullanılır ve trafik, öncelikli yük dengeleme yöntemine 
göre yönlendirilir. Traffic Manager, tüm taleplerin Doğu ABD gölgelerine 
yönlendirilmesini ve ilk bölgenin kullanılabilir olmaması durumunda Batı 
Avrupa'ya devredilmesini sağlar.
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En iyi uygulamalar
Bu bölüm Yüksek Kullanılabilirliğe dair en iyi uygulamaları tanımlar. Bunlar; 
uygulamaya, kuruluma, veri yönetimine ve izlemeye göre sınıflandırılmıştır.

Uygulama Yüksek Kullanılabilirliği
Bir uygulama geliştirilirken Yüksek Kullanılabilirlik en önemli mimari unsurlardan 
biri olarak göz önünde bulundurulmalıdır. Uygulamayla ilişkili en önemli Yüksek 
Kullanılabilirlik uygulamalarının bazılarına aşağıda değinilmektedir:

• Bir uygulama, bir sorundan kolayca kurtulmak ve paydaşları konu hakkında 
bilgilendirmek için uygun istisna işlemlerini uygulamalıdır.

• Bir uygulama, bir hata veya istisna durumunda işlemden çıkmadan önce aynı 
işlemi sabit bir aralıkta belirli sayıda tekrarlayarak gerçekleştirmeye çalışmalıdır.

• Bir uygulamanın, bir istisnadan kurtulmanın mümkün olmadığına karar 
vermesi için dahili zaman aşımı özelliği olmalıdır.

• Tüm hatalar, istisnalar ve yürütmeler için günlük yazmanın ve bu günlükleri 
sürdürmenin uygulama içerisinde benimsenmesi gerekir.

Please refer to https://docs.microsoft.com/en-us/azure/
architecture/checklist/availability Uygulamaların, farklı 
sayıda kullanıcılar için bilgi işlem, hafıza ve ağ bant genişliği açısından .

Kurulum
Kurulum stratejisi, bir uygulamanın kullanılabilirliğini ve genel ortamı büyük 
oranda etkiler. Göz önünde bulundurulması gereken önemli unsurlardan bazıları 
aşağıdakilerdir:

• Sanal makineler, bulut hizmetleri ve diğer kaynaklar için birden fazla 
oluşum dahil olmak üzere, Azure kaynaklarının birden fazla oluşumunun 
dağıtılması

• Kullanılabilirlik kümelerinde veya kullanılabilirlik bölgelerinde sanal 
makinelerin dağıtılması Birlikte kullanılamazlar
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• Sanal makinelerin birden fazla oluşumunun birden fazla bölge kapsamında 
dağıtılması

• Birden fazla ortam oluşturulması ve bunların en az birinin bekleme 
modunda tutulması

Veri yönetimi
Yüksek Kullanılabilirlik için veriyle ilgili en iyi uygulamalardan önemli olan bazıları 
aşağıdadır:

• Mümkünse verilerin; Azure SQL, Cosmos DB ve tablo depolama gibi Azure 
tarafından sağlanan hizmetlerde saklanması 

• Coğrafi çoğaltma türüne dayanan depolama hesaplarının kullanılması
• Verilerin yalnızca bir bölgede veya veri merkezinde değil, birden fazla 

bölgede çoğaltılmasının sağlanması
• Düzenli yedeklemeler yapılması ve sık sık geri alma testlerinin 

gerçekleştirilmesi
• Veriler sanal makinelerde saklanıyorsa birden fazla sanal makine olması ve 

bunların ya kullanılabilirlik kümelerinde ya da kullanılabilirlik alanlarında 
bulunması

• Veri depoları için Azure anahtar kasasındaki anahtarların ve sırların 
kullanılması

İzleme
Yüksek Kullanılabilirlik için izlemeyle ilgili en iyi uygulamalardan bazıları 
aşağıdakilerdir:

• Ortamı izlemek ve günlük denetlemesini sağlamak için OMS (log analizi) 
kullanılması

• Özel uygulama ve ortamdan bilgi işlem, depolama ve ağ ve diğer günlük 
bilgileri ile ilgili telemetri bilgilerini almak için uygulama içgörülerinin 
kullanılması

• Ortamın ve uygulamanın kullanılabilirliği ile ilgili sorunlar için OMS'de 
alarmların yapılandırılmasının sağlanması

• Yüksek kullanılabilirliğe dair tavsiyeler almak için Azure İzleyici'nin sık sık 
ziyaret edilmesi
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Özet
Yüksek Kullanılabilirlik son derece önemli bir mimari unsurdur. Neredeyse her 
uygulama ve her yazılım mimarı Yüksek Kullanılabilirliği uygulamaya çalışır. 
Geleneksel olarak Yüksek Kullanılabilirlik, platformların hiçbir desteği olmadan 
sıfırdan uygulanıyordu. Azure, uygulamalar için Yüksek Kullanılabilirlik ihtiyacını 
anlayan ve bu teklifte,Yüksek Kullanılabilirliğin granüler düzeyden veri merkezi 
düzeyine kadar uygulanması için kaynak sağlayan olgun bir platformdur. Yüksek 
Kullanılabilirlik sonradan akla gelen bir düşünce olmamalı, planlama aşamasından 
itibaren uygulama ömür döngüsü gelişiminin bir parçası olmalıdır. Azure sanal 
makinelerin ayrı hata ve güncelleme etki alanlarına yerleştirilmesini sağlayan 
kullanılabilirlik kümeleri sağlar. Hata etki alanları plansız, raf düzeyindeki 
kesintilerin bir uygulamanın kullanılabilirliğini etkilememesini sağlarken 
güncelleme etki alanları planlanan bakımlar ile ilgilidir. Azure PaaS hizmetleri bile 
uygulamaları hazır ve çalışır halde tutmak için sahne arkasında hata ve güncelleme 
etki alanlarını kullanmaktadır. Azure dahili ve harici yük dengeleyiciler, Azure 
tarafından sağlanan ve yükü bir uygulamanın birden fazla oluşumu arasında 
dağıtan, 4. Seviye aktarım düzeyi yapılardır. Benzer olarak ağ geçitleri, 7. Seviye 
uygulama ve oturum düzeyi yük dengeleyicilerdir ve SSL sonlandırma ve sürekli 
oturumlar gibi gelişmiş işlevler sunarlar. Traffic Manager'lar DNS düzeyi küresel 
Yüksek Kullanılabilirlik yapılarıdır ve coğrafyalara yayılan uygulamaların yüksek 
düzeyde kullanılabilir olmasını sağlarlar. Sonraki bölümde, Azure'daki genel 
mimarinin başka bir önemli unsuru olan ölçeklenebilirliğe odaklanacağız.
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Ölçeklenebilirliğin Uygulanması
Çalıştırılan uygulamaların ve sistemlerin kullanıcıların tüketimine hazır olması, tüm 
ciddi uygulamalarda yazılım mimarları için göz önünde bulundurulması gereken 
önemli bir unsurdur. Ancak, yazılım mimarları için en üst düzey önceliklerden 
biri olan, aynı derecede önemli diğer bir uygulama özelliği, uygulamaların 
ölçeklenebilirliğidir. Dağıtılan uygulamanın az sayıda kullanıcı ile mükemmel 
performans ve kullanılabilirlik sergilediği fakat kullanıcı sayısı arttıkça hem 
performansın hem de kullanılabilirliğin düştüğü bir durum düşünün. Normal yük 
altındaki uygulamaların iyi çalıştığı fakat kullanıcı sayısı arttıkça performansın 
kötüleştiği durumlar olabilir. Bu durum, özellikle kullanıcı sayısında ani bir artış 
meydana gelirse ve ortam bu kadar yüksek sayıda kullanıcı için oluşturulmamışsa 
meydana gelir. Kullanıcı sayısındaki bunun gibi ani artışlara uygun olarak hizmet 
sunmak için donanım ve bant genişliği tedarik etmiş olabilirsiniz. Bunun zorluğu, ek 
kapasitenin yılın büyük çoğunluğunda kullanılmaması ve herhangi bir yatırım geri 
dönüşü sağlamamasıdır. Yalnızca birkaç festival veya teklif sırasında kullanılmak 
için tedarik edilmiştir. Umarım yazılım mimarlarının çözmeye çalıştıkları sorunu 
anlıyorsunuzdur. Tüm bu sorunlar, kapasite boyutlandırması ve bir uygulamanın 
ölçeklenebilirliği ile ilgilidir. +Bu bölüm, mimari bir unsur olarak ölçeklenebilirliği 
anlamaya ve ölçeklenebilirliğin uygulanması için Azure tarafından sunulan 
hizmetlere göz atmaya odaklanır.

Bu bölümde aşağıdaki konuları ele alacağız:

• Ölçeklenebilirlik
• IaaS ve PaaS çözümlerinde ölçeklenebilirlik
• Sanal makine ölçek kümelerinin temel unsurları
• VMSS mimarisi
• VMSS'de otomatik ölçeklendirme
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• Otomatik ölçeklendirme kuralları
• Ölçeği yükseltme ve düşürme
• Ölçeği büyütme ve küçültme
• VMSS ile ilgili otomasyon

Ölçeklenebilirlik
Kapasite planlaması ve boyutlandırma, uygulama ve hizmetlerde yazılım mimarları 
için üst düzey önceliklerden biridir. Yazılım mimarları çok fazla veya çok az kaynak 
tedarik etmek ve satın almak arasında bir denge bulmalıdırlar. Daha az kaynağa 
sahip olmak tüm kullanıcılara hizmet verememeye yol açabilir ve kullanıcılar 
rakiplere kaybedilebilir, bunun yanı sıra daha fazla kaynağa sahip olmak ise, bu 
kaynakların bir çoğu, zamanın büyük bir kısmında kullanılmadığından bütçeye 
ve yatırım geri dönüşüne zarar verebilir. Dahası, farklı zamanlarda değişen talep 
düzeyleriyle bu sorun daha da büyür. Uygulama için yıl boyunca ve gün içinde 
değişen kullanıcı sayısını öngörmek neredeyse imkansızdır. Ancak geçmiş bilgilere 
ve süregelen izlemelere bakarak yaklaşık bir sayıya ulaşmak mümkündür.

Wikipedia'ya (https://en.wikipedia.org/wiki/Scalability) göre 
ölçeklenebilirlik şu anlama gelir:

“Ölçeklenebilirlik; bir sistemin, ağın veya işlevin artan miktarda işi ele alma 
yeteneği veya bu artışı karşılamak üzere genişletilme potansiyelidir. Örneğin, bir 
sistem, kaynaklar eklendiğinde artan yük karşısında toplam çıkışını artırabiliyorsa 
ölçeklenebilir kabul edilir.”

Ölçeklenebilirlik, kullanıcı sayısındaki artışı ele almak ve onlara daha az kullanıcı 
varken sunulan performansla aynı düzeyde performans sunmak için uygulama 
kurulumu, süreç ve teknolojideki becerileri ifade eder. Ölçeklenebilirlik performansı 
azaltmadan daha fazla isteğe hizmet sunmayı ifade edebilir veya daha büyük 
ve daha çok zaman alan işleri ele alırken her iki durumda da performans kaybı 
olmaması demek olabilir.

Kapasite planlaması ve boyutlandırma egzersizleri, uygulamaların ölçeklenebilir 
olmasını sağlamak için yazılım mimarları tarafından bir projenin en başında, 
planlama evresinde gerçekleştirilmelidir.

Bazı uygulamalar sabit talep kalıplarına sahipken bazılarının talep artışlarını 
öngörmek zordur. Sabit talep kalıplarına sahip uygulamalarda öçeklenebilirlik 
gereksinimleri bilinebilir fakat değişken talep kalıplarına sahip uygulamalar 
için bu gereksinimlerin belirlenmesi daha detaylı bir süreçtir. Bir sonraki 
bölümde değineceğimiz bir kavram olan otomatik ölçeklendirme, talep artışları 
öngörülemeyen bu tür uygulamalar için kullanılmalıdır.
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Ölçeklenebilirlik ve performans
Ölçeklenebilirlik ve performans mimari unsurları arasında ayrım yaparken kafa 
karışıklığı yaşamak bir hayli olasıdır çünkü ölçeklenebilirlik, uygulamayı tüketen 
kullanıcıların sayısından bağımsız olarak hepsinin önceden belirlenmiş aynı 
performans düzeyini almasını sağlamaktır.

Performans, uygulamanın önceden tanımlı tepki süresine ve verimine ulaşmasını 
sağlayan uygulama özellikleriyle ilgilidir. Ölçeklenebilirlik, performanstan ödün 
vermeden daha fazla kullanıcıya hizmet sunmak için ihtiyaç temelinde daha fazla 
kaynağa sahip olmayı ifade eder.

Bunlar bir benzetme ile daha iyi bir şekilde anlatılabilir. Bir trenin hızı, ray sistemlerinin 
performansını gösterir, ancak daha fazla trenin paralel olarak aynı hızda veya daha 
hızlı bir şekilde çalışmasını sağlamak, ray ağının ölçeklenebilirliğini ifade eder.

Azure ölçeklenebilirliği
Bu bölümde uygulamaların yüksek düzeyde kullanılabilir olmasını sağlamak için 
Azure tarafından sunulan özelliklere ve yeteneklere göz atacağız. Mimari detaylara 
ve yapılandırma detaylarına geçmeden önce Azure Yüksek Kullanılabilirlik ile ilgili 
kavramları anlamak önemlidir.

Kavramlar
Yüksek Kullanılabilirlik elde etmek için Azure tarafından sunulan temel yapılar 
aşağıdakiler aracılığıyla sağlanır:

• Ölçeklendirme
• Ölçeği yükseltme ve düşürme
• Ölçeği büyütme ve küçültme
• Otomatik ölçeklendirme
• Sırayla gerçekleştirilen güncellemeler

Ölçeklendirme
Ölçeklendirme, kullanıcılardan gelen istekleri karşılamak için kullanılan kaynak 
birimlerini artıran ve azaltan dönüşümü ifade eder. Ölçeklendirme otomatik veya 
manuel olabilir. Manuel ölçeklendirme bir yöneticinin ölçeklendirme işlemini 
manuel olarak başlatmasını gerektirir. Otomatik ölçeklendirme ise, kaynakların, 
bellek ve CPU kullanılabilirliği gibi ortamdan ve ekosistemden alınan olaylara 
göre otomatik olarak artırılması veya azaltılmasıdır. Ölçek yükseltilebilir veya 
düşürülebilir, büyütülebilir veya küçültülebilir; bu kavramlar bu bölümde daha 
sonra açıklanacaktır.
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Ölçeği yükseltme
Bir sanal makinenin veya hizmetin ölçeğini yükseltmek; mevcut sunuculara CPU, 
bellek ve diskler gibi ek kaynaklar eklemek demektir. Mevcut fiziksel donanımların 
ve kaynakların kapasitesini artırmayı içerir.

Ölçeği düşürme
Bir sanal makinenin veya hizmetin ölçeğini düşürmek; mevcut sunuculardan CPU, 
bellek ve diskler gibi mevcut kaynakların çıkarılması demektir. Mevcut fiziksel 
donanımların ve kaynakların kapasitesini düşürmeyi içerir.

Ölçeği büyütme
Ölçeği büyütme, ek sunucular ve kapasiteler şeklinde ek donanım ekleme işlemidir. 
Bu kavram genellikle yeni sunucular eklemeyi, bunlara IP adresleri atamayı, 
üzerlerinde uygulama dağıtmayı ve bu sunucuları trafiğin onlara yönlendirilebilmesi 
için mevcut yük dengeleyicilerin bir parçası haline getirmeyi içerir. Ölçeği büyütme 
de otomatik ya da manuel bir işlem olabilir. Ancak daha iyi sonuçlar için otomasyon 
kullanılmalıdır.
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Ölçeği küçültme
Ölçeği küçültme, mevcut sunucular ve kapasiteler bağlamında mevcut donanımları 
kaldırma işlemidir. Bu kavram genellikle mevcut sunucuları çıkarmayı, IP adreslerinin 
atamasını kaldırmayı, trafiğin bu sunuculara yönlendirilmesini durdurmak için 
bu sunucuları mevcut yük dengeleyici yapılandırmasından çıkarmayı içerir. 
Ölçek büyütme gibi ölçek küçültme de otomatik veya manuel bir işlem olabilir.

Otomatik ölçeklendirme
Otomatik ölçeklendirme, uygulama talebine göre dinamik olarak ölçeği yükseltme/
düşürme veya büyütme/küçültme işlemidir ve otomasyon kullanılarak 
gerçekleştirilir. Otomatik ölçeklendirme, kurulumun her zaman doğru ve ideal 
sayıda sunucu oturumundan oluşmasını sağladığı için kullanışlıdır. Otomatik 
ölçeklendirme, hata toleransına sahip uygulamalar geliştirmeye yardımcı olur. 
Yalnızca ölçeklenebilirlik konusunda yardımcı olmakla kalmaz aynı zamanda 
uygulamaları yüksek düzeyde kullanılabilir kılar. Son olarak, en iyi maliyet 
yönetimini sağlar. Otomatik ölçeklendirme, talebe göre en uygun sunucu oluşumu 
yapılandırmasına sahip olmanıza yardımcı olur. Yeterince kullanılmayan 
sunucuların fazla tedarik edilmesinin önlenmesini sağlar ve ölçek küçültüldükten 
sonra artık ihtiyaç duyulmayan sunucuları kaldırır.

PaaS ölçeklenebilirliği
Azure, yönetilen uygulamaların barındırılması için uygulama hizmetleri sunar. 
Uygulama hizmetleri, Azure tarafından sunulan bir PaaS teklifidir. Web ve mobil 
platform sağlar. Bu web ve mobil platformun arkasında, Azure tarafından kullanıcıları 
adına yönetilen bir altyapı bulunur. Kullanıcılar bu altyapıyı görmez veya yönetmez, 
ancak platformu genişletebilir ve üzerinde uygulamalarını dağıtabilirler. Böylece, yazılım 
mimarları ve geliştiriciler, temel platform ve altyapının tedarik edilmesi, yapılandırma 
ve sorun giderme hakkında endişelenmektense iş sorunlarına konsantre olabilirler. 
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Geliştiriciler, uygulamalarını geliştirmek için herhangi bir dili, işletim sistemini ve 
çerçeveyi seçme esnekliğine sahiptir. Uygulama hizmetleri birden fazla plan sunar 
ve seçilen planlara göre ölçeklenebilirlik özellikleri mevcuttur. Uygulama hizmetleri 
beş plan sunar. Bu planlar aşağıdaki gibidir:

• Ücretsiz: Bu planda ortak altyapı kullanılır. Aynı veya birden fazla kullanıcı 
tarafından dağıtılan birden fazla uygulamanın aynı altyapıda dağıtılacağı 
anlamına gelir. Ücretsiz 1 GB depolama sunar. Bu planda ölçeklendirme 
özelliği bulunmaz.

• Paylaşımlı: Bu planda da ortak altyapı kullanılır ve ücretsiz 1 GB depolama 
sunulur. Ek olarak, özel etki alanları ekstra bir özellik olarak sağlanır. Bu 
planda ölçeklendirme özelliği bulunmaz.

• Temel: Bu planda üç farklı stok bulundurma birimi (SKU) bulunur: B1, B2 
ve B3. CPU ve bellek bağlamında artan sayıda kaynak birimine sahiplerdir. 
Kısacası, bu hizmetleri destekleyen sanal makinelerin daha yüksek bir 
şekilde yapılandırılmasını sağlar. Ek olarak depolama, özel etki alanları ve 
SSL desteği sunar. Temel plan, manuel ölçeklendirme için temel özellikler 
içerir. Bu planda otomatik ölçeklendirme yoktur. Uygulama ölçeğinin 
büyütülmesi için en fazla üç oluşum kullanılabilir.

• Standart: Bu planda da üç farklı SKU bulunur: S1, S2 ve S3. CPU ve bellek 
bağlamında artan sayıda kaynak birimine sahiplerdir. Kısacası, bu hizmetleri 
destekleyen sanal makinelerin daha yüksek bir şekilde yapılandırılmasını 
sağlar. Ek olarak temel plana benzer şekilde depolama, özel etki alanları 
ve SSL desteği sunar. Temel plana ek olarak traffic manager, kurulum 
yuvaları ve bir günlük yedekleme özelliği sağlar. Standart plan otomatik 
ölçeklendirme için özellikler sunar. Uygulama ölçeğinin büyütülmesi için en 
fazla 10 oluşum kullanılabilir.

• Premium: Bu planda da üç farklı SKU bulunur: P1, P2 ve P3. CPU ve bellek 
bağlamında artan sayıda kaynak birimine sahiplerdir. Kısacası, bu hizmetleri 
destekleyen sanal makinelerin daha yüksek bir şekilde yapılandırılmasını 
sağlar. Ek olarak temel plana benzer şekilde depolama, özel etki alanları 
ve SSL desteği sunar. Temel plana ek olarak traffic manager, kurulum 
yuvaları ve 50 günlük yedekleme özelliği sağlar. Standart plan otomatik 
ölçeklendirme için özellikler sunar. Uygulama ölçeğinin büyütülmesi için 
en fazla 20 oluşum kullanılabilir.
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PaaS ölçek yükseltme ve düşürme
Uygulama hizmetlerinde barındırılan hizmetlerin ölçeğini yükseltmek veya 
düşürmek oldukça basittir. Ölçeği yükseltmek için kullanılan Azure uygulama 
hizmetleri menüsü öğeleri, tüm planların ve SKU'larının listelendiği yeni bir 
yaprağı açar. Bir planın ve SKU'nun seçilmesi hizmetin ölçeğinin yükseltilmesini 
veya düşürülmesini sağlar.

PaaS ölçek büyütme ve küçültme
Uygulama hizmetlerinde barındırılan hizmetlerin ölçeğini büyütmek veya küçültmek 
de oldukça basittir. Ölçeği büyütmek için kullanılan Azure uygulama hizmetleri 
menüsü öğeleri, ölçek yapılandırma seçeneklerinin bulunduğu yeni bir yaprağı açar.
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Otomatik ölçeklendirme premium ve standart planlarda varsayılan olarak devre 
dışıdır. Ölçeği büyüt menü öğesi kullanılarak ve Otomatik ölçeği etkinleştir 
düğmesine tıklanarak etkinleştirilebilir.

Manuel ölçeklendirme yapılandırma gerektirmez fakat otomatik ölçeklendirme, 
aşağıdaki özelliklerle yapılandırmaya yardımcı olur.

• Ölçeklendirme modu: CPU ve bellek kullanımı gibi bir ölçüme dayalı 
olarak veya sadece oluşum sayısını belirlemek üzere ölçeklendirme.

• Ölçeklendirme zamanı: Ölçeğin ne zaman büyütüleceğini ve ne zaman 
küçültüleceğini belirleyen birden fazla kural eklenebilir. Her bir kural; CPU 
veya bellek tüketimi, oluşumların artırılması ya da azaltılması ve bir seferde 
kaç oluşumun artırılacağı veya azaltılacağı gibi kriterleri belirleyebilir. 
Ölçek büyütme ve ölçek küçültme için en az birer kural belirlenmelidir. 
Eşik tanımı, oluşumların sayısının artırılması veya azaltılması için otomatik 
ölçeklendirmeyi tetikleyecek üst ve alt sınırları tanımlamada yardımcı olabilir.

• Ölçeklendirme yöntemi: Ölçeğin her büyütülmesinde ve küçültülmesinde 
kaç oluşumun oluşturulacağını veya silineceğini belirler.
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IaaS ölçeklenebilirliği
Bazı kullanıcılar temel altyapı, platform ve uygulama üzerinde tam kontrole 
sahip olmak isterler. Bu kullanıcılar PaaS çözümlerine kıyasla IaaS çözümlerini 
kullanmayı tercih ederler. Bu tür müşteriler, sanal makine oluşturduklarında 
kapasite boyutu ve ölçeklendirmesinden de sorumlu olurlar. Sanal makinelerin 
manuel veya otomatik olarak ölçeklendirilmesi için kullanıma hazır bir yapılandırma 
yoktur. Bu müşteriler otomatik ölçeklendirmeyi sağlamak için kendi otomasyon 
betiklerini, tetiklerini ve kurallarını yazarlar. Sanal makineler beraberinde bunların 
bakımını sağlamanın sorumluluğunu da getirir. Sanal makinelerin yamanması, 
güncellenmesi ve yükseltilmesi sahiplerinin sorumluluğundadır. Yazılım mimarları 
hem planlı hem de plansız bakımlar hakkında düşünmelidir. Bir uygulamanın hem 
ölçeklenebilirliğinden hem de kullanılabilirliğinden taviz verilmemesi için bu sanal 
makinelerin nasıl yamanacağı, sırası, gruplaması ve diğer faktörler detaylı olarak 
düşünülmelidir. Bu tür sorunların üstesinden gelmek için Azure, çözüm olarak sanal 
makine ölçek kümeleri sunar.

Sanal makine ölçek kümeleri
Sanal makine ölçek kümeleri (VMSS) Azure tarafından sunulan bir bilgi işlem 
kaynağıdır ve özdeş VM'lerin dağıtılması ve yönetilmesi için kullanılabilir. 
Ölçek kümeleri, tüm VM'lerin aynı şekilde yapılandırılmasıyla gerçek otomatik 
ölçeklendirmeyi desteklemek üzere tasarlanmıştır ve VM'lerin önceden tedarik 
edilmesi gerekmez. Birbirine bir sanal ağ veya alt ağ aracılığıyla bağlı birden fazla 
ödeş sanal makineyi tedarik etmede yardımcı olur.
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VMSS oluşturulabilen, yapılandırılabilen ve bir birim olarak yönetilebilen bir küme 
oluşturur. Tüm sanal makineler bu birimin bir parçasıdır ve yapılan herhangi bir 
değişiklik birime, dolayısıyla da önceden belirlenmiş bir algoritma kullanan sanal 
makinelere uygulanır.

Bu sanal makinelerin Azure yük dengeleyici veya uygulama ağ geçitleri kullanılarak 
yük dengeli olması sağlanır. Tüm sanal makineler ya Windows ya da Linux işletim 
sistemine sahip olabilir. Bir PowerShell uzantısı kullanarak otomatik betikleri 
çalıştırabilir ve istenilen durum yapılandırması kullanılarak merkezi olarak 
yönetilebilirler. Günlük analizleri kullanılarak bir birim ya da tekil olarak izlenebilirler.

VMSS; Azure portal, Azure komut satırı arabirimi, Azure Resource Manager 
şablonları, REST API'leri ve PowerShell cmdlet'leri aracılığıyla tedarik edilebilir. 
Herhangi bir platformdan, ortamdan veya işletim sisteminden, herhangi bir dil ile 
REST API'lerini ve Azure CLI'yi çağırmak mümkündür.

Halihazırda birçok Azure hizmeti, temel mimarisinde VMSS'yi kullanmaktadır. 
Bunların arasında Azure toplu işlem, Azure service fabric ve Azure kapsayıcı 
hizmetleri bulunur. Azure kapsayıcı hizmetleri bunun karşılığında bu sanal makine 
ölçek kümelerinde Kubernetes ve DC/OS'yi tedarik eder.
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VMSS mimarisi
VMSS, bir ölçek kümesinde platform görüntüsü kullanılırken 1.000 adede kadar, 
özel bir görüntü kullanılırken 100 adede kadar sanal makinenin oluşturulmasına 
olanak tanır. Bir ölçek kümesindeki sanal makinelerin sayısı 100'den azsa makineler 
tek bir kullanılabilirlik kümesine yerleştirilirler; ancak bu sayı 100'den fazlaysa 
birden fazla kullanılabilirlik kümesi oluşturulur. Bu kümeler yerleştirme grupları 
olarak da bilinir ve sanal makineler bu kullanılabilirlik kümelerine dağıtılır. 
Bir önceki bölümden bildiğimiz üzere bir kullanılabilirlik kümesinde bulunan 
sanal makineler ayrı hata ve güncelleme etki alanlarına yerleştirilirler. VMSS'ye 
ilişkin kullanılabilirlik kümeleri varsayılan olarak beş hata ve güncelleme etki 
alanına sahiptir. VMSS, tüm küme için meta veri bilgilerini tutan bir model sağlar. 
Bu modelin değiştirilmesi ve değişikliklerin uygulanması tüm sanal makine 
oluşumlarını etkiler. Bu bilgiler; maksimum ve minimum sanal makine oluşumları, 
işletim sistemi SKU'su ve sürümü, sanal makinelerin mevcut sayısı, hata ve 
güncelleme etki alanları ve daha fazlasını içerir.

VMSS ölçeklendirmesi
Ölçeklendirme, bilgi işlem ve depolama kaynaklarındaki artışı veya azalmayı ifade 
eder. VMSS, ölçeklendirmeyi kolay ve verimli hale getiren zengin kaynaklı bir 
özelliktir. CPU ve bellek kullanımı gibi verilere ve harici olaylara dayanarak ölçeğin 
yükseltilmesini ve düşürülmesini sağlayan otomatik ölçeklendirmeyi sunar.
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Yatay ve dikey ölçeklendirme
Ölçeklendirme hem yatay hem de dikey olabilir. Yatay ölçeklendirme ölçek büyütme 
ve küçültmenin diğer adıdır, dikey ölçeklendirme ise ölçek yükseltmeyi veya 
düşürmeyi ifade eder.

Kapasite
VMSS, bir ölçek kümesindeki sanal makinelerin sayısını belirleyen kapasite 
özelliğine sahiptir. VMSS bu özelliğin değeri sıfır olacak şekilde dağıtılabilir. 
Bu şekilde hiçbir sanal makine oluşturulmaz, ancak VMSS kapasite özelliği için 
bir sayı belirlenerek tedarik edilirse belirlenen sayıda sanal makine oluşturulur.

Otomatik ölçeklendirme
Sanal makinelerin VMSS'de otomatik olarak ölçeklendirilmesi, bir uygulamanın 
performans ve ölçeklenebilirlik gereksinimlerini karşılamak için, yapılandırılmış 
ortamlara bağlı olarak sanal makine oluşumlarının eklenmesini veya kaldırılmasını 
ifade eder. Genel olarak, VMSS'nin bulunmadığı durumlarda bu işlem, otomasyon 
betikleri ve işletim kitapları kullanılarak gerçekleştirilir.

VMSS, yapılandırmanın desteğiyle bu otomasyon işleminde yardımcı olur. Otomatik 
ölçek yükseltme veya düşürme için betikler yazmak yerine VMSS yapılandırılabilir.

Otomatik ölçeklendirme, nihai hedefine ulaşmak için birden fazla tümleşik 
bileşenden oluşur. Otomatik ölçeklendirme sanal makineleri sürekli olarak 
izler ve telemetri verilerini toplar. Bu verileri depolar, birleştirir ve otomatik 
ölçeklendirmenin tetiklenip tetiklenmeyeceğini belirlemek için bir dizi kurala 
göre değerlendirir. Tetikleme ölçek büyütme veya küçültme ya da ölçek 
yükseltme veya düşürme işlemi için gerçekleştirilebilir.

Otomatik ölçeklendirme sanal makinelerden telemetri verilerini toplamak için 
tanılama günlükleri kullanır. Bu günlükler tanılama ölçümleri olarak depolama 
hesaplarında saklanır. Otomatik ölçeklendirme aynı zamanda bu ölçümleri okuyan, 
birleştiren ve kendi depolama hesabında saklayan izleme hizmetlerinden alınan 
içgörüleri de kullanır.

Otomatik ölçeklendirmenin arkaplan görevleri, depolama verilerinden alınan 
içgörüleri okumak, bunları otomatik ölçeklendirme için yapılandırılan kurallara göre 
değerlendirmek ve herhangi bir kural veya kural kombinasyonundan olumlu bir 
yanıt gelirse otomatik ölçeklendirme sürecini başlatmak için sürekli olarak çalışır. 
Kurallar ana bilgisayardan gelen ölçümlerin yanı sıra misafir sanal makinelerden 
gelen ölçümleri de hesaba katabilir.
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Kurallar, aşağıdaki özellikler kullanılarak tanımlanır. Bu özelliklerin tanımları, 
https://docs.microsoft.com/en-us/azure/virtual-machine-scale-sets/
virtual-machine-scale-sets-autoscale-overview adresinde bulunabilir.

Kural Açıklama
metricName Bu değer, tanılama uzantı için belirlediğiniz 

wadperfcounter değişkeninde tanımlanan performans 
sayacıyla aynı değerdir. Önceki örnekte iş parçacığı sayısı 
sayacı kullanılmıştır.

metricResourceUri Bu değer, VMSS'nin kaynak tanımlayıcısıdır. Tanımlayıcı, 
kaynak grubunun adını, kaynak sağlayıcının adını ve 
ölçeklendirilecek ölçek kümesinin adını içerir.

timeGrain Bu değer, toplanan ölçümlerin granülerlik düzeyidir. 
Önceki örnekte, veriler bir dakikalık aralıkta toplanmıştır. 
Bu değer bir timeWindow ile kullanılır.

statistic Bu değer ölçümlerin otomatik ölçeklendirme eylemini 
karşılamak için nasıl birleştirildiğini belirler. Olası değerler 
şunlardır: average (ortalama), min (minimum) ve max 
(maksimum).

timeWindow Bu değer, oluşum verilerinin toplandığı zaman aralığıdır. 
5 dakika ile 12 saat arasında olmalıdır.

timeAggregation Bu değer, toplanan verilerin zaman içerisinde nasıl 
birleştirilmesi gerektiğini belirler. Varsayılan değer 
average'dır (ortalama). Olası değerler şunlardır: average 
(ortalama), minimum, maximum, last (son), total (toplam) ve 
count (sayı).

operator Bu değer, ölçüm verilerini ve eşiği karşılaştırmak için 
kullanılan operatörü ifade eder. Olası değerler şunlardır: 
Equals (Eşit), NotEquals (Eşit Değil), GreaterThan 
(Daha Fazla), GreaterThanOrEqual (Daha Fazla veya 
Eşit), LessThan (Daha Az) ve LessThanOrEqual 
(Daha Az veya Eşit).

threshold Bu değer, ölçeklendirme eylemini tetikleyen değerdir. 
Ölçek büyütme ve ölçek küçültme eylemleri için olan eşik 
değerleri arasında yeteri kadar fark olduğundan emin olun. 
İki eylem için de aynı değeri belirlerseniz sistem sürekli 
değişim öngörür ve bu da bir ölçeklendirme eyleminin 
uygulanmasını engeller. Örneğin, önceki örnekte iki değerin 
de 600 iş parçacığına ayarlanması çalışmayı engeller.
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Kural Açıklama
direction Bu değer, eşik değerine ulaşıldığında gerçekleştirilecek 

eylemi belirler. Olası değerler increase (artırmak) veya 
decrease'dir (azaltmak).

type Bu değer meydana gelmesi ve ChangeCount'a ayarlanması 
gereken eylem türüdür.

value Bu değer, ölçek kümesine eklenen veya ölçek kümesinden 
çıkarılan sanal makinelerin sayısıdır. Bu değer 1 veya daha 
yüksek bir sayı olmalıdır.

cooldown Bu değer, son ölçeklendirme eyleminden sonra bir sonraki 
eylemin gerçekleştirilmesi için geçmesi gereken süredir. 
Bu değer bir dakika ile bir hafta arasında olmalıdır.

Otomatik ölçek mimarisi aşağıdaki şemada gösterilmektedir:
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Otomatik ölçek, ortamlardan alınan genel ölçümlerden daha komplike 
senaryolar için yapılandırılabilir. Örneğin, ölçeklendirme, aşağıdaki gibi, 
olaylara dayandırılarak gerçekleştirilebilir:

• Belirli bir günde ölçeklendirme
• Hafta sonları gibi, tekrarlayan bir programa göre ölçeklendirme
• Hafta içlerinde ve hafta sonlarında farklı ölçeklendirme
• Tatiller sırasında ölçeklendirme
• Birden fazla kaynak ölçümüne göre ölçeklendirme

Bunlar, kuralları kaydetmeye yardımcı olan içgörü kaynaklarının programlama 
özelliği kullanılarak yapılandırılabilir.

Yazılım mimarları en az iki eylemin, ölçek büyütme ve ölçek küçültme gibi, birlikte 
yapılandırılmasını sağlamalıdır. Ölçek küçültme veya ölçek büyütme yapılandırması 
VMSS tarafından sağlanan ölçeklendirme faydalarının elde edilmesine 
yardımcı olmaz.

Yükseltmeler
VMSS ve uygulamalar dağıtıldıktan sonra etkin bir şekilde bakımlarının yapılması 
gerekir. Hem ortamın hem de uygulamanın en yeni bitlerle güncellenmesini ve 
ortamın güvenlik ve dayanıklılık açısından güncel olmasını sağlamak için düzenli 
aralıklarla planlı bakım gerçekleştirilmelidir.

Yükseltmeler uygulamalar, misafir sanal makine oluşumu veya doğrudan 
görüntü ile ilişkili olabilir. Ortamların ve uygulamaların kullanılabilirliğini, 
ölçeklenebilirliğini ve performansını etkilemeden gerçekleştirilmeleri gerektiği için 
yükseltmeler oldukça karmaşık olabilir. Güncellemelerin, güncelleme yayınlama 
yöntemleri ile bir seferde bir oluşumda gerçekleştirilmesi için VMSS'nin bu gelişmiş 
senaryolar için gerekli özellikleri desteklemesi ve sağlaması önemlidir.
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VMSS güncellemelerinin yönetilmesi amacıyla Azure ekibi tarafından sağlanan 
yardımcı bir program bulunmaktadır. Python tabanlı bir yardımcı programdır ve 
https://github.com/gbowerman/vmssdashboard adresinden indirilebilir. Ölçek 
kümelerini yönetmek için Azure'a REST API çağrıları yapar. Bu yardımcı program, 
bir hata etki alanında veya bir sanal makine grubunda bulunan sanal makineleri 
başlatma, durdurma, yükseltme ve yeniden düzenleme işlemlerinde kullanılabilir.
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Uygulama güncellemeleri
VMSS'deki uygulama güncellemeleri manuel olarak gerçekleştirilmemelidir. 
Otomasyon kullanılarak sürüm yönetimi ve işlem hattının bir parçası olarak 
yürütülmelidir. Ayrıca, güncelleme, uygulamanın genel kullanılabilirliğini ve 
ölçeklenebilirliğini etkilemeden, her seferinde bir oluşumda gerçekleştirilmelidir. 
Uygulama güncellemelerinin yönetilmesi için, istenen durum yapılandırması gibi 
yapılandırma yönetimi araçları dağıtılmalıdır. DSC çekme sunucusu bitlerin son 
sürümleriyle yapılandırılabilir ve bunlar her bir oluşuma sırayla uygulanmalıdır.

Misafir güncellemeleri
Sanal makinelerin güncellenmesi yöneticinin sorumluluğundadır. Azure, misafir 
sanal makineleri yamamakla yükümlü değildir. Misafir güncellemeleri önizleme 
modundadır ve kullanıcılar yamamayı manuel olarak kontrol etmeli ya da işletim 
kitapları ya da betikler gibi özel otomasyonlardan yararlanmalıdır. Ancak, yama 
güncellemelerinin sırayla sunulması önizlemededir ve aşağıda gösterildiği gibi 
yükseltme politikası kullanılarak ARM şablonunda yapılandırılabilir:

"upgradePolicy": { 
"mode": "Rolling", 
"automaticOSUpgrade": "true" or "false", 
  "rollingUpgradePolicy": { 
    "batchInstancePercent": 20, 
    "maxUnhealthyUpgradedInstanceCount": 0, 
    "pauseTimeBetweenBatches": "PT0S" 
  } 
}sssssssssssss 

Görüntü güncellemeleri
VMSS herhangi bir kesinti süresi olmadan işletim sistemi sürümünü güncelleyebilir. 
İşletim sistemi güncellemesi işletim sisteminin SKU'sunu veya sürümünü 
değiştirmeyi ya da özel bir görüntünün URI'sını değiştirmeyi içerir. Hizmet 
dışı kalma süresi olmadan güncellemek; sanal makineleri, hepsini aynı anda 
güncellemektense her seferde bir tanesi güncellenecek şekilde ya da gruplar halinde 
(her seferinde bir hata etki alanı gibi) güncellemek demektir. Böylece güncelleme 
işlemi yürütülmeyen diğer sanal makineler çalışmaya devam edebilir.
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Ölçeklendirmeye dair en iyi uygulamalar
Bu bölümde, uygulamaların VMSS tarafından sağlanan ölçeklenebilirlik özelliğinin 
avantajlarından yararlanmak için yerine getirmesi gereken en iyi uygulamaların 
bazılarına değineceğiz.

Ölçek büyütmeyi tercih etme
Ölçek büyütme, ölçek yükseltmeye kıyasla daha iyi bir ölçeklendirme çözümüdür. 
Ölçek yükseltme veya düşürme, sanal makine oluşumlarının yeniden boyutlandırılması 
anlamına gelir. Bir sanal makine yeniden boyutlandırıldığında genellikle yeniden 
başlatılır ve bunun da belirli dezavantajları vardır. Öncelikle, makine için bir kesinti 
süresi meydana gelir. İkinci olarak, uygulamaya o oluşum üzerinde bağlı olan etkin 
kullanıcılar varsa uygulamayı kullanamaz hale gelebilir veya işlemlerini kaybedebilirler. 
Ölçek büyütme mevcut sanal makineleri etkilemez. Yeni makineler tedarik eder ve 
bunları gruba ekler.

Çıplak metale karşın atıl oluşumlar
Yeni oluşumların ölçeklendirilmesi iki kapsamlı şekilde gerçekleştirilebilir. Yeni 
oturum sıfırdan oluşturulabilir, bu da uygulamaların yüklenmesi, yapılandırma ve 
test işlemlerinin gerçekleştirilmesi anlamına gelir. Öte yandan, beklemede olan atıl 
oluşumlar bulunabilir ve bunlar, diğer sunucular üzerindeki ölçeklenebilirlik baskısı 
nedeniyle ihtiyaç duyulduğunda başlatılabilir.

Maksimum ve minimum oluşum sayısını 
uygun şekilde yapılandırma
Mevcut oluşum sayısı ikiyken minimum ve maksimum oluşum sayısını iki olarak 
belirlendiğinde ölçeklendirme eylemi gerçekleşmez. Kapsayıcı olan maksimum 
ve minimum oluşum sayısı arasında yeterli bir mesafe bulunmalıdır. Otomatik 
ölçeklendirme her zaman bu sınırlar dahilinde ölçeklendirir.
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Uyumluluk
Uygulamalar eş zamanlılığa odaklanarak ölçeklenebilirlik için tasarlanmıştır. 
Uygulama, kaynakların diğer istekleri yanıtlamakla meşgul olması durumunda, 
müşteri isteklerinin kaynak elde etmek için süresiz olarak beklemesini önlemek 
adına eş zamanlı olmayan kalıplar kullanmalıdır. Kodda eş zamanlı olmayan 
kalıpları uygulamak, iş parçacıklarının kaynakları beklememesini ve sistemlerin 
mevcut tüm iş parçacıklarını tüketmesini sağlar. Uygulamalar, beklenen aralıklı 
arızalar bulunuyorsa zaman aşımı kavramını uygulamalıdır.

Durum bilgisi olmayan
Uygulamalar ve hizmetler durum bilgisi olmayacak şekilde tasarlanmalıdır. 
Ölçeklenebilirliğin durum bilgisi olan hizmetlerde elde edilmesi zor olabilir, öte 
yandan, durum bilgisi olmayan hizmetleri ölçeklendirmek oldukça kolaydır. 
Durum ile birlikte; çoğaltma, merkezi veya merkezi olmayan depo, bakım ve süreli 
oturumlar gibi ek bileşen ve uygulama gereksinimleri ortaya çıkar. Tüm bunlar, 
ölçeklenebilirliğe giden yoldaki engellerdir. Yerel bir sunucuda etkin bir durum 
sürdüren bir sunucu düşünün. Genel uygulama veya tekil sunucu üzerindeki 
isteklerin sayısından bağımsız olarak, sonraki istekler aynı sunucu tarafından 
yanıtlanmalıdır. Sonraki istekler diğer sunucular tarafından işlenemez. Bu 
ölçeklenebilirliğin uygulanmasını zorlaştırır.

Ön belleğe alma ve CDN
Uygulamalar ve hizmetler ön belleğe alma işleminden faydalanabilir. Ön belleğe 
alma, dosya sisteminin veritabanlarına gelen birden fazla sonraki çağrıyı ortadan 
kaldırmaya yardımcı olur. Bu da kaynakların daha fazla istek için uygun ve boşta 
olmasını sağlar. Content Distribution Network (İçerik Kurulum Ağı - CDN) 
görüntüler ve JavaScript kitaplıkları gibi statik dosyaları ön belleğe almak için 
kullanılan başka bir mekanizmadır. Dünya çapında sunucularda mevcuttur. Aynı 
zamanda kaynakların ek istemci istekleri için uygun ve boşta olmasını sağlarlar. 
Bu da uygulamaları yüksek derecede ölçeklenebilir kılar.

N+1 tasarım
N+1 tasarım her bir bileşen için genel kurulum içerisinde yedeklilik oluşturmayı 
ifade eder. Gerekli olmadığında bile bir miktar yedeklilik planlamak demektir. 
Ek sanal makineler, depolama ve ağ arabirim kartı anlamına gelebilir.
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Özet
Ölçeklenebilirlik son derece önemli bir mimari unsurdur. Neredeyse her uygulama 
ve her yazılım mimarı, kullanılabilirlik ve performans ile birlikte ölçeklenebilirliği 
uygulamaya çalışır. Azure, uygulamalar için ölçeklenebilirlik ihtiyacını anlayan ve 
hem PaaS hem de IaaS çözümleri için ölçeklenebilirlik seçenekleri sunan olgun bir 
platformdur. PaaS uygulama hizmetleri otomatik ölçeklendirme ile yapılandırılabilir 
ve bir ölçek kümesinde sanal makineler dağıtılarak ölçeklendirmeden faydalanılabilir. 
Ölçek büyütülebilir, küçültülebilir, yükseltilebilir veya düşürülebilir. Yüksek 
Kullanılabilirlik gibi, ölçeklenebilirlik de sonradan akla gelen bir düşünce olmamalı, 
planlama aşamasından itibaren uygulama ömür döngüsü gelişiminin bir parçası 
olmalıdır. Ölçeklendirme, sanal makine oluşumlarının boyutunun artırılmasıyla dikey 
veya mevcut kümeye ek sunucuların eklenmesiyle yatay şekilde gerçekleştirilebilir. 
VMSS, tüm küme için meta veri bilgilerini tutan bir model sağlar. Bu modelin 
değiştirilmesi ve değişikliklerin uygulanması tüm sanal makine oluşumlarını etkiler. 
Bu özellik, sanal makinelerin sürekli güncellenmesini, yeniden boyutlandırılmasını, 
durdurulmasını ve başlatılmasını sağlar. Son olarak, bu bölümde önemli en iyi 
ölçeklenebilirlik uygulamalarından bazılarına değinilmiştir.

Bir sonraki bölümde, bulut kurulumları için en önemli mimari unsur olan güvenlik 
ele alınmaktadır.
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Bulut Güvenliği
Güvenlik, şüphesiz ki mimarların uygulamaları gereken ve işlevsel olmayan 
en önemli gerekliliktir. Kurumlar, güvenlik stratejilerinin doğru biçimde 
uygulanmasına öncelik tanır ve son derece ağırlık verir. Hatta güvenlik, herhangi 
bir uygulamanın geliştirilmesinde, dağıtılmasında ve yönetilmesinde neredeyse her 
paydaş için en önemli konulardan biridir. Söz konusu uygulama bulutta kurulum 
için oluşturulduğunda ise bu konu çok daha önemli hale gelir.

Çalıştırılan uygulamaların ve sistemlerin kullanıcıların tüketimine hazır olması, tüm 
ciddi uygulamalarda yazılım mimarları için göz önünde bulundurulması gereken 
önemli bir unsurdur. Ancak, mimarlar için en yüksek önceliklerden biri olan, eşit 
derecede önemli bir başka uygulama özelliği daha vardır ve bu da uygulamaların 
ölçeklenebilirliğidir. Uygulamaların dağıtıldığı ve birkaç kullanıcı ile harika bir 
performansın ve kullanılabilirliğin elde edildiği, fakat kullanıcı sayısı arttıkça hem 
kullanılabilirliğin hem de performansın düştüğü durumları hayal edin. Bir başka 
durum da, uygulama yüksek sayıda kullanıcılarla performanslı ve kullanılabilir 
olduğu halde günün veya haftanın belirli bir zamanında ya da özel etkinlikler 
sırasında kullanıcı sayısının ani artış göstermesi ve kullanıcı sayısını ölçememeniz 
veya tahmin edememenizdir. Önceki durumun bir uzantısı olarak, bu olaylar 
sırasında ve ani artışlar olduğunda kullanıcıları idare etmek için gerekli donanımı 
ve bant genişliğini tedarik etmiş olabilirsiniz; ancak çoğu zaman, ek donanım 
kullanılmaz ve herhangi bir yatırım geri dönüşü sağlamaz. Bunlar sadece birkaç 
festival veya sunum sırasında kullanılmak üzere tedarik edilir. Umarım yazılım 
mimarlarının çözmeye çalıştıkları sorunu anlıyorsunuzdur. Tüm bu sorunlar, 
kapasite boyutlandırması ve bir uygulamanın ölçeklenebilirliği ile ilgilidir. Bu 
bölümün odağı, ölçeklenebilirliğin mimari bir konu olarak anlaşılması ve bu 
sorunların ele alınması için Azure tarafından sağlanan özelliklerin açıklanmasıdır.
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Bu bölümde aşağıdaki konuları ele alacağız:

• Güvenlik ilkeleri
• Azure İçin Güvenlik
• Uyumluluk ve sertifikasyon
• Dizin:

 ° Kimlik--doğrulama
 ° Yetkilendirme
 ° oAuth ve Open Connect

• IaaS güvenliği:
 ° Ağ güvenliği
 ° İşlem güvenliği
 ° Depolama güvenliği

• PaaS güvenliği:
 ° SQL Server
 ° Key vault

• Güvenlik hizmetleri
• Azure Güvenlik Merkezi
• OMS--izleme ve denetim
• Azure güven merkezi

Güvenlik
Bir uygulamanın güvenli hale getirilmesi, bilinmeyen ve yetkisiz varlıkların 
uygulamaya erişimine izin verilmemesi demektir. Bu ayrıca, uygulamayla kurulan 
iletişimin güvenli olduğu ve bu iletişime müdahale edilmediği anlamına da gelir.

Bu, aşağıdakileri içerir:

• Kimlik doğrulama: Kimlik doğrulama, bir kullanıcı kimliğinin 
oluşturulmasını ve söz konusu kimliğin uygulamaya veya hizmete 
erişebilmesini ifade eder. Azure'da kimlik doğrulama, ayrıca ConnectID 
olarak da bilinen Open Connect kullanılarak gerçekleştirilir.

• Yetkilendirme: Yetkilendirme, bir kimliğin uygulama veya hizmet içerisinde 
kullanabileceği izinlerin sağlanmasını ve oluşturulmasını ifade eder. 
Azure'da yetkilendirme oAuth teknolojisi kullanılarak gerçekleştirilir.
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• Gizlilik: Bu, kullanıcı ve uygulama arasındaki iletişimin güvenli olduğunu 
ifade eder. Varlıklar arasındaki yük alışverişi başkaları için değil, yalnızca 
alıcı ve gönderici için anlamlı olacak şekilde şifrelenir. Mesajların gizliliği, 
simetrik ve asimetrik şifreleme kullanılarak gerçekleştirilir. Kriptografi 
(mesajların şifrelenmesi ve deşifre edilmesi) uygulamak için sertifikalar 
kullanılır. 

• Bütünlük: Bütünlük, gönderici ve alıcı arasındaki yük ve mesaj alışverişine 
müdahale edilmemesini sağlar. Alıcı, mesajı göndericinin gönderdiği şekliyle 
aynı olarak alır. Dijital imzalar ve karmalar, gelen mesajların bütünlüğünü 
kontrol etmeye yönelik uygulama mekanizmalarıdır.

Güvenlik, hizmet sağlayıcı ve hizmet kullanıcısı arasında bir ortaklıktır. Her iki taraf 
da tüm kurulum yığınları üzerinde farklı düzeylerde kontrole sahiptir ve her biri, 
tüm tehditlerin tanımlanmasını ve hafifletilmesini sağlamak için en iyi güvenlik 
uygulamalarını hayata geçirmelidir. 1. Bölüm olan Başlangıç'tan bildiğimiz gibi bulut, 
genel olarak üç paradigma sağlar: IaaS, PaaS ve SaaS. Bunların her biri, kurulum 
yığınları üzerinde farklı düzeylerde imeceli kontrol seviyelerine sahiptir. Tarafların 
her biri, kendi kontrolü ve alanı kapsamındaki bileşenler için güvenlik uygulamaları 
hayata geçirmelidir. Yığındaki herhangi bir katman için veya herhangi bir tarafça 
güvenlik uygulamasının eksik bırakılması, tüm kurulumu ve uygulamayı saldırılara 
karşı zayıf hale getirebilir.

Güvenlik ömür döngüsü
Güvenlik, bir çözüm için genellikle işlevsel olmayan bir gereklilik olarak görülürdü. 
Ancak günümüzde, siber saldırıların artmasıyla birlikte işlevsel bir gereklilik olarak 
değerlendiriliyor. 

Her kurum, uygulamaları için bir tür uygulama ömür döngüsü yönetimini takip 
eder. Güvenlik; işlevsel bir gereklilik olarak ele alındığında, uygulama gelişimiyle 
aynı süreci takip etmelidir. Güvenlik, sonradan düşünülmesi gereken bir konu 
değil, en başından uygulamanın bir parçası olmalıdır. Bir uygulamanın genel 
planlanma aşaması dahilinde güvenlik de ayrıca planlanmalıdır. Uygulamanın 
yapısına bağlı olarak, farklı türlerde ve kategorilerde tehditler tanımlanabilir ve söz 
konusu tehditlerin azaltılması için bu tanımlamalara dayalı olarak bunlar, yaklaşım 
ve kapsam açısından belgelendirilmelidir. Her bir bileşenin maruz kalabileceği 
tehditleri göstermek üzere bir tehdit modellemesi alıştırması üstlenilmelidir. Bu 
sayede, uygulama için güvenlik standartları ve ilkeleri tasarlamanın yolu açılır. Bu, 
tipik olarak güvenlik tasarımı aşamasıdır. Bir sonraki aşamaya Tehdit Azaltma veya 
İnşa aşaması adı verilir. Bu aşamada, güvenlik tehditlerinin ve risklerinin azaltılması 
için kod ve yapılandırma bakımından güvenlik uygulaması hayata geçirilir.
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Bir sistem, test edilmediği sürece güvenli olamaz. Uygulanmamış, eksik kalan veya 
gözden kaçan potansiyel azaltma önlemlerinin tanımlanması için uygun sızma 
testleri ve diğer güvenlik testleri gerçekleştirilmelidir. Testin sonucunda ortaya 
çıkan hatalar düzeltilir ve döngü, uygulama ömrünün sonuna kadar devam eder. Bu 
uygulama ömür döngüsü yönetim süreci, güvenlik için takip edilmelidir.

Tehdit modellemesi, tanımlanması, azaltılması, test edilmesi ve giderilmesi, bir 
uygulama veya hizmet çalışır duruma geldiğinde bile devam eden, yinelemeli 
süreçlerdir. Tehditlerin erken biçimde tanımlanması ve azaltılması için ortamların ve 
uygulamaların tamamının aktif bir biçimde izlenmesi gerekir. İzleme işlemi ayrıca, 
uyarıların ve denetim günlüklerinin tehditleri ve zayıflıkları tepkisel olarak teşhis 
etmesine, gidermesine ve ortadan kaldırmasına yardımcı olmasını da sağlamalıdır.

Herhangi bir uygulama için güvenlik ömür döngüsü, sonuç olarak tasarım 
aşamasına öncülük eden planlama aşamasıyla başlar. Tasarım aşamasında uygulama 
mimarisi, gizli iletişim ve barındırma sınırlarına sahip, ayrıntılı bileşenlere ayrışır. 
Barındırma sınırları içerisinde ve boyunca bulunan diğer bileşenlerle etkileşimlerine 
bağlı olarak tehditler tanımlanır. Tanımlanan tehditler, genel mimari içerisinde 
uygun güvenlik özellikleri uygulanarak azaltılır ve bu tür zayıflıkların hala mevcut 
olup olmadığının tanımlanması için test edilir. Uygulama üretime dağıtıldıktan ve 
çalışır hale geldikten sonra, herhangi bir güvenlik ihlali ve zayıflık açısından izlenir 
ve erken veya tepkisel giderme yürütülür.
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Azure güvenliği
Azure, tüm hizmetlerini birden çok bölgede bulunan veri merkezleri aracılığıyla 
sağlar. Bu veri merkezleri bölgeler içerisinde birbirlerine bağlı olmanın yanı sıra 
bölgeler arasında da öyledir. Azure; müşterileri için görevsel açıdan kritik ve önemli 
uygulamaları, hizmetleri ve verileri barındırdığının bilincindedir. Güvenliğin veri 
merkezleri ve bölgeleri için azami önem taşıdığından emin olmalıdır. Müşteriler, 
Azure'un uygulamalarını ve verilerini zayıflıklardan ve ihlallerden koruyacağına 
dair sahip oldukları bu güvene dayalı olarak uygulamalarını bulut üzerinde 
dağıtırlar. Bu güven kırılırsa müşteriler buluta taşınmazlar ve bu nedenle Azure, 
fiziki veri merkezi sınır hatlarından mantıksal yazılım bileşenlerine kadar tüm 
katmanlarda güvenlik uygulaması yapar. Her bir katman korunur ve Azure veri 
merkezi ekibinin bile bunlara erişimi olmaz.

Güvenlik, hem Microsoft hem de Azure için olağanüstü öneme sahiptir. Azure, bir 
bulut platformudur ve bu platform, Microsoft tarafından barındırılır. Microsoft, 
müşterileriyle aralarında güven oluştuğundan emin olur; bunu da müşterilerinin 
kurulumlarının, çözümlerinin ve verilerinin fiziksel ve sanal olarak tamamen güvenli 
olmasını sağlayarak yapar. İnsanlar, fiziksel ve dijital açıdan güvenli olmayan 
hiçbir bulut platformunu kullanmazlar. Müşterilerin Azure'a güven beslemelerini 
sağlamak için, Azure'ın geliştirilmesindeki her bir faaliyet güvenlik bakış açısına 
göre planlanır, belgelenir, denetlenir ve izlenir. Fiziki Azure veri merkezleri tüm 
izinsiz giriş ve yetkisiz erişimlere karşı korumalıdır. Hatta, Microsoft personeli ve 
operasyon ekibi bile müşteri çözümlerine ve verilerine erişim sahibi değildir.

• Güvenli kullanıcı erişimi: Bir müşterinin kurulumuna, çözümüne ve 
verilerine sadece söz konusu müşteri erişebilir. Azure veri merkezi 
personelinin dahi herhangi bir müşteri yapısına erişimi yoktur. Müşteriler, 
daha başka kişilere erişim izni verebilirler; ancak bu, tamamen müşterinin 
kendi takdirindedir.
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• Beklemede şifreleme: Azure, yönetim verilerini hiç kimse tarafından 
okunamayacak şekilde şifreler. Ayrıca bu işlevleri müşterilerinin yanı sıra 
beklemedeki verilerini şifreleyebilecek olan kişilere de sağlar.

• Taşımada şifreleme: Azure, kendi ağından akan tüm verileri şifreler. Ayrıca, 
ağ omurgasının da herhangi bir yetkisiz erişimden korunduğundan emin olur.

• Aktif izleme ve denetleme: Azure, tüm veri merkezlerini sürekli bir  
biçimde aktif olarak izler. Aktif olarak tüm ihlalleri, tehditleri ve riskleri 
tanımlayıp azaltır.

Azure, ülkeye özel yerel ve uluslararası uyumluluk standartlarının yanı sıra sektöre 
özel uyumluluk standartlarını da karşılar. Bunları yine https://www.microsoft.com/
en-us/trustcenter/compliance/complianceofferings adresinde bulabilirsiniz.

IaaS güvenliği
Azure, IaaS çözümlerinin kurulumu için iyi hazırlanmış bir platformdur. 
Kurulumları üzerinde tam kontrol sahibi olmak isteyen birçok Azure kullanıcısı 
bulunmaktadır ve bu kullanıcılar tipik olarak çözümleri için IaaS kullanırlar. Bu 
kurulumların ve çözümlerin olağan biçimde ve tasarım açısından güvenli olması 
önemlidir. Azure, IaaS çözümlerini güvenli kılmaya yönelik zengin güvenlik 
özellikleri sağlar. Bu bölümde, temel özelliklerin bazıları ele alınacaktır.

Ağ Güvenlik Grupları
Minimum ölçüdeki bir IaaS kurulumu sanal makinelerden ve sanal ağlardan 
oluşur. Sanal makineler, ağ arabirimine genel bir IP uygulayarak internet 
erişimine açık hale gelebilir veya yalnızca dahili kaynaklarca kullanılabilir. 
Dahili kaynaklar da dolayısıyla internet erişimine açık hale gelebilir. Her durumda 
sanal makineler, yetkisiz isteklerin onlara ulaşım bile sağlayamayacağı şekilde 
güvenli hale getirilmelidir. Sanal makineler; istekleri sanal makineye ulaşıp 
bunlar üzerinde eyleme geçerken değil, ağın içindeyken filtreleyebilecek olanaklar 
kullanılarak güvenli hale getirilmelidir. Bu tıpkı sanal makineler etrafında bir çit 
oluşturmak gibidir. Bu çit; protokollerine, kaynak IP'lerine, hedef IP'lerine, çıkış 
bağlantı noktalarına ve hedef bağlantı noktalarına göre istekleri kabul edebilir 
veya reddedebilir. Bu özellik, Azure Ağ Güvenlik Grupları (Network Security 
Groups - NSG'ler) kaynağı kullanılarak dağıtılır. NSG, hem gelen hem de giden 
istekler için değerlendirilen kurallardan oluşur. Bu kuralların uygulanmasına ve 
değerlendirilmesine bağlı olarak, isteklerin erişiminin ret veya kabul edilmesi 
gerektiği belirlenir.
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NGS'ler esnektir ve sanal bir ağ alt ağına veya tek tek ağ arabirimlerine uygulanabilir. 
Güvenlik kuralları bir alt ağa uygulanırken tüm kaynaklara uygulanır. Yani, bu alt 
ağdaki sanal makineler veya yük dengeleyicileri bir ağ arabirimine uygulanırken 
yalnızca o ağ arabiriminin isteklerini etkiler. Ayrıca, NGS'lerin aynı anda hem ağ 
alt ağına hem de ağ arabirimlerine uygulanması da mümkündür. Tipik olarak bu 
tasarım, ortak güvenlik kurallarının ağ alt ağı düzeyinde ve benzersiz, farklı güvenlik 
kurallarının ağ arabirimi düzeyinde uygulanması için kullanılmalıdır. Bu, modüler 
güvenlik kurallarının ve uygulamalarının tasarlanmasına yardımcı olur.

NSG değerlendirmesi akışı aşağıdaki şekilde gösterilmektedir:

Azure tarafından sağlanan, ezber bozan birkaç varsayılan kural vardır. Bunlar çok 
önemlidir ve kurulumlar internet, sanal ağlar ve yük dengeleyicileri üzerinden gelen 
ve bunlara gönderilen isteklerle ilgili kuralları kullanmak istedikleri zaman yararlı 
bir hal alır. Genel olarak bu kaynaklar için IP adresleri sürekli değişir ve bu kuralların 
kullanılması, bu IP adreslerinin doğrudan kullanılması için soyutlama sağlar.

Ağ Güvenlik Grubu tasarımı
Tasarımın ilk adımı, kaynağın güvenlik gerekliliklerinin saptanmasıdır. Şu sorular 
cevaplanmalıdır:

• Kaynağa sadece internetten mi erişiliyor?
• Kaynağa hem dahili kaynaklardan hem de internetten mi erişiliyor?
• Kaynağa sadece dahili kaynaktan mı erişiliyor?
• Kullanılan kaynakların, yük dengeleyicisinin, ağ geçitlerinin ve sanal 

makinelerin belirlenmesi
• Sanal bir ağın ve alt ağının yapılandırılması
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Bu sorulara verilen cevaplara göre uygun NSG tasarımı oluşturulmalıdır.

İdeal olarak her bir iş yükü ve kaynak türü için birden çok ağ alt ağı bulunmalıdır. 
Aynı alt ağda hem yük dengeleyicilerinin hem de sanal makinelerin dağıtılması 
önerilmez.

Gerekliliklere göre, farklı sanal makine iş yükleri ve alt ağlar için ortak kurallar 
belirlenmelidir. Örneğin bir SharePoint kurulumu için ön uç uygulaması ve SQL 
sunucuları ayrı alt ağlarda dağıtılır. Her bir alt ağ için kurallar belirlenmelidir.

Ortak alt ağ düzeyi kuralları tanımlandıktan sonra, tek tek kaynaklar için kurallar 
belirlenmeli ve bunlar ağ arabirimi düzeyine uygulanmalıdır.

Bir kuralın bir bağlantı noktasına gelen istekleri kabul edip etmediğini anlamak 
önemlidir; bu bağlantı noktası ayrıca, herhangi bir yapılandırma olmaksızın giden 
istekler için de kullanılabilir. 

Kaynaklara internetten erişilebiliyorsa, kurallar mümkün olduğu ölçüde belirli IP 
aralıkları ve Bağlantı Noktaları ile oluşturulmalıdır. 

Uygun ve en ideal NSG kurallarının açılıp kapanmasının garantilenmesi için dikkatli 
işlev ve güvenlik testleri yürütülmelidir.

Güvenlik Duvarları
NSG'ler, istekler için harici güvenlik sınır hatları sağlar. Ancak bu, sanal makinelerin 
ek güvenlik önlemleri uygulamasına gerek olmadığı anlamına gelmez. Hem dahili 
hem de harici olarak güvenlik uygulamaları yapmak her zaman daha iyidir. İster 
Linux'ta ister Windows'ta olsun, sanal makineler istekleri işletim sistemi düzeyinde 
filtrelemek için bir mekanizma sağlar. Bu, hem Windows'ta hem de Linux'ta 
güvenlik duvarı olarak bilinir.

İşletim sistemleri için güvenlik duvarları uygulanması tavsiye edilir. Bunlar, yalnızca 
güvenilir olarak değerlendirilen isteklerin kabul edilmesinde yardımcı olan sanal bir 
güvenlik duvarının oluşturulmasına yardım eder. Güvenilir olmayan tüm isteklerin 
erişimi reddedilir. Fiziksel güvenlik duvarı cihazları da bulunmaktadır, fakat bulut 
yazılımlarında işletim sistemi güvenlik duvarları kullanılır.
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Güvenlik duvarları; ağ paketlerinin filtrelenmesine, gelen bağlantı noktalarının ve 
IP adreslerinin tanımlanmasına yardımcı olur. Bu paketlerden alınan bilgilere göre 
kuralları değerlendirir ve erişimi kabul mü yoksa ret mi etmesi gerektiğini belirler.

Güvenlik duvarı tasarımı
Bir iyi uygulama olarak, ayrı ayrı işletim sistemleri için güvenlik duvarları 
değerlendirilmelidir. Kurulumun ve çözümün geneli içerisinde her bir sanal 
makinenin farklı bir sorumluluğu vardır. Bu ayrı sorumluluklar için kurallar 
tanımlanmalı ve güvenlik duvarları buna göre açılmalı ve kapatılmalıdır.

Güvenlik duvarı kuralları değerlendirilirken ağ güvenlik grubu kurallarını hem alt 
ağ hem de ağ arabirimi düzeyi dikkate alınarak muhafaza etmek önemlidir. Düzgün 
biçimde yapılmazsa kuralların NSG düzeyinde reddedilmesi mümkün olur, fakat 
güvenlik duvarı düzeyinde açık kalır (ve bunun tam tersi). Bir istek NSG kuralı 
düzeyinde kabul edilip güvenlik duvarı düzeyinde reddedilirse uygulama beklenen 
şekilde çalışmazken, isteğin NSG kuralı düzeyinde reddedilmesi ve güvenlik duvarı 
düzeyinde kabul edilmesi durumunda ise güvenlik riskleri artar.

Güvenlik duvarı, kendi güvenlik kurallarıyla yalıtılmış birden çok ağ oluşturulmasına 
yardımcı olur.

Uygun ve en ideal güvenlik duvarı kurallarının açılıp kapanmasının garantilenmesi 
için dikkatli işlev ve güvenlik testleri yürütülmelidir.
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Saldırı yüzey alanının azaltılması
NSG'ler ve güvenlik duvarı, yetkili ortam isteklerinin yönetilmesine yardımcı olur. 
Ancak ortam, güvenlik saldırılarına açıkça maruz bırakılmamalıdır. Sistemin yüzey 
alanı, işlevini gerçekleştirebilmesi için en ideal biçimde etkinleştirilmeli, fakat 
saldırganların boşluklar bulup kullanım amacı olmaksızın açılmış veya açık, ancak 
uygun biçimde güvenli hale getirilmemiş olan alanlara erişemeyecekleri şekilde 
devre dışı bırakılmalıdır. Güvenlik uygun şekilde sıkılaştırılarak herhangi bir 
saldırganın sisteme izinsiz olarak girmesi zorlaştırılmalıdır.

Yapılandırılması gereken bazı alanlara örnekler şunlardır:

• İşletim sisteminden tüm gereksiz kullanıcıları ve grupları kaldırın.
• Tüm kullanıcılar için grup üyeliği tanımlayın.
• Dizin hizmetleri kullanılarak grup ilkeleri uygulayın.
• Güvenilir yetkili merciler tarafından imzalanmış olmadığı sürece komut 

dosyası yürütülmesini engelleyin.
• Tüm etkinlikleri günlüğe kaydedin ve denetleyin.
• Kötü amaçlı yazılımlardan ve virüsten koruma yazılımları kurun, tarama 

planlamaları yapın ve tanımları sıklıkla güncelleştirin.
• Gerekli olmayan hizmetleri devre dışı bırakın veya kapatın.
• Dosya sistemini yalnızca yetkili erişime açık olacak şekilde kilitleyin.
• Kayıt defterini değişikliklere karşı kilitleyin.
• Güvenlik duvarı, çözüm ihtiyaçlarına uygun biçimde yapılandırılmalıdır.
• PowerShell komut yürütmesi, kısıtlı veya RemoteSigned olarak 

ayarlanmalıdır.
• Internet Explorer üzerinden artırılmış korumayı etkinleştirin.
• Yeni kullanıcılar ve gruplar oluşturma yetisini kısıtlayın.
• RDP için internet erişimini kaldırın ve jump sunucusu uygulaması yapın.
• İnternet üzerinden RDP kullanılarak sunucularda oturum açılmasına yönelik 

izinleri kaldırın. Bunun yerine, ağın içerisinden uzak makinelere yönelik 
olarak siteden siteye VPN veya noktadan siteye VPN ya da RDP'ye ekspres 
yol kullanın.

• Tüm güvenlik güncelleştirmelerini düzenli olarak kurun.
• Ortamda güvenlik uyumluluk yönetimi aracını çalıştırın ve önerilerinin 

tümünü uygulayın.
• Güvenlik merkezini ve Operations Management Suite'i kullanarak ortamı 

aktif olarak izleyin.
• Trafiği dahili proxy'ye ve karşıt proxy'ye yönlendirmek için ağ sanal gereçleri 

kurulumu yapın.
• Yapılandırma, bağlantı dizeleri, kimlik bilgileri ve bunlar gibi tüm hassas 

veriler şifrelenmelidir.
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Jump sunucularının uygulanması
İnternet erişiminin sanal makinelerden kaldırılması iyi bir fikirdir. Ayrıca uzak 
masaüstü hizmetlerine internetten erişimin kaldırılması da iyi bir uygulamadır; fakat 
bu durumda sanal makinelere nasıl erişebilirsiniz? Bunun iyi bir yolu, yalnızca RDP 
dahili kaynaklarının Azure VPN seçeneklerini kullanarak sanal makinelere giriş 
yapmasına izin vermektir. Ancak, bir yol daha vardır: jump sunucuları kullanılarak.

Jump sunucuları, Askerden Arındırılmış Bölgeler (DMZ) üzerinde dağıtılan 
sunuculardır. Yani bu sunucular ana çözümleri ve uygulamaları barındıran ağ 
üzerinde değil, farklı bir ağ üzerindedir. Ayrı bir ağda veya alt ağda bulunur. Jump 
sunucusunun birincil amacı, kullanıcılardan gelen RDP isteklerini kabul etmek ve 
burada oturum açmalarına yardımcı olmaktır. Kullanıcılar, RDP kullanarak bu jump 
sunucusundan diğer sanal makinelere gidebilirler. Bu sunucunun iki veya daha fazla 
ağı vardır: Birinin dış dünyayla bağı bulunurken diğeri çözümün içerisindedir. Jump 
sunucusu, tüm güvenlik kısıtlamalarını uygular ve diğer sunuculara bağlanmak 
üzere güvenli bir istemci sağlar. Normalde jump sunucularında e-postalara ve 
internete erişim devre dışı olur.

Sanal makine ölçek setleri (VMSS) ile bir jump sunucusu kurulum örneği https://
azure.microsoft.com/en-in/resources/templates/201-vmss-windows-
jumpbox/ adresinde Azure kaynak yönetim şablonları kullanılarak bulunabilir.

PaaS güvenliği
Azure, her biri kendine ait güvenlik özellikleri taşıyan çok sayıda PaaS hizmeti 
sağlar. Genelde PaaS hizmetlerine kimlik bilgileri, sertifikalar ve belirteçler 
kullanılarak erişilebilir. PaaS hizmetleri, kısa ömürlü güvenlik erişim belirteçlerinin 
oluşturulmasına olanak tanır. İstemci uygulamaları bu güvenlik erişim belirtecini 
güvenilir kullanıcıları belirtmek için gönderebilir. Bu bölümde, neredeyse her 
çözümde kullanılan en önemli PaaS hizmetlerinden bazılarını ele alacağız.

Operations Management Suite (OMS)
Log analizi olarak da bilinen Microsoft Management Suite, bulut kurulumlarının, 
kurum içi veri merkezlerinin ve hibrit çözümlerin yönetilmesi için yeni bir 
platformdur.

OMS; çoklu modüler çözümler, yani bir özelliğin uygulanmasına yardımcı olan özel 
işlevler sağlar. Örneğin, güvenlik ve denetim çözümleri kurum kurulumları için tam 
bir güvenlik bakış açısının saptanmasına yardımcı olur. Benzer şekilde otomasyon, 
değişiklik takibi ve benzerleri gibi güvenlik bakış açısından bakılarak uygulanması 
gereken birçok çözüm daha vardır.
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OMS güvenliği ve denetimi, dört kategoride bilgi sağlar:

• Güvenlik etki alanları: Güvenlik kayıtlarının, kötü amaçlı yazılım 
değerlendirmelerinin, güncelleştirme değerlendirmelerinin, ağ güvenliğinin 
görüntülenmesi, kimlik ve erişim bilgileri, güvenlik olayları yaşayan 
bilgisayarlar için işlevler sağlar ve Azure Güvenlik Merkezi panosuna erişim 
sağlar.

• Kötü amaçlı yazılım önleme değerlendirmesi: Kötü amaçlı yazılımlara 
karşı korunmayan ve güvenlik sorunları yaşayan sunucuların belirlenmesine 
yardım eder. Potansiyel güvenlik sorunlarının ve kritiklik durumlarının 
genel anlamda ortaya çıkarılmasının sağlanmasına yardım eder. Kullanıcılar, 
bu önerilere dayanarak koruyucu önlemler almaya yönelik olarak harekete 
geçebilirler. Azure güvenlik merkezi alt kategorisi, Azure güvenlik merkezi 
tarafından toplanan bilgileri sağlar.

• Önemli sorunlar: Etkin sorunların ve önem derecelerinin hızlıca belirlenmesine 
yardımcı olur.

• Tespitler: Bu kategori, önizleme modunda mevcuttur. Güvenlik uyarılarını 
görselleştirerek saldırı şekillerinin belirlenmesini sağlar.

• Tehdit haber alımı: Kötü amaçlı giden IP trafiğine sahip olan toplam sunucu 
sayısını, kötü amaçlı tehdit türünü ve bu IP'lerin nereden geldiğini gösteren 
bir haritayı görselleştirerek saldırı şekillerinin belirlenmesine yardımcı olur.
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Depolama
Depolama hesabı, genel çözüm mimarisinde önemli bir bileşen rolü üstlenir. 
Depolama hesapları; kullanıcı PII verileri, işletme işlemleri, veriler ve daha fazlası 
gibi önemli bilgileri depolayabilir. Depolama hesaplarının güvenli olması ve 
yalnızca yetkili kişilere yönelik kısıtlı erişime izin vermesi çok önemlidir. Depolanan 
veriler şifrelenir ve güvenli kanallar kullanılarak aktarılır. Yalnızca depolama değil, 
depolama hesabını ve verilerini kullanan kullanıcılar ve istemci uygulamaları da 
genel veri güvenliği açısından kritik bir rol oynamalıdır. Ayrıca bunlar da verileri 
her zaman şifreli olarak tutmalıdır. Buna veri depolarına bağlanan kimlik bilgileri ve 
bağlantı dizeleri de dahildir.
Azure; Azure depolama hesaplarını kimin yönetebileceği hakkında RBAC kontrolü 
sağlar. Bu RBAC izinleri, Azure Active Directory (AD) içindeki kullanıcılara ve 
gruplara yöneliktir. Ancak, Azure üzerinde dağıtılacak bir uygulama oluşturulduğu 
zaman, söz konusu uygulama Azure AD'de mevcut olmayan kullanıcılara ve 
müşterilere sahip olacaktır. Azure, kullanıcıların depolama hesabına erişmelerine 
izin vermek için depolama erişim anahtarları sağlar. Depolama hesabı düzeyinde iki 
tür erişim anahtarı vardır: birincil ve ikincil. Bu anahtarlara sahip olan kullanıcılar, 
depolama hesabına bağlanabilirler. Bu depolama erişim anahtarları, depolama hesabına 
erişmek üzere kimlik doğrulamada kullanılır. Uygulamalar, depolama hesaplarına 
birincil veya ikincil anahtarları kullanarak erişebilir. Birincil anahtarda bir sorun olması 
halinde, bu anahtar yeniden oluşturulurken uygulamaların ikincil anahtar kullanılarak 
güncelleştirilebileceği şekilde iki anahtar sağlanır. Bu, uygulama çalışmama süresinin 
en aza indirgenmesine yardım eder. Ayrıca, sorunlu anahtarın uygulamaları olumsuz 
etkilemeden kaldırılması yoluyla güvenliği sağlar ve iyileştirir.

Azure depolama, dört hizmet sağlar: bir hesap içinde blob, dosyalar, sıralar ve 
tablolar. Bu hizmetlerin her biri ayrıca, güvenlik erişim belirteçleri kullanarak 
kendilerini güvenli kılmak için altyapı da sağlar. Paylaşılan erişim imzası (SAS), 
Azure depolama hizmetlerine (blob, dosyalar, sıralar ve tablolar) kısıtlı erişim hakları 
tanıyan bir URI'dır. Bu paylaşılan erişim imzaları, depolama erişim anahtarının 
tamamında güvenilmemesi ve erişimleri yalnızca belirli depolama hesabı kaynaklarıyla 
sınırlanması gereken istemcilerle paylaşılabilir. Bu istemcilere paylaşılan erişim imzası 
URI'sı dağıtılarak belirli bir süreliğine kaynaklara erişim hakkı verilir.
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Paylaşılan erişim imzası hem depolama hesabında hem de ayrı ayrı blob, dosya, 
tablo ve sıra düzeylerinde mevcuttur. Depolama hesabı düzeyi imzası daha güçlüdür 
ve tek hizmet düzeyinde izinleri ret ve kabul etme hakkına sahiptir. Bu imza ayrıca 
ayrı ayı kaynak hizmeti düzeylerinin yerine de kullanılabilir.

Depolama hesabı anahtarlarının paylaşılmasına kıyasla paylaşılan erişim izninin 
oluşturulması ve paylaşılması tercih edilir. Paylaşılan erişim imzaları, kaynaklara 
ayrıntılı erişim sağlar ve ayrıca bir araya getirilip birleştirilebilir. Bunlar; okuma, 
yazma, silme, listeleme, ekleme, oluşturma, güncelleştirme ve işlemeyi içerir. Ayrıca, 
paylaşılan erişim imzaları oluşturulurken kaynaklara erişim bile belirlenebilir. 
Blob'lar, tablolar, sıralar ve dosyalar için ayrı ayrı veya bunların bir birleşimi için 
olabilir. Depolama hesabı anahtarları hesabın tamamı içindir ve hizmetler için ayrı 
olarak sınırlanamaz. Ayrıca, izinler açısından da sınırlanamaz. Depolama erişim 
anahtarlarına kıyasla paylaşılan erişim imzalarının oluşturulması ve iptal edilmesi 
çok daha kolaydır. Paylaşılan erişim imzaları, sonrasında otomatik olarak geçersiz 
hale gelecekleri belirli bir süreliğine kullanılmak üzere oluşturulabilirler.
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Depolama hesabı anahtarlarının yeniden oluşturulması durumunda bunlara bağlı 
paylaşılan erişim imzasının geçersiz kılınacağını ve daha yeni paylaşılan erişim 
imzalarının oluşturulması ve istemcilerle paylaşılması gerektiğini aklınızda bulundurun.

Tanımlama bilgisi hırsızlığı, komut dizisi ekleme ve hizmet reddi saldırıları, 
bir ortamı kesintiye uğratmak ve verileri çalmak üzere saldırganlar tarafından 
kullanılan genel yöntemlerdir. Tarayıcılar ve HTTP protokolü uygulamaları, bu kötü 
amaçlı faaliyetlerin gerçekleştirilmemesini sağlayan dahili mekanizmalar uygular. 
Genel olarak, etki alanları arası hiçbir şeye hem HTTP hem de tarayıcılar tarafından 
izin verilmez. Bir etki alanında çalışmakta olan komut dosyası, bir başka etki 
alanından kaynak isteyemez. Ancak, bu tür isteklere izin verilen geçerli kullanım 
durumları da vardır. HTTP protokolü, Cross Origin Resource Sharing (Kökler Arası 
Kaynak Paylaşımı - CORS) uygular. CORS yardımıyla, etki alanları arası kaynaklara 
erişmek ve bunları çalıştırmak mümkün olur. Azure depolama; blob'lar, dosya, sıra 
ve tablo kaynaklarının güncelleştirilmesine yardımcı olur. Azure depolama, kimliği 
doğrulanan her bir istek için değerlendirilen kuralların oluşturulmasını sağlar. 
Kuralların gereklilikleri karşılanırsa, isteğin kaynağa erişimine izin verilir.

Veriler yalnızca aktarım sırasında değil, bekleme halindeyken de korunmalıdır. 
Beklemedeki veriler şifrelenmezse, herhangi bir kişi veri merkezindeki fiziksel 
sürücüye erişerek verileri okuyabilir. Bu ihtimal düşük olsa bile müşteriler yine de 
verilerini şifrelemelidirler. Depolama hizmeti şifrelemesi, beklemedeki verilerin 
korunmasına da yardımcı olur. Bu hizmet, şeffaf bir biçimde çalışır ve kullanıcılar 
farkında olmadan kendisini ekler. Veriler bir depolama hesabına kaydedildiğinde 
bunları şifreler ve okunduğu zaman da otomatik olarak şifresini açar. Tüm bu süreç, 
kullanıcılar herhangi bir ek işlem yapmadan gerçekleşir.
Azure hesap anahtarlarının yerleri düzenli aralıklarla dönüşümlü olarak 
değiştirilmelidir. Bu sayede bir saldırganın depolama hesapları erişimini ihlal 
etmesinin mümkün olmaması garantilenir.
Ayrıca anahtarların yeniden oluşturulması da iyi bir fikirdir; ancak, bu durum, 
anahtarların mevcut uygulamalardaki kullanımına ilişkin olarak değerlendirilmelidir. 
Bu durum mevcut uygulamaları bozuyorsa, bu uygulamalar değişim yönetimi 
açısından önceliklendirilmeli ve değişiklikler adım adım uygulanmalıdır.
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Mümkün olduğu ölçüde, sınırlı zaman aralığına sahip ayrı ayrı hizmet düzeyi SAS 
belirteçleri oluşturulmalı ve bunlara erişebilen kullanıcılara sunulmalıdır. İzinler 
değerlendirilmeli ve en ideal ölçüde sağlanmalıdır.

SAS anahtarları ve depolama hesabı anahtarları, bir Azure Key Vault içerisinde 
depolanmalıdır. Bu hizmet, söz konusu anahtarlar için güvenli depolama ve 
erişim sağlar. Bu anahtarlar, yapılandırma dosyaları içerisinde depolanmak yerine 
uygulamalar tarafından Key Vault'tan çalışma zamanında okunabilir.

Azure SQL
SQL Server, Azure'da ilişkili verilerin depolanmasına yardımcı olur. Veri depolaması 
için yüksek kullanılabilirliğe sahip, ölçeklenebilir, performans odaklı ve güvenli bir 
platform sağlayan bir SaaS hizmetidir. Bu hizmete her yerden, tüm programlama 
dillerinden ve platformlardan erişilebilir. İstemcilerin buna bağlanmak için sunucu, 
veritabanı ve güvenlik bilgilerinden oluşan bir bağlantı dizesine ihtiyacı olur.

SQL Server, varsayılan olarak herkesin erişimini reddeden güvenlik duvarı ayarları 
sağlar. IP adresleri ve aralıkları, SQL Serverna erişim için beyaz listeye alınmalıdır. 
Yalnızca mimarların müşteri veya ortaklara ait olduğundan emin oldukları IP 
adresleri beyaz listeye alınmalıdır. Azure'da çok sayıda IP adresine sahip olan veya 
IP adresleri bilinmeyen kurulumlar bulunur. Örneğin, Azure işlevlerinde veya Logic 
Apps'te dağıtılan uygulamalar. Bu tür uygulamalarda Azure SQL'e erişmek için, 
Azure SQL, abonelikler genelinde Azure hizmetlerine yönelik tüm IP adreslerinin 
beyaz listeye alınmasını sağlar.

Güvenlik duvarı yapılandırmasının veritabanı düzeyinde değil, sunucu düzeyinde 
olduğu unutulmamalıdır. Bu, buradaki tüm değişikliklerin sunucudaki tüm 
veritabanlarını etkileyeceği anlamına gelir.
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Azure SQL ayrıca, beklemedeki verileri şifreleyerek iyileştirilmiş güvenlik sağlar. Bu, 
Azure veri merkezi yöneticileri de dahil, hiç kimsenin SQL Server'ında depolanan 
verileri görüntüleyememesini garantiler. SQL sunucusunun beklemedeki verileri 
şifrelemek için kullandığı teknoloji, Transparent Data Encryption (Şeffaf Veri 
Şifrelemesi - TDE) olarak bilinir. TDE'ye uygulama düzeyinde uygulanması gereken 
herhangi bir değişiklik yoktur. SQL Server, kullanıcı veri kaydettiğinde ve okuduğunda 
bu veriyi şifreler ve deşifre eder. Bu özellik veritabanı düzeyinde kullanılabilir.

SQL Server ayrıca, kredi kartı veya kullanıcı PII verileri gibi özellikle belirli veri 
türlerini maskelemek için yararlı olan Dynamic Data Masking'i (Dinamik Veri 
Maskeleme - DDM) sağlar. Maskeleme, şifreleme ile aynı değildir. Maskeleme, 
verileri şifrelemez; yalnızca maskeleyerek verilerin insanlar tarafından okunabilir 
biçimde olmamasını sağlar. 

Kullanıcılar, hassas verileri Azure SQL sunucusunda maskelemeli ve şifrelemelidirler.

SQL Server ayrıca, tüm sunucular için Denetleme ve Tehdit Tespit hizmeti de sağlar. 
Bu veritabanlarının genelinin en üstünde, tehditleri ve zayıflıkları bulmak ve bunlara 
dayanarak kullanıcıları uyarmak üzere çalışan gelişmiş veri toplama hizmetleri 
ve akıllı hizmetler bulunur. Denetim günlükleri, Azure tarafından depolama 
hesaplarında muhafaza edilir ve işlem için yöneticiler tarafından görüntülenebilir. 
SQL eklemesi ve anonim istemci oturum açmaları gibi tehditler, yöneticilere e-posta 
üzerinden bildirilebilecek uyarılar oluşturabilir.



Bulut Güvenliği

[ 110 ]

Veriler, Azure SQL'de maskelenebilir. Bu, verilerin kolaylıkla anlaşılmayacağı bir 
biçimde depolanmasına yardımcı olur.

Azure SQL ayrıca, beklemedeki verileri şifrelemek için Şeffaf veri şifreleme de sağlar.



5. Bölüm

[ 111 ]

Azure Key Vault'lar
Kaynakların parolalar, anahtarlar, kimlik bilgileri, sertifikalar ve benzersiz 
tanımlayıcılar kullanılarak güvenlikli hale getirilmesi, her ortam ve uygulama 
için önemli bir unsurdur. Bunlar güvenlik bakış açısına göre önemli unsurlardır. 
Bunların korunması gerekir ve bu kaynakların güvenli kalmasının ve risk altına 
girmemesinin sağlanması, güvenlik mimarisinde önemli bir destektir. Gizli dizileri 
ve anahtarları güvende tutarken gerektiğinde kullanılabilir hale getiren yönetim ve 
operasyonlar, yok sayılamayacak önemli bir özelliktir. 

Tipik olarak, bu gizli diziler her yerde kullanılır: kaynak kodun, yapılandırma 
dosyasının içerisinde, kağıtlar üzerinde ve diğer dijital biçimlerde. Bu zorlukların 
üstesinden gelmek ve tüm gizli dizileri merkezileştirilmiş, güvenli bir depoda nizami 
biçimde depolamak için, Azure Key Vault'lar oluşturulmalıdır.

Azure Key Vault, diğer Azure hizmetleriyle iyi bir şekilde entegredir. Örneğin, 
Azure Key Vault'ta depolanan bir sertifikanın kullanılması ve bunun Azure sanal 
makineler sertifika deposunda dağıtılması işlemleri kolaylıkla gerçekleştirilebilir. 
Depolama anahtarları, IoT ve olay anahtarları dahil tüm anahtar çeşitleri ve bağlantı 
dizeleri, Azure Key Vault'ta gizli diziler olarak depolanabilir. Bunlar, kimse 
görmeden veya geçici olarak herhangi bir yerde depolanmaksızın alınarak şeffaf bir 
biçimde kullanılabilir. SQL Server ve diğer hizmetler için kimlik bilgileri de ayrıca 
Azure Key Vault'ta depolanabilir.

Azure Key Vault, bölge bazında çalışır. Bu, bir Azure Key Vault kaynağının, 
dağıtılan uygulama ve hizmetle aynı bölgede tedarik edilmesi gerektiği anlamına 
gelir. Bir kurulum birden fazla bölgeden oluşuyorsa ve Azure Key Vault kaynaklı 
hizmetlere ihtiyaç duyuyorsa, çoklu Azure Key Vault oluşumları tedarik edilmelidir.

Güvenlik izleme ve denetleme
Azure, tüm Azure abonelikleri, kaynak grupları ve kaynaklarına dair güvenlik 
özelliklerinin yönetilmesi için iki önemli güvenlik kaynağı sağlar:

• Azure İzleyici
• Azure Security Center

Azure İzleyici
Azure İzleyici, Azure kaynaklarının izlenmesi için tek durak yeridir. Bu izleyici, 
Azure kaynakları ve bunların durumu hakkında bilgi sağlar. Abonelik, kaynak 
grubu, tek kaynak, kaynak türü ve zaman aralığı düzeyindeki veriler kullanılarak 
hangi bilgilerin küçük parçalara ayrılıp analiz edilebileceğini kullanan zengin bir 
sorgu arabirimi sağlar.



Bulut Güvenliği

[ 112 ]

Azure izleyici; Azure portalı, PowerShell, CLI ve REST API üzerinden kullanılabilir.

• Etkinlik günlüğü, kaynaklarda gerçekleştirilen tüm yönetim düzeyi 
operasyonlarını sağlar. Oluşturulma zamanı, oluşturan, kaynak türü ve 
durumu hakkında ayrıntılar sağlar.

• Operasyon günlüğü (klasik), bir kaynak grubu ve abonelik içerisindeki 
kaynaklarda gerçekleştirilen tüm operasyonların ayrıntılarını sağlar.

• Ölçümler, tek tek kaynaklar için performans düzeyinde bilgilerin alınmasına 
yardımcı olur ve bunlar üzerinde uyarılar oluşturur.

• Teşhis ayarları günlüklerin depolanması için Azure deposu ayarlayarak 
etki günlüklerinin yapılandırılmasına yardımcı olur, Azure Olay Hub'larına 
gerçek zamanlı olarak günlük akışı gerçekleştirir ve günlük analizlerine (eski 
adıyla Operational Management Suite) gönderir.

• Günlük araması günlük analizlerinin Azure İzleyici ile entegre edilmesinde 
yardımcı olur.

Azure İzleyici, güvenlikle ilgili olayların tanımlanmasına ve bunları temel alan 
uygun adımların atılmasına yardım eder. Hassas bilgiler içeriyor olabileceğinden, 
yalnızca yetkili bireylerin Azure İzleyici'ye erişme iznine sahip olmaları önemlidir.

Azure Güvenlik Merkezi
Azure Güvenlik Merkezi, adından da anlaşılabileceği gibi, tüm güvenlik ihtiyaçları 
için tek durak yeridir. Güvenlikle ilgili genel olarak iki faaliyet vardır: güvenliğin 
uygulanması ve tüm tehditlere ve ihlallere karşı izleme yapılması. Güvenlik 
merkezi birincil olarak bu iki faaliyete yardımcı olmak için oluşturulmuştur. Azure 
Güvenlik Merkezi, kullanıcıların güvenlik ilkelerini belirlemelerini ve bunların 
Azure kaynaklarına uygulanmasını sağlar. Azure Güvenlik Merkezi, Azure 
kaynaklarının geçerli durumuna bağlı olarak çözümü ve tek tek Azure kaynaklarını 
sağlamlaştırmak üzere güvenlik önerileri sağlar. 
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Öneriler; verilerin ve disklerin şifrelenmesi, ağ koruması, uç nokta koruması, 
erişim kontrol listeleri, gelen isteklerin beyaz listeye alınması, yetkisiz isteklerin 
engellenmesi ve daha fazlası dahil olmak üzere, neredeyse tüm Azure kaynakları 
güvenlik en iyi uygulamalarını içerir. Kaynaklar; yük dengeleyicileri, ağ güvenlik 
grupları ve sanal ağ gibi altyapı bileşenlerinden Azure SQL, depolama ve diğerleri 
gibi PaaS kaynaklarına kadar uzanır.
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Azure güvenlik merkezi, zengin bir platformdur ve birden fazla hizmet için  
öneriler sağlayabilir.

Özet
Güvenlik her zaman tüm kurulumlar ve çözümler için önemli bir özellik olmuştur. 
Bulut üzerindeki kurulumlar nedeniyle de çok da önemli ve alakalı hale gelmiştir. 
Ayrıca, siber güvenlik saldırılarının yol açtığı olaylar ve tehditler artmaktadır. Bu 
koşullar altında güvenlik, kurumlar için odak noktası haline gelmiştir. Kurulumun 
ve çözümün türü ne olursa olsun (IaaS, PaaS veya SaaS fark etmeksizin), bunların 
tümünün genelinde güvenliğe ihtiyaç duyulur. Azure güvenlik merkezleri, tamamen 
güvenlidir ve bir düzine uluslararası güvenlik sertifikasına sahiptir. Yani olağan 
şekilde güvenlidir. NSG'ler, ağ adresi çevirisi, güvenli uç noktalar, sertifikalar, Key 
Vault'lar, depolama ve sanal makine şifrelemesi ve tek tek PaaS kaynakları için PaaS 
güvenlik özellikleri gibi IaaS güvenlik kaynakları sağlar. Güvenliğin kendisine ait, 
eksiksiz bir ömür döngüsü vardır ve bu döngü, tıpkı tüm diğer uygulama işlevleri 
gibi  düzgün biçimde planlanmalı, tasarlanmalı, uygulanmalı ve test edilmelidir.

Bir sonraki bölümden itibaren kitabın odak konusu, teknolojiye özgü mimari ve 
çözümler olacaktır. Bir sonraki bölümde, Azure'da Nesnelerin İnterneti (IoT) 
konusu ele alınmaktadır.
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IoT Çözümlerinin 
Tasarlanması

Şimdiye kadar, genel olarak mimari sorunlar ve onların Azure üzerinde çözümleri 
ile uğraştık. Bu bölüm genelleştirilmiş mimariye dayalı değildir. Bu bölüm, bu 
yüzyılın en yıkıcı teknolojilerinden biri ile ilgilidir. Bu bölümde Azure üzerinde IoT 
mimarisinin ayrıntılarına girilecektir.

Bu bölümde özellikle aşağıdaki konular ele alınacaktır:

• Azure ve IoT
• Azure IoT genel bakış
• Cihaz yönetimi

 ° Cihazların kaydedilmesi
 ° Cihazdan IoT'ye merkezi iletişim

• IoT çözümlerinin ölçeklendirilmesi
• IoT çözümlerine yüksek erişilebilirlik
• IoT protokolleri
• Mesajları yönlendirmek için mesaj özelliklerinin kullanılması

IoT
IoT bir kısaltmadır ve açılımı Internet of Things (Nesnelerin İnterneti) şeklindedir. 
Nesnelerin İnterneti ifadesinde iki tane anahtar kelime vardır. Daha iyi anlayabilmek 
amacıyla, tarihte birkaç yüzyıl geriye gidip bu teknolojinin şu anda ortaya çıkması  
ile ilişki kuralım.
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Doksanlı yıllarda internet icat edildi ve kullanımı az olmasına rağmen genel olarak 
herkes tarafından ulaşılabilir hale geldi. Bu süre boyunca, hemen hemen herkes 
internet üzerinde var olmaya yolunda ilerledi ve statik web sayfaları oluşturmaya 
başladı. Bu statik web sayfaları çeşitli unsurlar ile ilgili ayrıntıları göstermekteydi. 
Nihayetinde, statik içerik dinamik hale geldi ve içerik, bağlama göre anında 
oluşturulmaya başlandı. Neredeyse tüm durumlarda internete erişim için bir tarayıcı 
gerekmekteydi. Birçok tarayıcı mevcuttu, ancak onlar olmadan interneti kullanmak 
oldukça zordu.

Bu yüzyılın ilk on yılında ilginç bir gelişme yaşandı; cep telefonu ve tablet 
biçiminde taşınabilir cihazların kullanımı oldukça arttı. Cep telefonları günden 
güne ucuzlamaya ve her yerde hazır bir şekilde kolayca bulunabilmeye başladı. 
Bu taşınabilir cihazların donanım ve yazılım kapasiteleri büyük ölçüde gelişiyordu. 
O kadar ki, insanlar tarayıcıları masaüstü bilgisayarlar yerine cep telefonlarında 
kullanmaya başladılar. Ancak, fark edilebilen ince bir değişiklik oldu, mobil 
uygulamalar artmaya başladı. Mobil uygulamalar bir dükkandan indiriliyor ve arka 
uç sistemleriyle konuşabilmek için internete bağlı oluyorlardı. Geçtiğimiz on yılın 
sonlarına doğru, akla gelebilen her işlevi barındıran milyonlarca uygulama mevcut 
hale gelmişti. Bu uygulamaların arka uç sistemi, hızlıca ölçeklendirilebilmeleri 
amacıyla bulut üzerine kurulmuştu. Bu, uygulamalar ile sunucuları birbirine 
bağlama çağıydı.

Fakat bu, yeniliklerin zirvesi miydi? Bunu herkes için daha iyi hale getirebilme 
yolunda sonraki gelişme neydi? Yakından baktığınızda, ön plana çıkan başka 
bir paradigma vardı. Bu paradigma IoT idi. Uygulamalar arka uç sistemlerine 
bağlandığında, bu, aslında bilgi işlem ve depolama özelliği bulunan ve internete 
bağlı olan bir cihazın talep göndermesiydi. İnternete bağlı olan tüm cihazların 
birbirine bağlanmasına ne dersiniz? Yalnızca internete bağlı olan cep telefonları ve 
tabletler yerine, internete bağlanabilen başka cihazlar da olabilir. Bu cihazlar seçkin 
marketlerde mevcuttu, oldukça pahalıydı, büyük kitleler tarafından kullanıma hazır 
değildi ve sınırlı donanım ve yazılım kapasitelerine sahipti. Ancak, mevcut on yılın 
ilk kısmında, bu cihazların büyük ölçekte ticarileştirilmesine başlandı. Bu cihazlar 
gittikçe daha küçük, donanım ve yazılım açısından daha yeterli hale geliyor, daha 
yüksek hafıza ve bilgi işlem gücüne sahip, çeşitli protokoller kullanarak internete 
bağlanabiliyor ve herhangi bir şey ile bağlantı kurabiliyorlardı. Bu çağ, cihazları 
sunuculara, uygulamalara ve diğer cihazlara bağlama çağıydı.
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Bu durum, endüstrilerin çalışma biçimini değiştirebilecek olan fikir ve uygulamaların 
oluşmasına öncülük etti. Daha önce duyulmamış olan yeni çözümler gerçek hale 
gelmeye başladı. Artık bu cihazlar herhangi bir şeye bağlanabiliyor ve bilgi alarak bu 
bilgileri arka uç sistemine gönderebiliyorlar; böylece arka uç sistemi bu bilgileri tüm 
cihazlardan özümseyerek ileriye yönelik eylemde bulunabiliyor veya gerçekleşen 
olayları bildirebiliyor.

IoT'ye örnek olarak, bir aracın tüm önemli parametrelerini izleyip ayrıntıları analiz 
için merkezi veri deposuna gönderen araç takip sistemleri ile, kirlilik seviyeleri, 
sıcaklık, cadde yoğunluğu gibi unsurları ve toprak verimliliği, nem gibi tarım ile 
ilgili etkinlikleri takip etmek için kullanılan akıllı şehir hizmetleri verilebilir.

IoT mimarisi
Azure ve IoT ile ilgili özellikleri ve hizmetlerine girmeden önce, uçtan uca IoT 
çözümleri yaratmak için gereken çeşitli bileşenlerin anlaşılması önemlidir.

Her saniye merkezi bir veri tabanına milyonlarca mesaj gönderen dünya çapındaki 
IoT cihazlarını hayal edin. Bu veriler neden toplanıyor? Bu verilerin toplanmasının 
sebebi, bu cihazlar ve bağlı oldukları nesneler içerisindeki etkinlikler, anormallikler, 
aykırı değerler ve olaylar ile ilgili zengin bilgiler elde etmektir.

Bunu daha detaylı olarak anlayalım.

IoT mimarisi ayrı aşamalara bölünebilir:

• Bağlantı
• Kimlik
• Yakalama
• İçe alım
• Depolama
• Dönüşüm
• Analitik
• Sunum
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Sonraki görüntülerde, IoT'ye dayalı genel mimari gösterilmektedir. Veriler, cihazlar 
tarafından yaratılır veya toplanır ve bulut ağ geçitlerine gönderilir. Böylece bulut 
ağ geçidi, verileri işlenmeleri için birden fazla arka uç hizmetine gönderir. Bulut 
ağ geçitleri isteğe bağlı bileşenlerdir. Cihazların, kaynak sınırlandırmaları veya 
yeterli güvenilir ağ bulunmaması dolayısıyla kendi başlarına arka uç hizmetlerine 
talep gönderemedikleri durumlarda kullanılmalıdırlar. Bu Bulut ağ geçitleri, birden 
fazla cihazdan veri toplayabilir ve arka uç hizmetlerine gönderebilirler. Veriler 
arka uç hizmetleri tarafından işlenerek, daha sonra içgörüler veya panolar olarak 
kullanıcılara gösterilir.

Bağlantı
IoT cihazlarının iletişim kurmaları gerekir. Çeşitli bağlantı türleri mevcuttur. Bir 
bölge içindeki cihazlar arasında, cihazlar ile merkezi ağ geçitleri arasında, cihazlar ile 
IoT platformu arasında ve daha fazlası olabilir.

Daha önce bahsedilen tüm durumlarda, IoT cihazlarının bağlantı kabiliyeti olması 
gerekir. Bu kabiliyet internet bağlantısı, Bluetooth, kızılötesi veya herhangi bir başka 
yakın cihaz iletişimi şeklinde olabilir.
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Bazı cihazların internete bağlanma kabiliyeti olmayabilir. Böyle durumlarda, başka 
bir şekilde ağ geçidine bağlanabilir ve böylelikle internet bağlantısı elde edebilirler.

IoT cihazları, mesaj göndermek için protokoller kullanır. Bunların içindeki başlıca 
protokoller İleri Mesaj Sıralama Protokolü (AMQP) ve Mesaj Sıralaması Telemetri 
Aktarımı'dır (MQTT).

Cihaz verileri BT altyapısına gönderilmelidir. MQTT protokolü, cihazların 
sunuculara telemetri ve diğer bilgileri göndermek için kullanabileceği, cihazdan 
sunucuya bir protokoldür. Sunucu MQTT protokolü aracılığıyla mesajı aldığında, 
mesajlar ve sıralamalara dayalı güvenilir bir teknoloji kullanarak mesajları diğer 
sunuculara aktarması gerekir. Mesajları sunucular ile BT altyapısı arasında güvenli 
ve tahmin edilebilir bir tarzda taşımak için tercih edilen protokol AMPQ'dur.

IoT cihazlarından ilk mesajı alan sunucular, diğer sunuculara günlüklere kaydetme, 
değerlendirme, analiz ve sunum gibi işleme işlemleri için mesaj göndermelidirler.

Bazı cihazlar internete bağlanma kabiliyetine sahip değildir veya BT protokolleri 
tarafından anlaşılan protokolleri desteklemezler. Daha önce bahsedildiği gibi, 
IoT cihazlarının çeşitli kabiliyetleri bulunur ve sonraki bölümde bu kabiliyetleri 
etkileyen bazı özelliklerden bahsedilecektir. Ara ağ geçitleri, bu cihazların IoT 
platformu ve bulut ile birlikte çalışmasını sağlamak amacıyla buluta bilgi göndermek 
için adapte olmalarına yardımcı olur. Ağ geçitleri, bağlantı ve ağları yavaş ve tutarsız 
olan cihazlar, standart olmayan protokoller kullanan ve kaynak ve güç bakımından 
sınırlı kapasiteye sahip olan cihazlar ile bağlantı kurulmasına yardımcı olur.
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Bu durumlarda cihazlar katılmak ve arka uç hizmetlerine bağlanmak için ilave 
altyapıya ihtiyaç duyduklarında istemci ağ geçitleri yerleştirilebilir. Bu ağ geçitleri 
yakındaki cihazlardan mesajlar alır ve BT altyapısına ve daha sonra kullanım için IoT 
platformuna yönlendirip gönderir. Bu ağ geçitleri gerekirse protokol çevirisi yapabilir.

Kimlik
IoT cihazları, bulut platformuna kayıtlı olmalıdır. Her cihazın bulut platformuna 
bağlanmasına izin verilmemelidir. Cihazlar kayıtlı ve cihazlara bir kimlik 
atanmış olmalıdır. Cihaz bağlanırken ve buluta bilgi gönderirken kimlik bilgisini 
göndermelidir. Cihazın bu kimlik bilgisini gönderemediği durumda bağlantı 
başarısız olmalıdır. Bu bölümün sonraki kısımlarında, simülasyon uygulaması 
kullanan bir cihaz için nasıl kimlik oluşturulacağını göreceğiz.

Yakalama
IoT cihazları, kendisinden ve çevresindeki ekosistemden bilgi yakalayabilmelidir. 
Örneğin, havadaki veya topraktaki nem içeriğini okuyabilme kabiliyeti olmalıdır. 
Bilgiler frekansa bağlı olarak yakalanabilir; bu frekans saniyede bir kadar düşük 
olabilir. Bilgiler yakalandıktan sonra, işleme için IoT platformuna gönderebilmelidir. 
Bir cihaz doğrudan IoT platformuna bağlanma kabiliyetine sahip değilse, yakalanan 
bilgileri göndermek için ara veya bulut ağ geçitlerine bağlanabilir. Yakalanan 
verilerin boyutu ve frekansı, cihaz için en önemli unsurdur. Cihazda yerel depolama 
olup olmadığı ve yakalanan verileri geçici olarak depolayabilme durumu, dikkat 
edilmesi gereken başka bir unsurdur. Yerel depolama mevcutsa cihaz çevrimdışı 
modda çalışabilir. Bazen mobil cihazlar bile çeşitli araçlara bağlı ve veri depolama 
kabiliyetine sahip IoT cihazları gibi davranabilir.
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İçe alım
Cihazlar tarafından yakalanan ve oluşturulan veriler, veriyi içe alma ve anlamlı 
bilgiler ve içgörüler elde etmek amacıyla kullanma kabiliyeti olan bir IoT 
platformuna gönderilmelidir. İçe alım hizmeti son derece önemli ve kritik bir 
hizmettir, çünkü erişilebilirliği ve ölçeklenebilirliği gelen verilerin verimliliğini 
etkiler. Eğer veriler ölçeklenebilirlik sorunlarından dolayı kısıtlanmaya başlarsa 
veya erişilebilirlik sorunlarından dolayı verilerin içe alımı gerçekleşemezse veriler 
kaybolur ve taraflı veya çarpık hale gelebilir.

Depolama
IoT çözümleri, genellikle terabaytlar ve petabaytlarca veriyi kapsayan milyonlarca 
ve milyarlarca kayıtla uğraşırlar. Bunlar, işlemlere ve kendi sağlığına dair içgörüler 
sağlayabilecek olan değerli verilerdir. Bu veriler, analiz yapılabilecek şekilde 
depolanmalıdır. Depo, analiz uygulamaları ve onu kullanacak olan hizmetler için 
hazır ve uygun olmalıdır. Bunlar performans bakımından uygun verim ve gecikme 
sağlamalı, son derece erişilebilir ve ölçeklendirilebilir ve imkan dahilinde güvenli 
olmalıdır.

Dönüşüm
IoT çözümleri genellikle veri güdümlüdür ve ciddi büyüklükte hacme sahiptir. Her 
arabada bir cihaz olduğunu ve her bir cihazın beş saniyede bir mesaj gönderdiğini 
hayal edin. Eğer mesaj gönderen bir milyon araba varsa, bu miktar günde 288 milyon 
mesaja ve ayda 8 milyar mesaja eşit olur. Bu verilerde birçok gizli bilgi ve içgörü 
bulunur; ancak bu tür verilerden yalnızca bakılarak bir anlam çıkarılması oldukça 
zordur. Yakalanan ve depolanan veriler, iş sorunlarını çözme amacıyla kullanılabilir. 
Sorunun türüne bağlı olarak, yakalanan tüm veriler önemlidir. Bir sorunu çözmek 
için verilerin bir alt kümesinin kullanılması gerekebilir. Ayrıca, yakalanan ve 
depolanan veriler tutarlı olmayabilir. Verilerin tutarlı olduğundan, taraflı veya 
çarpık olmadığından emin olmak için, veriyi kullanıma hazır hale getirmek amacıyla 
uygun dönüşüm işlemi uygulanmalıdır. Bu süreç genellikle dönüşüm olarak bilinir. 
Burada, veriler filtrelenir, sıralanır, silinir, zenginleştirilir ve bir yapıya dönüştürülür; 
başka alt bileşenler ve uygulamalar hazır şekilde kullanabilir.
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Analitik
Bir önceki adımda dönüştürülen veri, girdi haline gelir ve analiz yapılacak olan 
verinin kaynağıdır. İş ve sorunun türüne bağlı olarak, dönüştürülmüş veriler 
üzerinde gerçekleştirilebilecek olan birden fazla farklı analiz türü bulunur.

Önceki şekil Gartner'den alınmış olup, gerçekleştirilebilecek olan farklı analiz 
türlerini oldukça iyi şekilde gösterir:

• Tanımlayıcı Analiz: Bu analiz türü, IoT cihazlarının durumları ve genel 
sağlıklarıyla ilgili kalıplar ve ayrıntılar bulma konusunda yardımcı olur. 
Bu, veriyi tanımlayan ve daha ileri analiz türleri tarafından kullanılması 
için özetleyen analizin ilk aşamasıdır. Özetleme, olasılıkla ilgili istatistikler, 
sapma ve diğer basit istatistiksel kavramlar gibi bilgileri bulma konusunda 
yardımcı olur.

• Teşhis Analizi: Bu tür analiz, tanımlayıcı analizden daha ileri seviyededir. 
Tanımlayıcı analiz üzerine kuruludur ve olayların neden gerçekleştiği ile 
ilgili sorguları cevaplamaya çalışır. Gerçekleşen olayların temel nedenini 
bulmaya çalışır. Hipotez ve korelasyon gibi ileri seviye kavramlar 
kullanarak cevaplar bulmaya çalışır.
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• Öngörülü Analiz: Bu analiz türü, gelecekte gerçekleşme olasılığı yüksek olan 
olayları tahmin etmeye çalışır. Geçmiş verilere dayalı tahmin üzerine çalışır. 
Geçmiş verilere dayalı örneklerden biri regresyondur; örneğin bir arabanın 
fiyatını, borsadaki hisseleri, lastiğin bir daha ne zaman patlayacağını vs. 
tahmin edebilir.

• Kuralcı/Bilişsel Analiz: Bu analiz en yüksek olgunluk seviyesine sahiptir  
ve otomatik olarak harekette bulunulmasına yardımcı olur. Bu analiz, 
cihazların ve çözümün sağlığının düşmemesini ve ileriye yönelik 
tedbir alınmasını sağlamak için yapılması gereken en uygun hareketin 
belirlenmesine yardımcı olur. Bu, sorunların önlenmesine ve kökünden 
ortadan kaldırılmasına yardımcı olur.

Sunum
Analiz, geçmişten mevcut olan verilere dayalı olarak cevapların, kalıpların ve 
içgörülerin belirlenmesine yardımcı olur. Bu içgörülerin ayrıca tüm paydaşlar için 
anlayabilecekleri şekilde farklı biçimlerde bulunması gerekir. Kullanıma hazır ve 
birden fazla biçimde bulunmalıdır. Uygun panolar ve raporlar statik veya dinamik 
olarak oluşturulabilir ve ardından paydaşlara sunulabilir. Paydaşlar bu raporları 
başka eylemler için kullanabilir ve kendi çözümlerini sürekli olarak geliştirebilirler.

Azure IoT
Uçtan uca IoT çözümlerinin oluşturulmasına yardımcı olan çeşitli aşamalar ile ilgili 
ayrıntılar öğrenildikten sonra. Bu aşamaların her biri çok önemlidir ve aşamaların 
hayata geçirilmeleri başarı için zorunludur. Azure, bu aşamaların her biri için 
birçok hizmet sağlar. Bu hizmetlerin dışında Azure, IoT hub'ları; karmaşık, yüksek 
erişilebilirliğe ve ölçeklendirilebilirliğe sahip temel IoT hizmeti ve platformu sağlar. 
Diğer hizmetleri inceledikten sonra IoT hub'larının derinlerine ineceğiz. 
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Bu bölümde, bu hizmetlerin her biri kısaca açıklanacaktır.

Kimlik
Azure IoT hub'ları ayrıca, cihazlara kimlik doğrulaması yapılabilmesi için hizmet 
sağlar. IoT hub'ları, her bir cihaz için benzersiz kimlik karma kodları oluşturmak için 
arayüz sağlar. Cihazlar bu karma kodu içeren mesajları gönderdiklerinde, IoT hub'ı 
bu karma kodların kendi veri tabanında var olduğunu doğruladıktan sonra onların 
kimliğini belirleyebilir.

Yakalama
Azure, IoT hub'ları ile uyumlu olmayan cihazların adapte olması ve veri 
gönderebilmesini sağlayan IoT ağ geçitleri sağlar. Birden fazla cihazın kendi 
bilgilerini gönderebilecek şekilde bir tek ağ geçidine bağlanabilmeleri için cihazların 
yakınına yerleştirilmiş olan yerel veya ara ağ geçitleri bulunur. Benzer şekilde, yerel 
ağ geçidi bulunan bu tür cihaz kümelerinden birden fazla miktarda yerleştirilebilir. 
Bulutun kendisinin üzerine yerleştirilmiş olan, birden fazla kaynaktan veri alabilen 
ve verileri IoT hub'ları için içe alabilen bir bulut ağ geçidi olabilir.



6. Bölüm

[ 125 ]

İçe alım
Azure, cihazlar ve diğer uygulamaların veri gönderebilmeleri için tek bir temas 
noktası haline gelen bir IoT hub'ı sağlar. Başka bir deyişle, IoT mesajlarının içe alımı 
IoT hub hizmetinin sorumluluğundadır. Gelen mesajların içe alımını sağlayan, event 
hub'ları ve service bus mesajlaşma altyapısı gibi başka hizmetler de mevcuttur; 
ancak IoT hub'larının IoT verilerini içe alma bakımından faydaları ve avantajları 
event hub'larına ve service bus mesajlaşmaya kıyasla çok daha fazladır. Aslında 
IoT hub'ları, Azure ekosistemindeki IoT mesajlarını içe alarak diğer hizmetler ve 
bileşenlerin onların üzerinde etkili olabilmesini sağlamak için özel olarak yapılmıştır.

Depolama
Azure, IoT hizmetlerinden gelen mesajları depolamak için birden fazla depolama 
türü sağlar. Bu depolama hesapları, ilişkili verileri, şemasız NoSQL verilerini ve 
blobları içerir:

• SQL veritabanı: SQL veritabanı, ilişkili veri, SQL ve JSON belgeleri için 
depolama sağlar. Zengin bir SQL sorgu dili sağlar ve hizmet olarak tam 
gelişmiş bir SQL Server kullanır. Cihazlardan gelen veriler, eğer veri iyi 
tanımlanmışsa ve şemada sık sık değişiklik yapılması beklenmiyorsa SQL 
veritabanlarında depolanabilir.

• Azure storage: Azure storage, tablo ve blob depolaması sağlar. Tablo 
depolaması, verileri varlıklar olarak depolanmasına yardımcı olur, şemanın 
önemi yoktur. NoSQL veritabanlarının bir uygulamasıdır. Bloblar, dosyaların 
kapsayıcılar içinde bloblar şeklinde depolanmasına yardımcı olur.

• CosmosDB/DocumentDB: DocumentDB, tam gelişmiş kurumsal ölçekteki 
bir NoSQL veritabanıdır; şemasız verileri depolayabilen bir hizmet olarak 
mevcuttur. Veriler için yüksek erişilebilirlik ve ölçeklenebilirlik sağlayarak 
kıtaları kapsayabilen, tamamen dağıtık bir veritabanıdır.

• Dış veri kaynakları: Azure hizmetlerinin dışında, müşteriler Azure sanal 
makineleri üzerindeki SQL sunucuları gibi kendi veritabanlarını getirebilir 
ve onları ilişkili biçimde veri depolamak için kullanabilirler.
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Dönüşüm ve analiz
• Data Factory: Azure data factory, bulut tabanlı bir veri entegrasyon 

hizmetidir; veri hareketini ve veri iletimini düzenlemek ve otomatikleştirmek 
için bulut içinde veri güdümlü iş akışları oluşturmamıza izin verir. Azure 
data factory birbirinden farklı veri depolarından veri içe alımı yapabilen 
Azure HDInsight Hadoop, Spark, Azure Data Lake Analytics ve Azure 
Machine Learning gibi bilgi işlem hizmetleri kullanarak veriyi işleyebilen/
iletebilen ve çıkış verisini iş zekası (BI) uygulamalarının kullanabilmesi için 
Azure SQL veri ambarı gibi veri depolarına yayınlayabilen veri güdümlü iş 
akışları (komut zincirleri adı verilir) oluşturulmasına ve programlanmasına 
yardımcı olur. Geleneksel bir Ayıkla Dönüştür ve Yükle (ETL) 
platformundan daha çok bir Ayıkla ve Yükle (EL) ve ardından Dönüştür  
ve Yükle (TL) platformudur.

• Azure HDInsight: Microsoft ve Hortonworks, Azure bulut hizmeti üzerinde 
büyük veri analiz platformu sunarak şirketlere yardım etmek amacıyla bir 
araya gelmiştir. HDInsight, Microsoft Azure HDInsight kullanılarak Apache 
Hadoop ve Apache Spark tarafından desteklenen yüksek güçlü, tam olarak 
yönetilebilen bir bulut hizmeti ortamıdır. Büyük veri bulut hizmetlerine 
öncülük eden Microsoft ve Hortonworks endüstrilerinde iş yüklerinin 
sorunsuz olarak hızlandırılmasına yardımcı olur.

• Azure Stream Analytics: Bu, akan veriler üzerinde bilgi işlem ve dönüşüm 
işlemlerinin gerçekleştirilmesine yardımcı olan, tam olarak yönetilebilen 
gerçek zamanlı bir veri analizi hizmetidir. Stream Analytics, cihazlardan 
veya süreçlerden akan yüksek hacimde veriyi inceleyebilir, veri akışından 
bilgi elde edebilir ve kalıplar, eğilimler ve ilişkiler arayabilir.

• Makine öğrenimi: Makine öğrenimi, bilgisayarların mevcut veriyi 
kullanarak gelecekteki davranışları, sonuçları ve eğilimleri tahmin etmesine 
olanak sağlayan bir veri bilimi tekniğidir. Makine öğrenimi kullanılarak 
bilgisayarlar, açıkça programlanmadan öğrenirler. Azure Machine Learning, 
tahmine dayalı modellerin analiz çözümleri olarak hızlıca oluşturulmasını  
ve yayılmasını mümkün kılan bir öngören analiz bulut hizmetidir.

İnternete bağlı bir bilgisayar üzerinde modeller oluşturulabilmesi için kullanıma 
hazır bir algoritma kütüphanesi sağlar ve tahmine dayalı çözümleri hızlıca oluşturur.
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Sunum
Veriler üzerinde uygun analiz gerçekleştirildikten sonra, veriler paydaşlara onların 
kullanabileceği bir biçimde sunulmalıdır. Verilerden alınan içgörülerin sunulabilmesi 
için birçok yol bulunur. Buna, Azure uygulama hizmetleri kullanılarak kurulmuş web 
uygulamaları ile veri sunumu yapma, sonrasında mobil uygulamalara ve diğer öğelere 
bildirimde bulunabilecek olan bildirim hub'larına veri gönderme de dahildir. Ancak, 
içgörüleri sunmak ve kullanmak için ideal yaklaşım Power BI raporları ve panoları 
kullanmaktır. Power BI, dinamik raporların ve internetteki panonun canlandırılması 
için, her yerden ve her ağdan erişilebilen bir Microsoft görselleştirme aracıdır.

IoT hub'ları
IoT projeleri doğaları gereği genellikle karmaşıktır. Karmaşıklık, yüksek hacimdeki 
cihazlar ve verilerden, dünya çapında gömülü olan cihazlardan, cihazların izlenmesi 
ve denetiminden, veri depolamasından, petabaytlarca verinin dönüşümü ve 
analizinden ve son olarak içgörülere dayalı eylemlerde bulunmaktan dolayı artar. 
Ayrıca, bu projeler uzun sürelidir, uzun fikir aşamalarına sahiptir ve gereklilikleri 
zaman çizgilerinden dolayı sürekli değişmektedir.

Eğer herhangi bir kurum IoT projeleri için bir girişimde bulunmak isterse, çok 
geçmeden bunların kolay çözülebilen problemler olmadığı anlaşılacaktır. Bu projeler 
için, bilgi işlem ve depolama ve bu derece büyük hacimli veriler ile çalışabilecek 
hizmetler bakımından çok büyük donanımlar gerekir.

IoT hub'ı, IoT projelerinin kolaylaştırılması ve daha hızlı, daha iyi ve daha kolay 
teslimini sağlamak amacıyla yapılmış bir platformdur. Aşağıdakiler için gerekli tüm 
özellik ve hizmetleri sağlar:

• Cihaz kaydı
• Cihaz bağlantısı
• Alan ağ geçitleri
• Bulut ağ geçitleri
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• AMQP ve MQTT gibi endüstri protokollerinin uygulanması
• Gelen mesajların depolanması için merkez
• Mesajların özellikleri ve içeriklerine göre yönlendirilmeleri
• Farklı türde işlemeler için birden fazla uç nokta
• Analiz, gerçek zamanlı analiz ve daha fazlası için Azure üzerindeki diğer 

hizmetler ile bağlantı

Protokoller
Azure IoT hub, orijinal olarak MQTT, AMQP ve HTTP protokolleri üzerinden 
iletişimi destekler. Bazı durumlarda, cihazlar veya alan ağ geçitleri bu standart 
protokollerden birini kullanamıyor olabilir ve protokol adaptasyonu gerektirebilir. 
Bu durumlarda özel ağ geçidi kurulabilir. Özel ağ geçidi, IoT hub'ına giden ve 
oradan gelen trafik için köprü oluşturarak IoT hub uç noktaları için protokol 
adaptasyonu sağlayabilir.

Cihaz kaydı
IoT hub'ına mesaj gönderebilmeleri için cihazların kaydedilmesi gerekir. Cihazların 
kaydı, Azure portal üzerinden manuel olarak yapılabilir veya IoT hub SDK 
kullanılarak otomatikleştirilebilir.  Azure, örnek simülasyon uygulamaları sağlar; 
bunların yardımıyla, sanal cihazların geliştirme ve test amacıyla kaydedilmes 
kolaylaşır. Ayrıca, sanal cihaz olarak kullanabilen bir Raspberry Pi çevrimiçi 
simülatörü bulunur ve elbette IoT hub'ına bağlanması için yapılandırılabilecek olan 
başka fiziksel cihazlar mevcuttur.

Yerel bir bilgisayardan genellikle geliştirme ve test amacıyla kullanılan bir cihazı 
simüle etmek için, Azure belgeler üzerinde birden fazla dilde rehberler mevcuttur. 
https://docs.microsoft.com/en-us/azure/iot-hub/iot-hub-get-started-
simulated üzerinde mevcuttur.

Raspberry Pi çevrimiçi simülatör https://docs.microsoft.com/en-us/azure/
iot-hub/iot-hub-raspberry -pi-web-simulator-get-started üzerinde 
mevcuttur ve fiziksel cihazların IoT hub'ına kaydedilebilmesi için https://docs.
microsoft.com/en-us/azure/iot-hub/iot-hub-get-started-physical 
üzerinde bahsedilen adımlar kullanılmalıdır.

Azure portalı kullanılarak bir cihazı manuel olarak eklemek için, IoT hub'ı bir Cihaz 
Gezgini menüsü sağlar ve bu menü yeni bir cihaz yapılandırmak için kullanılabilir.
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Cihaz kimliği oluşturulduktan sonra, her bir cihazın IoT hub'ına bağlanması için IoT 
hub'ı için birincil anahtar bağlantı dizgisi kullanılmalıdır.
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Mesaj yönetimi
Cihazlar IoT hub'ına kaydedildikten sonra onunla etkileşimde bulunabilirler.  
Bu etkileşim, cihazdan buluta veya buluttan cihaza olabilir.

Cihazdan buluta mesajlaşma
Bu iletişimde takip edilmesi gereken en iyi uygulamalardan biri, cihazın birçok 
bilgi yakalıyor olmasına rağmen yalnızca önemi olan verilerin buluta iletilmesi 
gerektiğidir. IoT çözümlerinde mesajın boyutu oldukça önemlidir, çünkü IoT 
çözümleri doğaları gereği oldukça yüksek hacme sahiptir. Fazladan 1 KB veri bile 
bir gigabaytlık depolama alanı ve işlemenin boşa harcanmasına sebep olabilir. 
Her bir mesajın özellikleri ve asıl yükü vardır. Özellikler, mesaj için meta verileri 
tanımlar. Bu meta veriler cihaz, kimlik, etiketler ve mesajların yönlendirilmesi ve 
tanımlanması konusunda yardımcı olan diğer özelliklerle ilgili veriler içerir.

Cihazlar veya bulut ağ geçitleri, veri aktarımı için IoT hub'ına bağlanmalıdır. IoT 
hub'ları, cihazlar tarafından bağlanmak veya veri göndermek için kullanılabilen 
genel uç noktalar sağlar. IoT hub'ı, arka uç işleme IoT hub'ı için bu mesajların 
birden fazla hizmete iletimini ve yönlendirmesini yapabilen ilk temas noktası olarak 
düşünülmelidir. Varsayılan olarak mesajlar Event Hub'da depolanır. Farklı tip ve 
türden mesajlar için birden fazla Event Hub oluşturulabilir.
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Mesajlar, mesaj üstbilgisine ve gövde özelliklerine göre farklı uç noktalara 
yönlendirilebilir ve sonraki resimde aynısı gösterilmektedir.

IoT hub'ındaki mesaj, varsayılan olarak 7 gün boyunca içeride kalır. Boyutları 256 
KB'ye kadar çıkabilir.

Buluta mesaj göndermek için bir simülatör gibi davranan örnek bir eylem bulunur. 
Birden fazla dil için mevcuttur ve C# versiyonu https://docs.microsoft.com/en-
us/azure/iot-hub/iot-hub-csharp-csharp-c2d üzerinde bulunabilir.

Buluttan cihaza mesajlaşma
Azure IoT hub'ı, iki yönlü mesajlaşma altyapısı sağlayan, yönetilebilen bir hizmettir. 
Mesajlar buluttan cihazlara gönderilebilir ve mesaja göre, cihazlar onlar üzerinde 
eylemde bulunabilir.

Üç tip buluttan cihaza mesajlaşma kalıbı bulunur:

• Doğrudan yöntemler, sonucun anında doğrulanmasını gerektirir. Doğrudan 
yöntemler, sıklıkla cihazları etkileşimli olarak kontrol etmek için kullanılır; 
örneğin garaj kepenklerini açıp kapatmak gibi. Talep-yanıt kalıbını uygular.
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• Çiftin uzun komutlar için istenilen özellikleri, cihazı istenilen belli bir duruma 
getirmeyi amaçlar. Örneğin, telemetri gönderme aralığını 30 dakikaya ayarlar. 
Cihaz çiftleri, cihazın surum bilgilerini depolayan JSON belgeleridir (meta 
veriler, yapılandırmalar ve durumlar). IoT hub'ı, hub'daki her bir cihaz için bir 
cihaz çifti tutar.

• Cihaz uygulamasına giden tek yönlü bildirimler için buluttan cihaza 
mesajlar. Bu, ateş et ve unut kalıbını uygular.

Güvenlik
Güvenlik, IoT tabanlı uygulamalar için önemli bir unsurdur. IoT tabanlı uygulamalar, 
arka uç uygulamaları ile bağlantı için genel internet kullanan cihazlardan oluşur. 
Cihazları, arka uç uygulamalarını ve bağlantıyı kötü amaçlı kullanıcılardan ve 
bilgisayar korsanlarından korumak, bu uygulamaların başarılı olması açısından 
öncelik sırasında en üstte olmalıdır.

IoT'de güvenlik
IoT uygulamaları ilk olarak internet etrafında kurulmuştur ve çözümün bir kimlik, 
gizlilik veya bütünlük açısından ifşa olmamasını sağlamak için güvenlik büyük bir 
rol oynamalıdır. IoT mimarisini etkileyen bazı önemli güvenlik kararları şunlardır:

• HTTP ve HTTPS rest uç noktaları (sertifikalar ile güvenli tutulan rest 
uç noktaları) kullanan cihazlar, cihazdan buluta ve tersi yönde iletilen 
mesajların iyi şekilde şifrelenmiş ve imzalı olduğundan emin olur. Mesajlar, 
izinsiz giriş yapanlara hiçbir şey ifade etmemelidir ve şifrelerinin kırılması 
son derece zor olmalıdır.

• Eğer yerel bir ağ geçidine bağlıysa, yerel ağ geçidi, buluta güvenli bir HTTP 
protokolü kullanarak bağlanmalıdır.

• Cihazlar mesaj gönderebilmek için IoT hub'ına kaydedilmiş olmalıdırlar.
• Buluta iletilen bilgiler, gizlilik, bütünlük ve kimlik bakımından iyi korunan 

bir depolama alanına iletilmelidir. Bağlantı için, Azure Key kasasında 
saklanan uygun SAS belirteçleri veya bağlantı dizeleri kullanılmalıdır.

• Tüm sırların, parolaların ve sertifikalar da dahil kimlik bilgilerinin 
saklanması için Azure key kasası kullanılmalıdır.
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Ölçeklenebilirlik
IoT hub'ı için ölçeklenebilirlik diğer hizmetlerden biraz farklıdır. IoT hub'ında iki tür 
mesajlaşma vardır:

• Gelen: Cihazdan buluta mesajlar
• Giden: Buluttan cihaza mesajlar

Her ikisinin de ölçeklenebilirlik bakımından hesaba katılması gerekir.

IoT hub'ı, tedarik süresi boyunca ölçeklenebilirliği yapılandırmak için bir çift 
yapılandırma seçeneği sunar. Bu seçenekler ayrıca tedarik sonrasında da mevcuttur 
ve çözüm gerekliliklerine ölçeklenebilirlik bakımından daha iyi  
uyması için güncellenebilir.

IoT hub'ı için mevcut olan ölçeklenebilirlik seçenekleri şunlardır:

• IoT hub'ının boyutunda Sku sürümü
• Birim sayısı

Sku sürümü
IoT hub'ındaki Sku, her birim için bir günde idare edebileceği mesaj sayısını belirler, 
bu hem gelen hem de giden mesajları kapsar. Tanımlanmış olan dört adet Sku 
bulunur. Bu planlar aşağıdaki gibidir:

• Ücretsiz: Her bir birim için günde 8.000 mesaja izin verir ve hem gelen  
hem de giden mesajlara olanak verir. En fazla 1 birim tedarik edilebilir.  
Bu sürüm, IoT Hub hizmetine aşina olabilmek ve hizmetin kabiliyetlerini  
test edebilmek için uygundur.

• Standart (S1): Her bir birim için günde 400.000 milyon mesaja izin verir ve 
hem gelen hem de giden mesajlara olanak verir. En fazla 200 birim tedarik 
edilebilir. Bu sürüm az sayıda mesaj için uygundur.

• Standart (S2): Her bir birim için günde altı milyon mesaja izin verir ve 
hem gelen hem de giden mesajlara olanak verir. En fazla 200 birim tedarik 
edilebilir. Bu sürüm çok sayıda mesaj için uygundur.
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• Standart (S3): Her bir birim için günde 300 milyon mesaja izin verir ve 
hem gelen hem de giden mesajlara olanak verir. En fazla 10 birim tedarik 
edilebilir. Bu sürüm oldukça fazla miktarda mesaj için uygundur.
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Akıllı bir okuyucu, Standart S3 Sku'nun 200 birime kadar izin veren diğer standart 
birimlere kıyasla yalnızca 10 birime kadar izin verdiğini fark etmiş olmalıdır. Bu, 
arkada çalışan makinelerin boyutu ile doğrudan ilgilidir. Standart S3 için sanal 
makinelerin boyut ve kabiliyetleri, boyutun aynı kaldığı diğer Sku'lara kıyasla ciddi 
oranda fazladır.

Birimler
Birimler, hizmetin arkasında çalışan her bir SKU örneği sayısını tanımlar. Örneğin, 2 
birimlik Standart S1 Sku, IoT hub'ının günde 400K * 2 = 800K mesajı idare edebileceği 
anlamına gelir.

Birimler, uygulamanın ölçeklenebilirliğini artırır.

Yüksek erişilebilirlik
IoT hub'ı, Azure'den bir PaaS hizmetidir. Müşteriler ve kullanıcılar IoT hub'ının 
üzerinde çalıştığı, temeldeki sanal makine sayısı ve boyutu ile doğrudan etkileşimde 
bulunmazlar. Kullanıcılar, uygulamaları için bölgeye, IoT hub'ının Sku'suna ve 
birim sayısına karar verir. Yapılandırmanın geri kalanı Azure'nin sahne arkasında 
belirlenir ve gerçekleştirilir. Azure, her PaaS hizmetinin varsayılan olarak yüksek 
erişilebilirliğe sahip olmasını sağlar. Bunu, hizmetin arkasından tedarik edilen 
birden fazla sanal makinenin veri merkezinde ayrı raflarda olmasını sağlayarak 
gerçekleştirir. Bunu, o makineleri bir erişilebilirlik kümesine ve ayrı hata ve 
güncelleme etki alanlarına yerleştirerek yapar. Bu, hem planlı hem de plansız bakım 
için yüksek erişilebilirlik sağlanmasına yardımcı olur. Erişilebilirlik kümeleri, yüksek 
erişilebilirlik ile veri merkezi seviyesinde ilgilenir.
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Bir bölgedeki veya bölgeler arası birden fazla veri merkezi arasında yüksek 
erişilebilirlik elde etmek için müşteriler, farklı bölgelerde ilave IoT hub hizmetleri 
tedarik etmek için başka eylemlerde bulunmalı, cihazların tüm IoT hub hizmetlerine 
kayıtlı olduğundan ve her birinin aynı tanımlayıcıya sahip olduğundan emin 
olmalıdır. Her bir bölge için ayrı bir izleme uygulaması oluşturun, mesela bir trafik 
yöneticisi kullanarak sürekli meşgul durumda olan ve trafiği diğer IoT hub'larına 
yönlendirmek için trafik yöneticisi uç noktası mevcut konumunda erişilemezlik 
olup olmadığını sürekli olarak izleyen ve cihaz mesajlarını yeni IoT hub'ına 
yönlendirmeye yarayan mantığı yazan bir web uygulaması gibi.

Özet
IoT bu on yılın gelişmekte olan en büyük teknolojisidir ve sunduğu çözüm türleriyle 
endüstrileri altüst etmeye başlamıştır. Kulağa imkansız gibi gelen şeyleri takip 
etmek, izlemek ve uzaktan eylemler gerçekleştirmek mümkündür. IoT hub'ı, IoT 
çözümlerinin oluşturulmasını ve müşteriye daha hızlı, daha iyi ve daha ucuz bir 
şekilde teslim edilmesini kolaylaştıran bir platformdur. Standart olmayan cihazlara 
adapte olabilen alan ağ geçitlerinin yanı sıra, MQTT ve AMQP gibi tüm endüstri 
protokollerinin uygulamalarını bulundurur. Hem mesajlar hem de çözümün tamamı 
için yüksek erişilebilirlik, ölçeklenebilirlik ve güvenlik özellikleri sağlar. Çok sayıda 
Azure hizmetine bağlantı sağlar, mesajların, her biri mesajları işleme yetisine sahip 
olan birden fazla uç noktaya yönlendirilmesine yardımcı olur. IoT, tüm geliştirme 
yaşam döngüsünü hızlandırabilir ve şirketler için piyasaya çıkarma stratejilerinin 
hızlandırılmasına yardımcı olabilir.

Azure, çok sayıda veri depolama seçeneği ve hizmeti sağlar. Sonraki bölüm 
çoğunlukla veri depolama ve Azure üzerindeki hizmetler üzerine olacaktır.
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Veri Çözümleri Tasarlama ve 
Uygulama

Veri, yeni para birimidir sözü bugünlerde gerçek oluyor. Kayda değer veriye sahip 
her organizasyon, gelecekte başarı sağlayacak bir zeka ve öngörüler yığınının 
üzerinde oturuyor demektir. Geçtiğimiz on yıl içinde, veri patlamasına çok büyük 
katkı sağlayan yenilikler yapıldı. Bunlardan ilki, sosyal platformda popülerliktir. 
Facebook, LinkedIn ve Twitter gibi, dünya genelinde milyarlarca olmasa bile 
milyonlarca kullanıcısı olan platformlar var ve bu da genellikle her gün milyonlarca 
içerik anlamına geliyor. Bu sosyal ağ içeriklerinde çok fazla bilgelik ve öngörü 
var. Başka bir büyük veri değiştirici örneği IoT'tur. IoT cihazları, her gün çeşitli 
sektörler için milyarlarca mesaj üretiyor. Donanım gittikçe ucuzluyor, bu da IoT 
senaryolarının kullanımını daha fazla destekliyor. Ayrıca, geleneksel yöntemlerin 
ve araçların bu kadar büyük hacimli verileri yükleyip bunlardan öngörü üretmeye 
uygun olmadığı da fazlasıyla açık. Bunlar, büyük veri analizleri için yapılmadı. Bu 
kadar büyük hacimde verinin mevcut olması, büyük verilerin depolanması alanında 
yeniliklere yol açtı. Hadoop gibi büyük veri sistemleri, büyük hacimlerde verilerin 
depolanması, üst düzey matematiksel analiz ve canlı veri sistemleri akışı alanında 
oldukça popüler oldu ve ardından yeniliğin odağı oldu. Makine öğrenimi, yapay 
zeka ve derin öğrenme, büyük verilerden öngörüler bulmanın merkezinde rol aldı.

Veri, hacimle, hızla ve çeşitli biçimlerle nitelendi. Çok büyük hacme ve hıza sahip 
olan ve birden çok biçimde mevcut olan veriler için eksiksiz çözümler üretmek üzere 
bir araya gelmesi gereken çeşitli hizmetlere ihtiyaç var. Bu hizmetler, kurumsal 
sınıfta olmalı ve yüksek kullanılabilirlik, performans odaklılık ve güvenli olmayla 
ölçeklendirilebilmelidir. Azure, yaşam döngüsündeki depolamadan matematiksel 
analizlere ve görselleştirmeye kadar her bir aşama için çoklu seçenekleri olan, 
verinin yaşam döngüsünün tamamını ele alan büyük bir platformdur.
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Bu bölümde, aşağıdakileri ayrıntılı olarak inceleyeceğiz:

• Azure SQL
• Azure SQL esnetme ve parçalama
• Azure NoSQL Cosmos DB
• Azure SQL'e karşı Cosmos DB
• Azure Data Factory
• Azure Stream Analytics
• Data Lake
• Tablo depolama
• SQL veri ambarlama

Azure SQL
Azure SQL, Azure'da mevcut bir hizmet olan bulut veritabanıdır. Microsoft'un en 
önemli veritabanı teknolojisi olan SQL Server, 20 yıldan uzun süredir kullanılıyor 
ve Microsoft, aynısını bulutta da sunuyor ve kullanıcılarına eksiksiz veritabanı 
oluşumları sağlıyor. Azure SQL, daha yüksek verimlilik, daha hızlı ve kolay sağlama 
ve daha hesaplı alternatifler sunan tam olarak yönetilen, ilişkili veritabanı hizmetidir. 
Altyapı ve lisanslara hiçbir ihtiyaç duymadan, tam gelişmiş SQL Server'ın neredeyse 
tüm özelliklerini sunar.

Azure SQL, SQL Server veritabanı altyapısını baz alır ve temel özelliği olarak ilişkili 
bir veritabanı sunar. Veri, tablosal bir biçimde, sıralar ve sütunlar halinde depolanır. 
Sütunların bir birleşimi tablonun şemasını oluşturur ve sıralar tablosal biçimde 
depolanır. Azure SQL, Azure'daki en popüler veri hedeflerinden biridir. Neredeyse 
tüm uygulamalar, verinin zaman içinde kalıcı olmasına ihtiyaç duyar ve Azure SQL 
bu uygulamalar için veri depoları sağlar.

Azure SQL, işlem tabanlı bir veritabanıdır. Bu, işlemler için destek sağladığı 
anlamına gelir. İşlemler için geçerli, ACID özellikleri olarak da bilinen dört büyük 
ilke vardır. Bu planlar aşağıdaki gibidir:

• Bölünmezlik
• Tutarlılık
• Bağımsızlık
• Kalıcılık
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Azure SQL, iki önemli bileşenden oluşur:

• Azure SQL mantıksal sunucusu: Bu, şirket içi veri merkezindeki SQL Server 
oluşumuna veya Azure sanal makinelerine eşdeğerdir. Sunucu, birden çok 
veritabanından oluşan fiziksel ve mantıksal sınırdır. Kendi kullanıcılar, 
gruplar ve izinler dizisiyle bir güvenlik sınırı sunar. Kullanıcıların 
sunucudaki veritabanlarına erişebilmeleri için, önce kimliklerinin 
doğrulanması gerekir. Sunucu, Azure SQL'in yönetilmesi ve sürdürülmesi 
için gerekli tüm yönetim fonksiyonlarını ve özelliklerini sağlar.

• Azure SQL veritabanları: Bu, Azure SQL'in temel bileşenidir çünkü verinin 
saklandığı yer burasıdır. Her veritabanı, her tablonun sütunlardan oluştuğu 
ve sütunların birlikte sıraları tuttuğu birden çok tablodan oluşur.

Azure SQL sütunları, verinin çeşitli türlerini desteklemek için birden çok veri türü 
sunar. Karakter, değişken karakter, tamsayı ve bunun gibi genel veri türleri ile 
JSON, XML ve Spatial gibi daha üst düzey veri türlerini içerir. Tablolar, veri yazımı 
ve okumasının aşırı derecede hızlı olacağı kadar normalleştirilebilir ancak bu, veri 
fazlalığını artırır. Ayrıca, sorguların performansını geliştirmek için sütunlarda birden 
çok türde dizinin (kümelenmiş, kümelenmemiş, kapsayıcı, benzersiz ve bunun gibi) 
oluşturulmasına olanak sağlar.

Veri işleme ve veri tanımı ifadeleri çıkışı için bir dil olarak Transact-SQL sunar. SQL 
veri altyapısı, ayrıştırma, belirteç oluşturma, depolama, en uygun yürütme planını 
bulma ve sorguların asıl yürütmesindeki ağır işi üstlenir. Ayrıca depolamadan 
hafızaya veya tam tersi şekilde veri almak için depolama altyapısıyla etkileşime 
geçer. İşlemsel nitelikler sağlar ve uygular ve de günlükler, işler, aracılar, yedekleme, 
geri yükleme ve her zaman açık gibi yönetim özellikleri sunar.

Azure SQL performansı, Veritabanı İşlem Birimleri (DTU) ile ölçülür. Azure'un 
minimum performansta hizmet düzeyi sözleşmesinin (SLA) garantilemesi için, 
DTU'yu oluşturmak üzere işlem, hafıza ve depolama kaynaklarının bir birleşimi 
birlikte hesaplanır. Her bir DTU, belirli performans seviyelerini doğrular ve garantiler.



Veri Çözümleri Tasarlama ve Uygulama

[ 140 ]

Azure SQL, dört seviye performans sunar. Bu planlar aşağıdaki gibidir:

• Temel: Bu, 5 DTU'luk performans sunan, çok zahmetli olmayan iş  
yükleri içindir.

• Standart: Bu, genel üretim iş yükleri içindir ve 10 ila 3.000 DTU arasında 
performans sunar.

• Premium: Bu, GÇ yoğunluklu iş yükleri içindir ve 125 ila 4.000 DTU arasında 
performans sunar.

• PremiumRS: Bu ise GÇ yoğunluklu iş yükleri içindir ancak düşük 
kullanılabilirlik ve kalıcılık ile 125 ila 1.000 DTU arasında performans sunar.

Kullanıcılar, uygulama gerekliliklerine göre en iyi DTU ihtiyaçlarına karar 
vermelidir. Düşük DTU'larla başlayabilir ve uygulamaları için artan talebe göre 
sonradan büyütebilirler. DTU'nun ölçeklendirilmesi, veritabanını durdurmadan 
daha fazla işlem, hafıza ve IOPS kaynakları ekler. Büyütüp küçültme, veritabanının 
kullanılabilirliğini etkilemeden, şeffaf bir şekilde gerçekleşir. Gerekliliklere bağlı 
olarak, depolama da büyütüp küçültülebilir.

Azure SQL kullanılabilirliği
Azure, verinin yüksek derecede kullanılabilir olduğundan emin olur. Afet veya 
donanım arızası durumunda dahi, veri hâlâ kullanılabilir haldedir ve yüksek 
kullanılabilirliği garantilemek için birden çok nitelik sunar.

Azure SQL, kullanıcının veritabanının otomatik bir yedeklemesini yapar. Bu 
veritabanları, afet halinde kurtarma süresini en aza indirecek şekilde yedeklenir. 
Haftalık tam yedekleme, saatlik değişiklik yedeklemeleri ve her beş dakikada 
bir işlem günlüklerinin yedeklemesini gerçekleştirir. Ardından bu yedeklemeler, 
farklı coğrafyalarda birden çok kopya saklayan, coğrafi olarak yedekli depolamada 
depolanır. Afet halinde, Azure destek birimi bu yedeklemeleri almanıza ve geri 
yüklemenize yardımcı olabilir.
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Ayrıca, Azure SQL farklı bölgelerde dört okunabilir ikincil veritabanına kadar 
veritabanları için coğrafi çoğaltma sağlar. Tüm bu birincil ve ikincil veritabanları,  
eş zamanlı olmayan çoğalma kullanılarak sürekli senkronize edilir. Ayrıca, başka  
bir bölgedeki başka bir veritabanına otomatik yük devretme niteliği sunar.

Azure SQL, belirli bir noktadan öncesini kurtarmayı sağlar ve veritabanlarını  
da geri yükler.

Azure SQL güvenliği
Azure, verinin gizliliğinin asla ihlal edilmediğinden emin olmak için ileri seviye 
güvenlik özellikleri sunar.

Azure SQL, Şeffaf Veri Şifrelemesi (TDE) kullanarak, otomatik olarak tüm verileri, 
yedeklemeleri, günlük dosyalarını açık bir şekilde şifreler ve şifrelerini çözer. 
Uygulamalar, bu perde arkası şifreleme ve şifre çözme işleminin farkında değildir. 
Veriyi normalde olduğu gibi kullanırlar ancak SQL Server'da beklemede olan veriler, 
veritabanı araçları kullanarak onlara erişim sağlayan kimse tarafından kavranamaz. 
Şifreleme anahtarları, Azure key vault'ta yönetilebilir ve depolanabilir.

Azure SQL, bir ağ üzerinden iletilmekte olan transfer halindeki verinin korunmasıyla 
da ilgilenir. Veri depolamada beklemedeyken, sorgu işlenmesi sırasında ve ağ 
üzerindeyken dahi veriyi şifreli olarak tutan Always Encrypted özelliği sağlar.

Azure SQL tarafından sağlanan başka bir harika güvenlik özelliği, dinamik veri 
maskelemedir. Sorgu sonuçlarında hassas verileri gizleyerek, verinin ayrıcalıksız 
kullanıcılara gösterilmesine yardımcı olur. Ayrıca bu, uygulamayı değiştirmeden 
şeffaf bir şekilde çalışır.

Azure SQL kullanıcıları ve grupları, Azure Active Directory (AD) kullanılarak 
yönetilebilir. Azure Active Directory'deki kullanıcılar, sunucuya ve veritabanına 
erişim yetkisi verebilir ve bu, kimliklerin genel yönetimini merkezileştirerek ve dış 
kaynak kullanarak basitleştirir.

Azure SQL güvenliği, sunucudan tablodaki sıralara kadar iner. Kullanıcıların yalnızca 
yetkilerinin olduğu sıralara erişebildiği yerlerde, sıra düzeyinde güvenlik sağlar.

Ayrıca, yönetici tarafından açıkça beyaz listeye alınmış IP adreslerine erişim izni 
tanır. Her veri yazma ve okuma etkinliği için sunucuya ve veritabanı günlük kaydına 
kimin erişim sağladığıyla ilgili ileri seviye denetlenebilirlik de sunar.
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Esnek havuzlar
Azure DTU'ları minimum düzeyde performans ve kaynak tüketimini garantileme 
konusunda harikadır. Ancak Azure SQL, bir SQL veritabanı için gereken kaynakları, 
belirli bir DTU'ya göre adadığından kaynaklar az kullanılsa dahi DTU aynı kalır. 
Çok sayıda veritabanı olması durumunda, her bir veritabanı kendi adanmış DTU'suna 
sahip olacaktır ancak bazı veritabanları hiç kullanılmayabilir veya az kullanılmış halde 
kalabilir. Azure, çok sayıda veritabanına sahip olunan bu tarz senaryolar için daha iyi 
bir alternatif sunar. Azure, aynı SQL Server'da birden çok veritabanını barındırmaya 
yardımcı olan esnek havuzlar sağlar ve hepsini aynı havuza koyar. Her havuzun 
eDTU olarak bilinen, kendisine atanmış olan adanmış DTU'ları vardır. Bu havuz 
içinde, tahmin edilenden daha çok kaynak tüketen veritabanları olabilirken çok kaynak 
tüketmeyen başkaları da vardır. Esnek havuz, havuzdaki her bir veritabanı tarafından 
kullanılan DTU'ların merkezi bir konumda toplanmasına yardım eder ve fazla kullanılan 
veritabanlarından kısılıp az kullanılan veritabanları için fazla ücret ödenmediğinden 
emin olur. Bazı veritabanlarına olan talepte ani yükseliş olsa da, eDTU'nun ücreti birden 
çok veritabanı üzerinden amorti edilir. Esnek havuzlar çoklu veritabanlarının genel 
ücretinin düşürülmesine yardımcı olurken talepkâr veritabanlarının ihtiyaç durumunda 
daha çok kaynak aldığından emin olur.

Azure SQL ölçek genişletme
Azure SQL çok yönlü bir platformdur ve farklı ihtiyaçları karşılayacak özellikler 
sunar. Azure ölçek genişletme, bu özelliklerden biridir ve sharding (parçalama) 
olarak da bilinir. Milyonlarca sıra içeren çok büyük bir veritabanına sahip olduğunuz 
bir durumu hayal edin. Sorguların performansı azalıyordur çünkü çok sayıda yazma 
ve okumanın büyük kayıt kümelerini bir uçtan diğer uca katetmesi gerekiyordur. Bu 
büyük veritabanını birden çok daha küçük veritabanlarına ayırıp veriyi aralarında 
dağıtmak daha iyi bir tasarım olacaktır. 
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Ancak bu tarz bir denetleyici veya yönetici yazmak zor ve üstün gayret gerektiren 
bir görevdir. Azure, veriyi birden çok veritabanı arasında yatay olarak bölme 
ihtiyacını karşılamak için ölçek genişletme özellikleri sunar. İstemci uygulamaları, 
uygun veritabanlarından veriyi sorgulamakla sorumlu birincil Azure veritabanına 
bağlanır, bilgiyi harmanlar ve müşteri uygulamasına geri gönderir. Aynı süreç, 
yazma işlemleri için de izlenir. Azure SQL, bu parçaları tek bir veritabanında 
yeniden birleştirmek için gereken özelliği de sağlar.

Tablo, önceden belirlenen anahtarlara göre yatay olarak bölünmelidir ve birincil 
veritabanı, her veritabanındaki anahtarların aralığıyla ilgili bilgileri korumalıdır. 
Bu birincil veritabanı tarafından gerçekleştirilen ek yönetim görevleri de vardır. 
Gösterilen sonraki görsel, tipik bir parçalama stratejisini gösterir. Her renk, bölünen 
bir veritabanını gösterir. Bazıları esnek havuzlar olsa da geri kalanı adanmış 
DTU'larını tüketir.

Azure portal, veritabanlarını parçalamak için gerekli olan kullanıcı arayüzünü 
sağlamaz. Ölçek genişletme ve parçalama, REST API PowerShell ya da Azure SQL 
SDK ve esnek veritabanı istemci kitaplığı kullanan herhangi bir programlama dili 
kullanılarak yapılır.
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Parçalamayı yönetmek için gereken araçlar https://docs.
microsoft.com/en-us/azure/sql-database/sql-database-
elastic-scale-get-started adresinde bulunabilir.

Bu araçlar, parçalama ve birleştirme sürecini yönetmek için farklı seçenekler sunmak 
amacıyla Azure SQL SDK ve esnek veritabanı istemci kitaplıkları kullanır.

Veritabanlarını ayırmak ve birleştirmek, yeni bir parça oluşturmak, parçalara 
veritabanları eklemek, tüm parçalar üzerinde sorgular gerçekleştirmek ve parçayı 
silmek için seçenekler sağlar. Önceki görsel, Azure SQL ile etkileşim içindeki bu 
istemci uygulamalarını gösterir.

Stream Analytics
Stream Analytics, veri akışı üzerine gerçek zamanlı matematiksel analizler 
yapılmasına yardımcı olan, tam olarak yönetilen veri ve etkinlik işleme altyapısıdır. 
Cosmos DB ve Azure SQL depolarında daha önceden mevcut olan verileri sağlarken, 
Stream Analytics canlı akıştaki veri üzerinde, veriler alınırken matematiksel analiz 
hesaplaması yapılmasını sağlar. Bunlar, kalıcı depolamada saklanan veriler üzerinde 
yapılan sorgular değildir. Bu, etkinlik gerçekleştikten çok sonra öngörüleri bulmak 
yerine, gerçek zamanlı öngörüler almayı sağlayan son derece güçlü bir niteliktir.

Stream Analytics'in güzelliği, verinin her yerden, uygulamalardan, IoT cihazlardan, 
event hubs veya başka herhangi bir sistem gibi diğer Azure hizmetlerinden 
gelebileceği gerçeğinden gelir.

Stream Analytics'in başka bir temel ilkesi, büyük hacimli veriler işlemektir. Çok 
büyük miktarda veri işlemek ve bundan gerçek zamanlı olarak öngörüler ve bilgiler 
çıkarmak için tasarlandı.

Ayrıca, bildirimlerin gönderimi, uyarılar oluşturma, birden çok log analizi hizmetinde 
oturum açma ve görselleştirme araçları kullanarak raporlama gibi çıkarılan öngörüler 
üzerine harekete geçecek diğer sistemler ve hizmetlerle yapılması gerekli olan 
etkileşime izin verir.

Stream Analytics'in özü, yüksek hacimli, yüksek hızlı ve birden çok biçimdeki 
verilerin, gerçek zamanlı olarak tek bir hizmet tarafından işlenmesi gerçeğinde yatar 
ve aynı veri üzerinde eylemlerin gerçekleştirilebileceği anlamına gelir.
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Stream Analytics'in mimarisi, aşağıdaki şemada gösterilmiştir:

Stream Analytics, gerçek zamanlı işlemler için Çıkartma-Dönüştürme-Yükleme 
(ETL) işlevi sunar. Gelen verilerle yapılandırılmış bir işi ve buna ek olarak verinin 
kaynağını, dönüştürmeleri ve hedeflerle birlikte çıktı verisi günlüklerini tanımlar.

Stream Analytics'in uygulanabileceği birçok kullanım durumu vardır. Bu planlar 
aşağıdaki gibidir:

• Birçok sektör, park sistemi, otoyol geçiş ücreti kabin sistemleri, sinema bileti 
satışı ve bunun gibi gerçek zamanlı analitik çözümlerine ihtiyaç duyar.

• Sosyal medya his analizi
• İnternet trafiği analizi
• Güvenlik, diğer ihlaller ve daha fazlası için günlük analizleri
• Altyapı izleme

Azure Stream Analytics hizmetinin bir parçası olan birçok bileşen vardır.
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Veri kaynakları
Stream Analytics veri üzerinde çalışır. Veri, kaynak konumdan çıkartılır ve 
dönüştürmeden sonra, veri hedef konuma yüklenir. Hem kaynak hem de hedef 
konumları, Azure analytics jargonunda veri kaynakları olarak adlandırılır. Azure 
event hubs ve IoT hubs gibi, Azure analytics'e veri sağlayabilen veri kaynakları 
vardır. Stream Analytics'e doğrudan veri gönderebilen IoT cihazlar ve şirket içinde 
olan veya farklı bulut platformlarda bulunanlar gibi, başka veri kaynakları da 
olabilir. Veri kaynakları, verinin veya etkinliğin oluşturulduğu bir yer olabilir veya 
Azure depolama, IoT hubs ve buna benzer depolamadan gelebilir.

Veri entegrasyonu
Veri kaynakları, veri sağlayıcıları ve alıcılarıdır. Ancak Azure Stream Analytics 
ile onların bağlanmasına yardımcı olan şey, veri entegrasyonudur. Azure Stream 
Analytics, hem kaynak hem de hedef veri kaynakları için entegrasyon sağlar. Bu 
entegrasyon, belirtilen zaman aralığındaki veriyi sorgular ve işlenmesi için bunları 
Stream Analytics altyapısına sunar.

Veri dönüştürme
Gelen veri, öngörüler toplamak için işlenir. Bu dönüştürme işlemi, verinin 
filtrelenmesini, çoğaltılmasını ve zenginleştirilmesini içerir. Gelen her veri ilgi 
çekici olmayabilir. Yanlış veya eksik veri olabilir. Öngörülerin taraflı ve çarpık 
olmadığından emin olmak için, verinin doğru sonuçlar verecek bir aşamaya 
getirilmesi gerekir. Bu, dönüştürme işidir. Azure Stream Analytics, iş gerekliliklerine 
göre veri gruplandırma, kümeleme, birleştirme ve filtrelemeye yardımcı olan, SQL 
türünden sorgu dili sunar.

Stream Analytics altyapısı
Bu, Stream Analytics'in ana bileşenidir. Stream Analytics işlerinin gerçekleştirildiği 
ve veri ETL işlemi için tüm bileşenlerin etkileşime girdiği yer burasıdır. Bu altyapı, 
gerçek zamanlı öngörülerin toplanabildiğinden emin olmak için, sürekli olarak 
çalışır ve zaman serileri pencereleri boyunca, durmaksızın işleri yürütür.
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Depolama ve sunum
Analytics altyapısı, toplanan öngörüler üzerine harekete geçilmesine de yardımcı 
olabilir. Verileri kalıcı olarak depolanması için Azure blob storage'a gönderebilir 
veya Power BI gibi görselleştirme araçlarını kullanarak veriler sunabilir veya verileri 
bildirimler göndermek için kullanabilir.

Mimari
Azure Stream Analytics, büyük bir platform ve gerçek zamanlı analiz hizmetidir. 
Birden çok girdi ve çıktı için özellikler sunar. Gösterilen sonraki görselde birden 
çok Event Hub, IoT hubs ve Blob storage girdi veri kaynakları olarak bulunur. 
Bunlar, aynı Stream Analytics işi ve oluşturulan öngörüleri içinde birleştirilebilir, 
gruplandırılabilir ve kümelenebilir.

Azure'da Veri Çıkışı (çıkış) ücreti vardır ancak ücreti bir bölge içinde uygulanamaz. 
Veri aktarımı bir bölge içinde gerçekleşirse, çıkış ücreti uygulanmaz. Veri aktarımı 
bölgeler arasında gerçekleştiğinde ücret uygulanır. Bu nedenle, iyi bir uygulama 
olarak Azure'daki veri kaynakları, Azure Stream Analytics ile ideal olarak aynı 
bölgede bulunmalıdır.
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Azure portalında, Azure Stream Analytics panosu, girdi ve çıktı sayılarını verir.

Azure Data Factory
Veri, genellikle düz dosyalar, ilişkisel veritabanları, NoSQL veritabanları ve diğer 
konumlarda, JSON, XML, CSV, metin dosyaları ve ikili gibi birden çok biçimde saklanır. 
Üstelik her veri deposu, kendi ver, depolama modelini tanımlar. Bir veri deposundaki 
çalışan kimliği, başka bir veri deposunda EMPIDID olarak ve aynı kurum içindeki 
üçüncü veri deposunda EID olarak olarak adlandırılır. Farklı veri depolarında aynı 
veri için birden çok model vardır. Azure Data Factory, veri ETL işlemi için düzenleme 
ve iş akışı senaryoları yazmaya yardımcı olan bir veri entegrasyon hizmetidir. Azure 
Data Factory, tüm konumlardan-bulutlardan ve şirket içinden verilerle, bulut ölçeğinde 
çalışır. Çeşitli biçimlerdeki büyük hacimli verilerle çalışır.

Azure Data Factory'deki iş akışları, veri komut zincirleri olarak bilinir ve Azure Data 
Factory, bu veri komut zincirlerini kolayca yaratmaya, kurmaya, izlemeye ve planlamaya 
yardımcı olur. Azure Data Factory, veri komut zincirlerine yüksek kullanılabilirlik, 
ölçeklenebilirlik ve hataya dayanıklılık sunan bir yönetilen PaaS hizmetidir.

Azure Data Factory birden çok konumdan veri alabilir ve birçok farklı hedef 
konum ve türüne dönüştürülmüş son veriyi yükleyebilir. Data Factory, başlangıçta 
yalnızca başka bir ETL hizmeti gibi görünür ancak ortada büyük bir fark vardır. 
Data Factory ile diğer ETL araçları arasındaki ana farklılık, dönüştürmeye dayalıdır. 
Data Factory tarafından gerçekleştirilen dönüştürme, HDInsight Hadoop, Azure 
Data Lake analytics, Spark ve Azure Machine Learning gibi işlem hizmetlerine 
dayanırken, diğer ETL araçları tarafından gerçekleştirilen dönüştürme, satırların 
ve sütunların dönüştürülmesi, satır ve sütunların filtrelenmesi ve kümelenmesi ve 
verinin zenginleştirilmesiyle ilişkilidir. Azure Data Factory, verileri filtreleyerek, 
kümeleyerek, gruplandırarak, birleştirerek ve zenginleştirerek, ardından işlem 
hizmetlerini kullanıp dönüştürmeyi uygulayarak veriyi hazırlar. Bu dönüştürmenin 
çıktısı, Power BI ve diğer özel uygulamalar gibi görselleştirme araçlarıyla daha fazla 
kullanılabilecek bilgiler olan öngörülerdir.
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Azure Data Factory, SAP, Oracle, MongoDB, Cassandra da dahil olmak üzere, 
neredeyse tüm büyük veri depolarına bağlayıcılar sağlar ve bu veri depolarına 
bağlantı için ODBC, OLEDB, ODATA ve HTTP de dahil, birden çok türde protokol 
ve sürücüyü destekler.

Data Factory komut zincirleri, günlük, saatlik ve haftalık olarak çalışmak üzere 
planlanabilir.

Azure Data Factory ve Azure Stream Analytics arasındaki ana farklılık, Azure Data 
Factory kalıcı depolamada daha önceden mevcut olan verinin anlık görüntüsü 
üzerinde çalışırken, Azure Stream Analytics geçici gerçek zamanlı veriler üzerinde, 
bu veriler oluşturulurken ve oluşturulduğu anda çalışır.

Azure Data Factory'nin iki sürümü vardır: V1 ve V2. V2 şu anda önizlemededir ve 
yalnızca Doğu ABD ve Doğu ABD 2 bölgelerinde kullanılabilir. V1 genel olarak 
kullanılabilir haldedir ve Doğu ABD, Batı ABD, Orta Batı ABD ve Kuzey Avrupa'da 
kullanılabilir. İyi bir uygulama olarak, Azure'daki veri kaynakları Azure Stream 
Analytics ile ideal olarak aynı bölgede bulunmalıdır.

Azure Data Factory'nin mimarisi, aşağıdaki görselde gösterilmiştir:

Data Factory hizmetinin bir parçası olan birçok bileşen vardır.

Veri kaynakları
Veri, ilk olarak Data Factory'nin içine alınmalıdır. Veri bulutta veya şirket içinde 
olabilir. Verinin Azure Data Factory içine taşınması gerekir. Azure Data Factory, 
veriyi veri fabrikasına bağlamak ve buradan almak için bağlı hizmetler ve veri 
kümesi yapıları sunar.



Veri Çözümleri Tasarlama ve Uygulama

[ 150 ]

Veri kümeleri, veri kaynağında veya veri konumunda depolanmış gerçek verileri 
ifade eder. Bu, şirket içi sunucu üzerindeki bir virgülle ayrılmış değerler dosyası 
veya Azure depolama hesabındaki bir kapsayıcıda blob olarak bulunan veya Azure 
SQL'deki bir dosya olabilir. Olasılıklar sonsuzdur. Bağlı hizmetler, veri kaynağına 
özel bağlantı dizesi kullanarak veri kaynağına bağlanma ve veri fabrikasına veri 
kümeleri almak için bu veri kaynağını kullanma işlemini ifade eder. Örneğin, Azure 
blob dosyasından Azure SQL'e veri kopyalıyorsanız, iki veri kümesi ve iki bağlı 
hizmet gereklidir. Bir bağlı hizmet Azure depolama hesabının bağlantı dizesinden 
oluşurken, diğeri Azure SQL için bağlantı dizesini içerir. Azure blob ile ilişkili veri 
kümesi, veriyi içeren dosyalardan oluşur ve Azure SQL ile ilişkili veri kümesi, 
verinin yazılacağı tablolardan oluşur. Veri komut zinciri, bağlı hizmetler kullanarak 
veri kaynaklarına bağlanmak için ve kaynak konumdan veri fabrikasına veri 
kümeleri kopyalamak için etkinlikleri (örneğin, kopyalama etkinliği) kullanır.

Data Factory, birden çok komut zincirinden oluşur ve her komut zinciri etkinliklerden 
oluşur. Komut zincirleri, her etkinliğin tek bir sorumluluğu yerine getirmekle sorumlu 
olduğu birden çok etkinlikten oluşmaktadır. Örneğin, kopyalama etkinlikleri, bağlı 
hizmetler kullanarak bir veri konumundan veri kopyalamaktan ve hedef bağlı 
hizmetler ve veri kümeleri kullanarak başka bir veri konumuna veri kümelerini 
kopyalamaktan sorumludur.

Etkinlikler, komut zinciri, bağlı hizmetler ve veri kümesi arasında ilişki, sonraki 
kısımda gösterilmiştir.

Data Factory'de mevcut olan veri kümesi türleri https://
docs.microsoft.com/en-us/azure/data-factory/
v1/data-factory-create-datasets#Type adresinde 
bulunabilir.

Azure Data Factory komut zincirleri manuel olarak çalıştırılabilir veya düzenli 
aralıklarla çalışmak üzere planlanabilir.
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Veri dönüştürme
Veri, artık veri deposunda bulunduğuna göre, Azure HDInsight Hadoop, Spark, 
Data Lake analytics ve makine öğrenimi gibi işlem hizmetleri kullanılarak işlenebilir. 
Dönüştürmelerden gelen veri çıktısı, daha fazla kullanım için yayımlanabilir.

Yayımlama ve sunum
Dönüştürme çıktısı, Cosmos DB, Azure SQL, Azure veri ambarı veya herhangi bir 
özel analiz aracı gibi kalıcı depolamada depolanabilir. Ayrıca, Power BI raporlar, 
panolar ve görselleştirme oluşturmak için kalıcı depolamaya bağlanabilir.

Data Factory'yi kullanma
Bu bölüm, Azure Data Factory'nin veri kümeleri, bağlı hizmetler ve komut 
zincirleri oluşturmak ve bir depolama hesabından diğerine veri aktarmak için nasıl 
kullanılacağına dair bilgileri aşama aşama gösterecektir.

Data Factory, verinin okunabileceği ve aktarılabileceği çok sayıda veri deposu sunar. 
Data Factory, kaynak ve hedef veri deposu seçimiyle ilgili çok büyük bir esneklik 
sunar. Sonraki ekran görüntüsü, Data Factory'de mevcut olan veri depolarının 
sayısını ve türünü gösterir. Kaynak ve hedef olarak herhangi birini seçebilirsiniz.
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Azure Data Factory, hedef veri deposu ve veriye ek olarak, kaynak veri deposunu ve 
verisini tanımlamak için bir sihirbaz arabirimi de sunar. Sonraki ekran görüntüsünde 
aynısı gösterilmiştir:
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1. İlk adım, bir Data Factory kaynağı oluşturmaktır. Oluşturduktan sonra, 
Verileri kopyala düğmesine tıklayın:
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2. Bu, bir tarayıcı penceresi açacak ve https://datafactory.azure.com/ 
sayfasına yönlendirecektir. Bu URL, Data Factory'yi yapılandırmak için 
sihirbaz tabanlı kullanıcı arabirimi sunar.

3. Görevin adı, planlama bilgisi, tekrarlama modeli, başlangıç tarihi ve bitiş 
tarihi gibi tüm bilgileri doldurun. İleri'ye tıklayın.

4. Kaynak veri deposu olarak Azure Blob Storage'ı seçin.  Bu, herhangi bir veri 
kaynağı olabilir ve bir sonraki adımda sihirbaz, o veri kaynağına bağlanmak 
için bağlantı dizesi oluşturmanın değerini ve bağlı hizmeti soracaktır. Bu, 
sonraki ekran görüntüsünde gösterilmiştir. İleri düğmesine tıklayın:
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5. Sonraki adım, kullanıcıdan kaynak veri deposundaki dosyayı seçmesini ister. 
Bu etkinlik, Data Factory için bir veri kümesi oluşturur:

6. users.csv dosyası, bazı temsili verileri içeren basit bir dosyadır ancak 
bir gerçek durum senaryosunda, milyonlar ve milyarlarca kayıtla birlikte 
terabaytlarca veri mevcut olabilir.
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7. users.csv,, sonraki kısımda gösterildiği gibi görünür. İlk sıra olarak bir 
başlığı vardır ve geriye kalan sıralar virgülle ayrılmış veri içerir. Dosya daha 
önceden sıkıştırılmışsa, sıkıştırma türünü seçin.

8. İleri'ye tıklamak, dosya biçimini tespit edecek ve bunu kullanıcıya 
gösterecektir. Kullanıcının dosyanın biçim ayarlarını değiştirebileceği kısım 
burasıdır. Bu, sonraki ekran görüntüsünde gösterilmiştir:
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9. İleri'ye tıkladığınızda, Hedef veri deposu yapılandırmasını soracaktır. Bu, 
kaynak veri deposuna benzerdir. Sonraki kısımda gösterildiği gibi, uygun bir 
hedef veri deposu seçin:

10. Biz örneğimizde Azure Blob Storage seçiyoruz, ancak kullanıcıların Azure 
Data Lake Store, Azure DocumentDB, Azure SQL Data Warehouse, Azure 
Table Storage, Azure Search, Oracle ve SQL Server gibi, her çeşit veri 
deposuyla denemesi tavsiye edilir.

11. Sonraki kısımda gösterildiği gibi hedef veri deposunun bağlantı dizesi 
bilgilerini belirleyin ve ardından İleri'ye tıklayın.
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12. Kapsayıcı adı ve dosya adı gibi hedef veri kümesiyle ilgili uygun bilgileri, 
sonraki ekran görüntüsünde gösterildiği gibi girin ve İleri'ye tıklayın:
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13. Sonraki ekran görüntüsünde gösterildiği gibi, hedef veri deposunun Dosya 
biçimi ayarını yapılandırın ve İleri'ye tıklayın:
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14. Sonraki kısımda gösterildiği gibi dayanıklılık ve performans ayarlarını 
(paralel yazmalar kullanarak) yapılandırın ve İleri'ye tıklayın:

15. Özet penceresinde gösterildiği gibi, tüm bilgileri doğrulayın. Bu, sonraki 
ekran görüntüsünde gösterilmiştir; ardından İleri'ye tıklayın:
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16. Bu, kurulum işlemini başlatacaktır. Sonraki ekran görüntüsü, kurulumun 
başarılı olduğunu ve verinin Orta Batı ABD'den Orta Güney ABD'ye, bir 
Azure Blob Storage'dan diğerine aktarıldığını gösterir.
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17. Planlama daha önceden yapılandırıldıysa bu, zamanlanmış bir etkinlik 
olacaktır.

Azure Data Lake
Azure Data Lake, büyük verileri depolamak, dönüştürmek ve bir de analizler 
gerçekleştirmek için uçtan uca hizmetler sunan, Azure tarafından barındırılan bir 
hizmettir. Birden çok hizmeti kapsar:

• Azure Data Lake store
• Azure Data Lake analytics

Veri depolama ve işleme alanında kurumsal sınıfta ölçeklenebilirlik, performans ve 
güvenlik sağlar. Devasa boyuttaki paralel iş yüklerinin yürütülmesine yardımcı olur 
ve veri bilimcileri ve analistleri tarafından çok rağbet gören bir hizmettir.

Azure Data Lake store
Azure Data Lake Store, büyük veriler için depolama sunar. Petabayt ölçekli 
depolama sağlar ve yüksek hacimli, yüksek hızlı ve birden çok tür ve biçimi 
kapsayan verilerin depolanması için yüksek derecede optimize edilmiştir. Çeşitli 
biçim ve boyutlardaki veriler, aynı Data Lake içinde birlikte depolanabilir.

Dosya sistemleri, ilişkisel veri tabanları ve diğer depolamalar gibi geleneksel 
depolamalar, genel amaçlı depolama hesaplarıdır ve analitik amaçlarla erişim sağlanan 
büyük verilerin depolanması için uygun değildir. Daha hızlı ve etkili sorgulama için 
deponun optimize edilmesi gerekir ve depo, hem işlenmiş hem de ham biçimdeki 
veriyi depolayabilmelidir. Azure Data Lake, özel olarak bu amaç için tasarlanmıştır.
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Azure Data Lake'e, HDInsight Hadoop, Azure Machine Learning, Stream Analytics, 
Data Factory, event hubs ve daha fazlası da dahil olmak üzere, çeşitli araçlar ve 
hizmetler tarafından erişilebilir.

Veri, sosyal medya, IoT cihazlar, iş hattı uygulamaları, ilişkisel ve ilişkisel 
olmayan veritabanları, web ayıklama ve çok daha fazlası gibi, çeşitli kaynaklar 
ve cihazlardan gelir.

Şu anda yalnızca üç Azure konumunda (Doğu ABD 2, Kuzey Avrupa ve Orta ABD) 
kullanılabilir.

Nihayetinde, Azure Data Lake de etkili sorgulama ve büyük veri iş yüklerini 
depolamak için optimize edilmiş Windows, Linux veya Hadoop dosya sistemleri 
gibi, hiyerarşik dosya tabanlı bir depolamadır.

Azure Data Lake'deki veri, birden çok kopya halinde çoğaltıldığı ve farklı veri 
merkezlerinde depolandığı için son derece kullanılabilirdir.
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Data Lake güvenliği
Veri alanında çalışırken güvenlik unsurları son derece önemlidir. Azure Data Lake 
erişimi Azure AD tarafından yönetilen güvenli bir depodur. Azure AD'de sağlanan 
ve etkinleştirilen kullanıcıların, grupların ve hizmet uygulamalarının Azure Data 
Lake deposuna erişim izni vardır. Üstelik kimlik doğrulamadan sonra, Azure 
Data Lake deposunda etkinlikler gerçekleştirmek için kimliğin yeterli izinlere 
sahip olması gerekir. Azure Resource Manager'dan (ARM) Rol Tabanlı Erişim 
Denetimi (RBAC) izin kontrollerini uygulamaktan ve kimliğin yetkilendirmesinden 
sorumludur. Erişim Denetim Listeleri (ACL'ler) ile ilgili ek yetkilendirme güvenliği 
mevcuttur. ACL'ler, klasörlerin, alt klasörlerin ve dosyaların okuma, yazma ve 
yürütme izinleriyle uygulanabilir.

Azure SQL'e benzer olarak, Data Lake store'a da yalnızca Data Lake store 
yapılandırmasında beyaz listeye alınarak açıkça izin verilen IP adresleri tarafından 
erişim sağlanabilir. Azure'un kendi içindeki hizmetler tarafından Azure Data Lake'e 
sıklıkla erişim sağlandığından, bu hizmetlere IP adreslerini bilmeden erişim izni 
vermek için ek yapılandırma mevcuttur.

Azure Data Lake store'da depolanan veriler şifrelenebilir. Beklemedeki veri, erişim 
sağlayan kimse tarafından okunamayacak kadar şifrelenmiş bir biçimde olabilir. SQL 
Azure TDE'ye benzer olarak, Data Lake store'daki veri, uygulamanın bilgisi olmadan 
depolanmadan önce şifrelenebilir ve şeffaf bir şekilde erişimin ardından şifreleri 
çözülebilir. Beklemedeki veriyi şifrelenmiş halde saklamak iyi bir uygulamadır. 
Şifreleme ve şifre çözme anahtarları, Azure key vault'ta depolanabilir.

Data Lake performansı
Performans, Data Lake store'a dayalı çözümler için başka bir çok önemli unsurdur. 
Data Lake store bir depo olduğundan, yoğun depolama kullanımlı olmalı, okumalar 
ve yazmalar için daha yüksek IOPS sağlamak açısından yüksek performans 
sunmalıdır. Geleneksel depolamalar, depolamada ve donanımda mevcut olan tüm 
performansı kullanmaz. Bunun yerine, Azure Data Lake store veriye erişimi paralel 
hale getirerek ve donanımda mevcut olan bant genişliğini kullanarak daha yüksek 
performans sunar.

Uçtan uca çözümler için, Azure Data Lake store performansının önemli olan 
tek etken olmadığını, aslında verinin Azure Data Lake store'a alındığı tüm veri 
kaynaklarının performansının ve buna ek olarak analitik amaçlarla veriye erişim 
sağlayan hizmetlerin de önemli olduğunu unutmayın.
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Azure Data Lake analytics
Azure Data Lake analytics, Azure'un analiz işlerini gerçekleştiren en önemli 
hizmetlerinden biridir. Azure Data Lake store'lar, büyük verilerin depolanmasını 
optimize bir yolla halletti. Ancak bir uçtan uca senaryosu için, depolamadaki veri  
bir hizmet tarafından okunabiliyor ve bu hizmet onun üzerinde analizler yapabiliyor 
ve anlamlı öngörüler kazanabiliyorsa kullanışlıdır. Büyük miktardaki verinin 
kapsamlı işlenmesi sebebiyle, analiz hizmeti tabiatı bakımından yoğun işlem gücü 
kullanımlıdır. Bu türden bir hizmet için ortam kurmak, sanal makineler sağlanmasını 
ve yapılandırılmasını içerir; onların performans ayarlarını ve bakımlarını yapın. 
Azure Data Lake analytics, analiz işlerini yürütmek için, bir hizmet niteliği 
olarak platform sunar. Bu, kullanıcıların artık altyapı ve donanım sağlama ve 
yapılandırmayla ilgili düşünmesine gerek kalmadığı, bunun yerine analiz işlerini 
yazmaya konsantre olabilecekleri ve iş sorunlarına odaklanabilecekleri anlamına gelir.

Azure Data Lake analytics, genellikle C# gibi programlama dilleri kullanılarak 
yazılan kodları tümleşme niteliğine sahip olan kendi SQL-stili dili U-SQL'i sunar. 
Bu, Azure SQL, IaaS SQL Server ve Azure SQL veri ambarı gibi, birden çok türden 
veritabanını sorgulayabilen çok yönlü bir dildir.

Az bakım gerektirmesi bir yana, başka bir önemli faydası ücret açısından kullandıkça 
öde modelini sunmasıdır. Kullanıcılar yalnızca analiz işleri gerçekleştirilirken ödeme 
yapar ve aksi takdirde yapmaz. Çalışmadığı takdirde, Azure Data Lake analytics'in 
sağlaması için hiçbir ücret ödenmez.

Azure Data Lake analytics, ölçeklenebilir bir hizmettir. Bu, Azure Data Lake analytics'te 
bir iş yürütüldüğünde, perde arkasından işlem ve hafıza kaynakları sağladığı ve 
daha fazla kaynak için talep arttıkça dinamik olarak ölçek genişletmeye devam ettiği 
anlamına gelir. İş tamamlandıktan sonra, otomatik olarak kaynakların ölçeği düşürülür. 
Tüm bunlar, şeffaf bir şekilde kullanıcının bilgisi dışında gerçekleşir.

Azure Date Lake store gibi Azure Data Lake analytics de kimlik doğrulama amacıyla 
Azure AD ile tümleşiktir. Azure AD'de mevcut olan kullanıcılar, gruplar ve hizmet 
uygulamaları, Azure Data Lake analytics'e erişim sağlayabilir. Ayrıca, kullanıcılar 
ve Azure Data Lake analytics için geçerli olan izinlere karar vermek için kimlik 
doğrulama bakış açısından ARM'den RBAC uygulanır.

Azure SQL veri ambarı
Azure SQL, işlemsel veriler için yüksek oranda ölçeklenebilir, dayanıklı, performans 
odaklı, son derece kullanılabilir bir hizmettir. Karakteristik olarak buna, Çevrimiçi 
İşlem Gerçekleştirme (OLTP) uygulamaları adı verildi. Popüler olarak Çevrimiçi 
Analiz Gerçekleştirme (Online Analytics Processing - OLAP) olarak bilinen başka 
bir uygulama kümesi vardır. Genellikle, OLAP uygulamaları SQL Server Analysis 
Services (SSAS) olarak analiz altyapısı tarafından kullanıma hazır biçimdeki devasa 
miktarlarda veriyi depolayan bir veri ambarını temel alır. Veri ambarı, etkili sorgulama 
için normalleştirilmişlikten çıkarılmış veriyi depolar.
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Veri ambarları, okuma esaslı veri depoları olarak kategorilere ayrılmıştır. Hem 
yazma hem de okumaların kıyaslanabilir olduğu OLTP uygulamalarının tersine, 
bu veri deposunda yazma işlemi düzenli aralıklarla gerçekleşir. Raporlama, 
görselleştirme ve analiz hizmetleri sunan uygulamalar, genellikle analitik öngörüler 
yüklemek ve oluşturmak için bir veri ambarına bağlanır.

Veri ambarları, depolama ve işlem gücüne duydukları devasa ihtiyaçlarıyla da 
nitelenir. Genellikle terabaytlar ve petabaytlarca veriden oluşur ve milyonlarca kayıt 
üzerinde kümeleme ve gruplandırma gerçekleştirir.

Azure, bulutta çok büyük ölçüde ölçeklenebilir, yüksek ayarlanabilir performansa 
sahip, son derece kullanılabilir ve güvenli bir hizmet olarak SQL veri ambarını 
sunar. Azure SQL Server ve veritabanlarının üzerine oluşturulmuştur ve bu nedenle, 
onlardan tüm mükemmelliği ve özellikleri alır. Ayrıca, içlerine neredeyse sınırsız 
miktarda veri depolanmasını sağlayan Azure blob storage hizmetlerinde veri depolar.

Azure SQL veri ambarının mimarisi sonraki kısımda gösterilmiştir. Azure SQL veri 
ambarı iki tür düğümden oluşur:

• Kontrol düğümü: Bu düğüm, Azure veri ambarıyla etkileşime geçen 
kullanıcılarla ve uygulamalarla gerçekleşen tüm etkileşimden sorumludur. 
Azure SQL veri ambarının yürütülmesinin arkasındaki ana beyin ve 
altyapı budur. Depolama ve işlem gereklilikleri için tüm çalışan veya işlem 
düğümlerinin koordinasyonundan sorumludur. Ayrıca, yükün aralarında 
dağıtılmasına yardımcı olur.

• İşlem düğümleri: Bu düğümler, Azure SQL veri ambarının yükünü çeken 
gerçek unsurlardır. Azure blob storage'da veri depolayan ve verileri 
oradan geri alan ve veri üzerinde SQL deyimleri yürüterek işlem gücü 
sağlayan onlardır. Azure blob storage hizmeti gibi ilişkisel olmayan 
depolarda depolanan veriler üzerinde SQL deyimleri yürütmeye yardımcı 
olan PolyBase adlı bir teknoloji kullanırlar.

Hem kontrol hem de işlem düğümleri, Azure SQL veritabanını temel almıştır ve 
Azure logical SQL Server üzerinde barındırılmaktadır.

Kontrol ve işlem düğümlerinden bağımsız olarak, Azure SQL veri ambarındaki tüm 
düğümlerde mevcut olan Veri Taşıma Hizmeti (DMS) olarak adlandırılan başka 
bir önemli bileşen vardır. Verinin taşınmasına, birden çok işlem düğümünden gelen 
verileri birleştirmeye ve kümelemeye ve de istek sahibine tek biçimli veri sunmaya 
asıl yardımcı olan unsurdur.
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Azure SQL veri ambarının bazı önemli karakteristik özellikleri şunlardır:

• Paralel veri ambarlama kullanmak için özellikler sunan Yüksek Düzeyde 
Paralel İşleme (MPP) sistemi.

• Etkileşim, Transact-SQL'i temel alır. SQL sürücüleri ve araçları kullanarak 
bağlanabilme.

• Veri hakimiyeti ve yönetimine yardımcı olmak için neredeyse tüm Azure 
konumlarında kullanılabilir.

• Depolama bakış açısından tamamen esnektir. Neredeyse sınırsız depolama 
mevcuttur.

• İşlem katmanı, depolama katmanından farklıdır. Bu, birbirlerinden bağımsız 
olarak ölçeklendirilmelerine yardımcı olur.

• Bir SQL Server'ın sorgulama kapasitesi ve gücünü sunar.
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• Azure SQL'in tüm avantajlarını sunar:
 ° FIP tabanlı güvenlik duvarı erişim denetim listeleri
 ° Her zaman açık ölçeklenebilirlik ve kullanılabilirlik
 ° Yatay olarak parçalama
 ° Ücret optimizasyonu için havuz oluşturma
 ° Güvenlik

Azure SQL veri ambarının önemli bir unsuru, ayarlanabilir performans 
yapılandırmasıdır. Performans, Veri Ambarı Birimi (DWU) kullanılarak tanımlanır. 
Her DWU, işlem, IOPS ve hafıza açısından SLA'lar sunar. Daha yüksek bir DWU 
yapılandırmasıyla, Azure SQL veri ambarının ücreti de artar. Bu, Azure SQL tarafından 
sağlanan DTU'lara benzerdir. Kullanıcılar, uygulamaları için en iyi performans 
gerekliliklerine karar verebilir ve buna göre performans ölçeğini ayarlayabilir. 
Performansın ayarlanabileceği iki farklı yol vardır. Bu planlar aşağıdaki gibidir:

• Esneklik İçin Optimize Edilmiş: Azure'a göre, kaynakların bağımsız, esnek 
boyutlandırılması için işlem ve depolamayı ayırır. İşlem harcamalarını 
ve bulut patlaması senaryolarını yönetmek üzere sık gerçekleştirilen 
ölçeklendirme işlemleri için tasarlandı. En düşük başlangıç ölçek noktasını 
teklif eder.

• İşlem İçin Optimize Edilmiş (Önizleme): Yakında gelecek.

Azure SQL veri ambarı, aşağıdaki gibi Azure'daki ana hizmetlere entegre edilebilir:

• Machine Learning
• Power BI
• Stream Analytics
• Data Factory
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Tablo depolama
Azure table storage hizmeti, Azure depolama hesabının bir parçası olarak kullanılabilir. 
Azure depolama, birden çok türde depolama sunar ve tablo hizmeti de bunlardan 
biridir. Azure tablo hizmeti, verinin NoSQL biçiminde depolanmasına yardımcı olan 
tamamen yönetilen, güvenli, ölçeklenebilir, son derece kullanılabilir petabayt ölçekli 
depolama hizmetidir. Bildiğimiz gibi, NoSQL şemasız tasarımların oluşturulmasına 
yardımcı olur ve Azure tablo hizmeti de şemasızdır. Anahtar özniteliği çiftleri kullanarak 
belgelerin depolanmasını sağlar. Bu, tablo hizmetinin varlıkları üzerinde herhangi bir 
şema uygulamadığı anlamına gelir. Varlıklar, hiçbir değişiklik yapılmaksızın, aynı anda 
her varlık için farklı özellikler taşıyabilir.

Azure tablolarındaki veri, varlıklar olarak depolanır. Veri, varlıkların sıraları ve 
özelliklerin tek tek sütunları oluşturduğu bir tablosal biçimde depolanır. Bir varlık, 
ilişkisel veritabanındaki bir sıraya oldukça benzerdir ve her tablo hizmeti birden çok 
varlıktan ve her varlık, varlığın benzersiz olarak tanımlanmasını sağlayan bir çift 
anahtardan oluşur. Tablo hizmeti, varlıklar ve anahtar değer deposu sonraki kısımda 
gösterilmiştir. Varlıklar, bölüm ve sıra anahtarları kullanılarak ifade edilir. Hem 
bölüm hem de sıra anahtarlarının değerleri, verinin kendisinden gelmelidir.

Bölümler, hızlı ve kolay sorgulama için tabloyu ayrı mantıksal yapılara ayırmak 
olarak düşünülmelidir. Bir bölüm, depolama hesap adı, tablo adı ve bölüm adı 
kullanılarak benzersiz şekilde tanımlanır. Bölüm ve sıra anahtarlarına uygun şekilde 
karar verilmesi çok önemlidir. Her biri en fazla 1 KB boyutunda olabilir. Her varlığın 
benzersiz olarak tanımlanabilmesi ve ayrıca onların da dizinlenmesi için, birleşimleri 
tablo üzerinde benzersiz olmalıdır. Bölümler, sorgu performansından ödün vermeden 
tabloların terabaytlara ölçeklendirilmesine yardımcı olur. Bu, Azure SQL'deki 
parçalamaya oldukça benzerdir.
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Azure'daki tabloların tasarlanmasıyla ilgili bilgiler https://docs.
microsoft.com/en-us/azure/cosmos-db/table-storage-
design-guide adresinde bulunabilir.

Tablo hizmetlerinin de depolama hesabının bir parçası olduğunu unutmayın. Her 
bir genel depolama hesabının, saniyede en fazla 20.000 işlem gerçekleştirme sınırı 
vardır. İşlemlerin gerekliliklerine göre bu, aşırı yükleme veya aşırı kullanım olabilir. 
Bu işlem sayıları yeterli değilse, Cosmos DB göz önünde bulundurulmalıdır. Başka 
bir unsur ise tablo hizmetindeki maksimum 500 TB olabilen depolama sınırıdır.  
500 TB'den daha büyük depolama için Cosmos DB göz önünde bulundurulmalıdır.

Tablo hizmetlerinin başka bir kısıtlaması, yalnızca bölüm ve sıra anahtarları üzerinde 
dizin oluşturmaya izin vermesidir. Bu, tablo hizmetindeki diğer sütunlara göre 
sorgulama yapılırken onları daha az etkili kılar. Katılımlar kullanarak karmaşık 
sorgular yazmak, tablo hizmetinde zordur.

Tablo hizmeti veriyi tablosal biçimdeki özellikler olarak depolarken, Cosmos DB 
veriyi JSON-belge nesneleri olarak depolar ve yalnızca seçilen birkaç sütun yerine, 
tüm nesne dizinlenebilir.

Özet
Veri, çözüm için en çok hayati önem taşıyan unsurlardan birisidir. Verinin değeri 
vardır ve korunmaları ve güvende tutulmaları gerekir. Son birkaç yılda, verinin 
doğası değişiklik gösterdi. Veri, hacim açısından katlanarak büyüdür ve veri 
üretim hızı da çoğaltmayı artırdı. Ayrıca veri, şirket içinde ve bulutta PaaS ve IaaS 
hizmetlerinde depolandı ve onlara erişim sağlamak için çok fazla sürücü ve protokol 
mevcut. Veri herhangi bir biçimde olabilir ve bu nedenle, tüm biçimlerdeki verileri 
ayrıştırmak ve anlamak, kendi başına bir zorluktur. Azure, tüm bu daha yeni veri 
modellerini idare edecek zengin hizmetler sunar. Azure, verinin alınmasından 
işlenmesine, dönüştürülmesine, yüklenmesine ve analizine kadar, uçtan uca veri 
çözümleri tasarlamak için Azure SQL, IaaS SQL, esnek havuzlar, parçalama, 
Data Factory, Stream Analytics, Data Lake store ve analytics, veri ambarı, makine 
öğrenimi ve Power BI sunar. Bu bölüm, Azure'daki hizmetlere bir girişti ve bu 
hizmetler, Azure belgelemeleri kullanılarak daha fazla okunmalılar.

Sonraki bölümde, sunucusuz olarak bilinen, buluttaki en yeni geliştirilen kurulum 
modellerinden biri tartışılacaktır.
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Sunucusuz Çözümlerin 
Tasarlanması ve 

Uygulanması
"Sunucusuz", bugünlerde teknoloji alanının en popüler kelimelerinden biridir ve 
herkes bu trendin bir parçası olmak istemektedir. Sunucusuz olma genel bilişimde, 
yazılım geliştirme süreçlerinde, altyapıda ve teknik uygulamada pek çok avantaj 
sağlar. Sektörde çok fazla gelişme yaşanmaktadır; bu yelpazenin bir ucunda bir 
hizmet olarak altyapı ve diğer ucunda sunucusuz olma yer alır. Aralarında ise PaaS ve 
kapsayıcılar bulunur. Tanıştığım birçok geliştiricinin aklının; Iaas, PaaS, kapsayıcılar ve 
sunucusuz bilişim konularında biraz karışık olduğunu gördüm. Ayrıca sunucusuzluk 
paradigmasının kullanım durumları, kullanılabilirlik, mimari ve uygulama alanlarında 
da bir kafa karışıklığı söz konusudur. Sunucusuz olma yalnızca teknolojiyi değil, 
kuruluşlardaki kültürü ve süreçleri de değiştiren yeni bir paradigmadır.

Bu bölüm, sunucusuz olma ile ilgili aşağıdaki konulara odaklanacaktır:

• Sunucusuz mimari nedir?
• Azure işlevleri nedir?
• İlk Azure işlevinizin oluşturulması
• Azure işlevlerinin türleri
• Bağlı bir işlevin oluşturulması
• Olay tarafından tetiklenen bir işlevin oluşturulması
• Birden çok işlevi kapsayan bir çözümün oluşturulması



Sunucusuz Çözümlerin Tasarlanması ve Uygulanması

[ 172 ]

Bu bölümde, aşağıdakileri ayrıntılı olarak inceleyeceğiz:

• Azure ödeme
• Faturalandırma
• Kullanım ve kotalar
• Kullanım ve ödeme API'ları
• Azure fiyatlandırma hesaplayıcısı
• En iyi uygulamalar

Sunucusuz olmanın kısa tarihi
Sunucusuz olmayı, mimarisini ve uygulamasını anlamadan önce, sunucusuz 
olmanın tarihini ve gelişimini anlamak önemlidir.

Başlangıçta, fiziksel sunucular vardı. Kullanıcılar fiziksel sunucular üzerinde tam 
denetim sahibi olmalarına rağmen birçok dezavantaj da söz konusuydu:

• Sunucunun siparişi ve gerçek anlamda kurulumu arasındaki uzun  
oluşum dönemi

• Yapısı gereği sermaye yoğun teknoloji olması
• Kaynakların boşa harcanması
• Yatırımda düşük geri dönüş
• Dışa ve yukarı ölçeklemenin zorluğu

Fiziksel sunucuların doğal evriminin sonucu, sanallaştırmaydı. Sanallaştırma, fiziksel 
makinelerin üzerinde sanal makinelerin oluşturulmasını ve bunlar içinde uygulamaların 
dağıtılmasını kapsar. Sanal makineler aşağıdakilerle ilgili avantajlar sağlar:

• Fiziksel donanım temin etmeye gerek olmaması
• Daha yeni sanal makinelerin oluşturulmasının görece daha kolay olması
• Ortamların tamamen yalıtılması
• Fiziksel sunuculara kıyasla daha düşük maliyetler

Ancak, sanallaştırmanın da kendine ait dezavantajları vardı. Bunlar aşağıdakilerle 
özetlenebilir:

• Belirli bir sayıda sanal makine oluşumunun ardından dışa ölçeklendirme için 
hala sunucunun fiziksel olarak temin edilmesine bağlı kalınması.

• İnsana ve donanıma bağlı olduğundan hala maliyetli olması.
• Bilişim kaynaklarının boşa harcanması. Her bir sanal makine içinde eksiksiz 

bir işletim sistemi çalıştırır.
• Bakıma yüksek derecede bağlı olma ve bakım maliyetleri.
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Bir sonraki evrim, bulut sağlayıcılarından gelen IaaS çözümüydü. Bu strateji 
veri merkezleri ve altyapılar temin etmek ve yönetmek yerine bulut üzerinde 
sanal makineler, depolamalar ve ağlar oluşturmayı kapsıyordu. Bulut, yazılımla 
tanımlanan altyapı hizmetleri sağlar ve fiziksel sunucular, ağlar ve depolama ile ilgili 
tüm detayları gizler. Bunun bazı avantajları bulunmaktaydı:

• Sermaye harcaması olmaması. Yalnızca işletim harcamalarının gerekmesi.
• Yeni sanal makinelerin oluşturulması için oluşum süresi gerekmemesi. Yeni 

sanal makinelerin saatler yerine dakikalar içinde tedarik edilebilmesi.
• Sanal makinelerin esnek boyutu.
• Sanal makinelerin daha kolay dışa ve yukarı ölçeklendirilmesi.
• Tamamen güvenli olması.

Bulut üzerindeki sanal makinelerin dezavantajları aşağıdakiler olarak özetlenebilir:

• Aktif izleme ve denetleme gerektirmesi.
• Sanal makinelerin aktif bakımını gerektirmesi.
• Sanal makinelerin ölçeklenebilirliği, yüksek derece kullanılabilirliği ve 

performansı kullanıcılar tarafından yönetilmelidir. Herhangi bir bozulma ve 
sonradan gelen gelişme, kullanıcının sorumluluğundadır.

• Kullanılıp kullanılmamasından bağımsız olarak, kullanıcıların makinenin 
tamamı için ödeme yapması nedeniyle maliyetli bir seçenek olması.

Bulut, uygulamaların dağıtılması için, yaygın olarak PaaS olarak bilinen başka bir 
kalıp kullanır. PaaS, sanal makineler, sanal ağlar ve bulutta depolama anlamında 
temelindeki altyapıdan soyutlama sağlar. Kullanıcıların altyapı hakkında bir 
şey bilmelerini gerektirmeyen bir platform ve ekosistem sağlar; uygulamalarını 
bu platformlara getirebilir ve dağıtabilirler. PaaS kullanmanın IaaS kullanmaya 
kıyasla belirli avantajları vardır ancak yine de büyük olasılıkla daha iyi seçenekler 
mevcuttur. PaaS kullanımının temel dezavantajları şunlardır:

• PaaS uygulamaları sanal makinelere sahne arkasında dağıtılır ve ödeme 
modeli granüler değildir.  Hala kurulum seviyesindedir.

• Dışa ve içe ölçeklendirme için hala izlenmesi gereklidir.
• Kullanıcıların hala platformları için gereklilikleri tanımlamaları gereklidir. 

Farklı platform türleri için sınırlı seçenekler bulunur. Azure uzun zamandır 
Windows ortamını sağlamaktadır ve kısa süre önce Linux için kullanılabilir 
olmuştur. Ayrıca paketlerin, yardımcı programların ve yazılımın kurulumu 
da kullanıcılarının sorumluluğudur.
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Dahası ilk olarak Docker tarafından yaygınlaştırılan ve kapsayıcılar olarak bilinen 
yeni bir paradigma ortaya çıkmıştır. Kapsayıcılar sanal makinelerin tüm avantajlarını 
taşırken dezavantajlarını taşımayan; hafif, yalıtılmış ve güvenli bir ortam sağlar. 
Kendilerine özel bir işletim sistemleri yoktur, bunun yerine bir taban sunucu işletim 
sistemine bağlıdırlar. Kapsayıcılar hem IaaS hem de PaaS kalıplarında sunulur. 
Kapsayıcılar çok sayıda avantaj sağlar:

• Ortamların çok daha hızlı tedarik edilmesi
• Ortamların tutarlı ve öngörülebilir oluşumu
• Mikro hizmet mimarilerinin oluşumuna yardımcı olması
• Kubernetes, Swarm ve DC/OS'den gelişmiş hizmetlerle zengin  

ekosistem sunması
Kapsayıcıların dezavantajları şunlardır:

• Aktif izleme ve denetleme gerektirmesi.
• Aktif bakım gerektirmesi.
• Sanal makinelerin ölçeklenebilirliğinin, yüksek derecede kullanılabilirliğinin 

ve performansının kullanıcılar veya Kubernetes gibi gelişmiş araçlar 
tarafından yönetilmesinin gerekmesi. Herhangi bir bozulma ve sonradan 
gelen gelişme, kullanıcının sorumluluğundadır.

Ve bu da uygulamaların kurulumu ve tüketimi için evrimleşmenin güncel durumu 
olarak, sunucusuz olmanın yolunu açmıştır.

Sunucusuz
Sunucusuz olma, kullanıcıların yalnızca uygulama kodları ve yapılandırmasından 
sorumlu oldukları bir kurulum modelidir. Sunucusuz kullanıcılarının temeldeki 
platformla ve altyapıyla uğraşmaları gerekmez, işletmelerinin sorunlarına karşı kod 
yazarak bu sorunları çözmeye odaklanabilirler.

Sunucusuz olma, hiçbir sunucu olmadığı anlamına gelmez. Kod ve yapılandırma, 
kendilerini çalıştıran bir sunucu gerektirir. Sunucusuz olma, müşterinin bakış 
açısından yaşanan durumdur. Müşterinin bakış açısından sunucusuz olma, 
sunucuyu kesinlikle görmemeleri demektir.  Temeldeki platform ve altyapıyla 
ilgilenmeleri gerekmez. Bunları yönetmeleri ve izlemeleri gerekmez. Sunucusuz 
olma, müşterinin haberi bile olmadan, otomatik olarak büyüğe ve küçüğe doğru 
ölçeklenebilen, dışa ve içe doğru ölçeklenebilen bir ortam sağlar. Platformlarla ve 
altyapılarla ilgili tüm operasyonlar sahne arkasında, şeffaf olarak, kullanıcının bilgisi 
dışında gerçekleşir. Müşterilere performans hizmet seviyesi anlaşmaları (SLA) 
sunulur ve Azure bu SLA'nın gereken sunucu sayısı veya boyutundan bağımsız 
olarak karşılanmasını sağlar.

Müşterilerin kodlarını taşımaları yeterlidir, kodu çalıştırmak için gereken yapıtların 
geri kalanı bulut sağlayıcısının sorumluluğundadır.
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Sunucusuz teknolojinin ilkeleri
Sunucusuz teknoloji aşağıdaki ilkelere dayanır.

Daha düşük maliyet
Maliyet bilişim kaynaklarının ve gücünün gerçek tüketimine bağlıdır. Tüketim 
olmadığında bunlara bağlı bir maliyet de olmamaktadır.

Olay tarafından tetiklenme
Sunucusuz işlevleri gerçekleşen belirli olaylara dayanarak yürütme kabiliyetinde 
olmalıdır. Olay işlevin yürütülmesini tetiklemelidir. Başka bir deyişle, sunucusuz 
olma işlevlerin bağlaşımlarını diğer işlevlerden kesmesini ve bunun yerine 
ilgilendikleri belirli olayların başlatılmasına bağlı olmalarını sağlamalıdır.

Tekil sorumluluk
Sunucusuz olma, tek bir işlev ve sorumluluk kurmalı ve bunu başarıyla yapmalıdır. 
Çoklu sorumluluklar tek bir işlev içine kodlanmamalı veya uygulanmamalıdır.

Hızlı yürütme
Sunucusuz işlevlerinin bir görevi tamlaması uzun sürmemelidir. Hızla 
yürütülebilmeli ve geri dönebilmelidirler.

Azure işlevleri veya bir hizmet olarak 
işlevler - FaaS
Azure işlevleri (functions) bir hizmet olarak sunar. Bunlar, Azure'dan sunucusuz 
uygulamalardır. Azure işlevleri ile kod, kullanıcının rahat edeceği her dilde 
yazılabilir ve bir Azure işlevi bunları yürütmek üzere bir çalışma süresi sağlar. 
Seçilen dile bağlı olarak, kullanıcıların kendi kodlarını taşımaları için uygun bir 
platform sağlanır. Bunlar bir kurulum birimidir ve otomatik olarak dışarıda ve 
içeride olabilirler. İşlevler ile çalışırken kullanıcılar temeldeki sanal makineleri 
ve platformu görüntüleyemezler ancak Azure işlevleri bunların Kudu konsolu 
çerçevesinde görülmesi için küçük bir pencere sunar.
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Azure işlevleri çalışma süresi, bağlamaları ve 
tetikleyicileri
Azure işlevlerinin iki ana bileşeni bulunur.

Azure işlevi çalışma süresi
Azure işlevlerinin temeli ve beyni, Azure çalışma süresidir. Azure işlevlerinin 
öncül işareti, Azure web işleridir. Azure web işleri için kod, aynı zamanda Azure 
işlevlerinin temelini oluşturur. Azure işlevlerinin oluşması için Azure web işlerine 
eklenen ilave özellikler ve eklentiler bulunur. İşlev çalışma süresi, işlevin çalışmasını 
sağlayan sihirdir. Azure işlevleri, Azure uygulama hizmetleri içinde barındırılır. 
Azure uygulama hizmetleri Azure çalışma süresini yükler ve harici bir olayın 
gerçekleşmesini veya herhangi bir HTTP isteğini bekler. Bir istek geldiğinde veya 
bir tetikleyici oluştuğunda gelen yükü yükler, işlevin function.json dosyasını 
okuyarak işlevin bağlamalarını ve tetikleyicisini bulur, gelen verileri gelen 
parametrelerine eşler ve parametre değerleriyle işlevi çağırır. İşlev yürütülmeyi 
tamamladıktan sonra function.json dosyasında bağlama olarak tanımlanan bir 
giden parametre yoluyla, değer yeniden Azure işlevi çalışma süresine döndürülür. 
İşlev çalışma süresi değerleri çağrı sahibine geri döndürür. Azure işlevi çalışma 
süresi, işlevlerin tüm işlevselliğini sağlayan bir bağ görevi görür.

Azure işlevi bağlama ve tetikleyicileri
Azure işlevi çalışma süresi Azure işlevlerinin beyni sayılırsa, bu durumda işlev 
bağlamaları ve tetikleyicileri de Azure işlevlerinin kalbidir. Azure işlevleri 
tetikleyiciler ve bağlamalar kullanarak hizmetler arasında gevşek bağlaşım ve 
yüksek bağıntı sağlar. Genelde uygulama, gelen ve giden parametreler ve dönüş 
değerleri için kesinlik temelli söz dizimi kullanarak kodu uygular. Bu da genellikle 
gelen parametrelerin programların içine gömülü olarak kodlanmasıyla sonuçlanır. 
Azure işlevlerinin tanımlanan tüm işlevleri çağırabilmesi gerektiği için, işlevleri 
tetikleyiciler ve bağlama yoluyla çağırmak üzere genel bir mekanizma uygularlar.

Bağlama; gelen veriler ve Azure işlevi arasında, veri türlerini eşleyen bir bağlantı 
oluşturmak anlamına gelir. Bağlantı çalışma süresinden Azure işlevine, Azure 
işlevinden dönüş değerleri için çalışma süresine tek yönlü veya çok yönlü olabilir; 
aynı bağlama Azure çalışma süresi ve Azure işlevleri arasında veri aktarabilir Azure 
işlevleri, bağlamaları tanımlamak için bildirim temelli bir yol kullanır.
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Tetikleyiciler, harici olaylara göre işlevlerin çağrılmasını sağlayan, özel bir bağlama 
türüdür. İşlevin çağrılmasının yanı sıra gelen verileri, yükü ve meta verileri de işleve 
aktarır.

Bağlamalar function.json dosyasında tanımlanır:

{ 
  "bindings": [ 
    { 
      "name": "checkOut", 
      "type": "queueTrigger", 
      "direction": "in", 
      "queueName": "checkout-items", 
      "connection": "AzureWebJobsDashboard" 
    }, 
    { 
      "name": "Orders", 
      "type": "table", 
      "direction": "out", 
      "tableName": "OrderDetails", 
      "connection": "<<Connection to table storage account>>" 
   } 
  ], 
  "disabled": false 

} 

Bu örnekte, depolama sırasında yeni bir öğe olduğu her seferde işlevi çağıran bir 
tetikleyici bildirilmiştir. type değeri queueTrigger, direction değeri in, 
queueName değeri ise checkout-items'tır ve hedef depolama hesabı bağlantısı 
ve tablo adı hakkında bilgiler de gösterilir. Tüm bu değerler bu bağlamanın 
işlevselliği açısından önemlidir. checkOut adı, işlevlerin kodu içinde bir değişken 
olarak kullanılabilir. 

Benzer şekilde, dönüş değerleri için bir bağlama bildirilir. Burada dönüş değeri 
Orders olarak adlandırılmıştır ve veriler de Azure işlevinin çıktılarıdır. Sağlanan 
bağlantı dizesini kullanarak dönüş verilerini Azure tablo depolama içine yazar.
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Bağlamalar ve tetikleyiciler Azure işlevleri içindeki Integrate sekmesi kullanılarak 
değiştirilebilir ve yazar adı eklenebilir. Sahne arkasında, function.json dosyası 
güncellenir. checkOut tetikleyicisi burada gösterildiği gibi bildirilir:

Ardından çıkış Siparişleri gösterilir:

Verilerin birden çok kaynaklan alınması için Azure işlevleri yazarlarının kullanıma 
açma kodu yazmaları gerekmez. Yalnızca Azure çalışma süresinden beklenen 
veri türüne karar verirler. Bu, bir sonraki kod segmentinde gösterilir. Kullanıma 
almanın işleve bir dize olarak kullanılabilir olduğuna dikkat edin. İşlevler, bir 
işleve gönderilebilmesi için birden çok farklı tür sağlar. Örneğin, bir sıra bağlaması 
aşağıdakini sağlayabilir:

• Basit nesne (Plain old simple object) (POCO)
• Dize
• Bayt[]
• BulutSıraMesajı
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İşlevin yazarı bu veri türlerinden herhangi birini kullanabilir ve Azure işlevi çalışma 
süresi uygun bir nesnenin bir parametre olarak işleve gönderilmesini sağlar:

using System; 
public static void Run(string checkOut, TraceWriter log) 
{ 
    log.Info($"C# Queue trigger function processed: { checkOut }"); 
} 

Ayrıca önceki görsellerde, depolama hesabı adlarının AzureWebJobsStorage ve 
AzureWebJobsDashboard olduğunu bilmek de önemlidir. Bunlar, Azure işlevlerinin 
appSettings ayarı içinde tanımlanan anahtarlardır.

Azure bağlamaları ve tetikleyicileri hakkında daha fazla bilgi için, şu bağlantıyı 
kullanın: https://docs.microsoft.com/en-us/azure/azure-functions/
functions-bindings-storage-queue.

Azure işlevi proxy'leri
Azure işlevi proxy'leri, Azure işlevlerine en son eklenen özelliklerden biridir. Azure 
işlevlerini kullanmaya başladıktan sonra, birçok işlevin uygulandığı ve hepsinin 
istemciler tarafından bir iş akışı içinde entegre edilmesinin zor olacağı dönemler 
olabilir. İstemcilerin bu işlevleri birlikte bağlamasına izin vermek yerine, Azure 
proxy'leri kullanılabilir. Proxy'ler istemcilere tekli işlev URL'si sağlamaya yardımcı 
olur ve ardından iş akışlarını tamamlamak üzere sahne arkasında birden fazla 
Azure işlevini başlatır. Proxy'lerin, olaylar tarafından tetiklenme yerine işlevlerin 
istekleri talep üzerine kabul ettiği durumlarda uygulanabilir olduğunu anlamak 
önemlidir. Bir proxy'e bağlı bu dahili işlevler, bir tekli işlev içinde veya birden fazla 
ayrı uygulama üzerinde olabilir. Proxy'ler istemcilerden istekleri alır, dönüştürür, 
geçersiz kılar ve yükü arttırarak bunları arka uç dahili işlevlerine gönderir. Bu 
işlevlerden bir yanıt aldıktan sonra tekrar dönüştürebilir, geçersiz kılabilir ve yanıtı 
arttırarak istemciye geri gönderebilirler.

Azure işlevleri hakkında daha fazla bilgi için https://docs.microsoft.com/en-
us/azure/azure-functions/functions-proxies adresini ziyaret edin.
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İzleme
Eksiksiz günlük bilgileri, Azure işlevlerinin Monitor sekmesindeki her bir istek veya 
tetikleyici için sağlanır. Bu, Azure işlevlerinde sorunları tanımlamaya ve riskleri, 
hataları veya özel durumları denetlemeye yardımcı olur.

Kimlik doğrulama ve yetkilendirme
Azure işlevleri kimlik doğrulama ihtiyaçları için Azure uygulama hizmetlerine 
güvenir. Uygulama hizmetlerinin zengin kimlik doğrulama özellikleri kullanıcıların 
kimlik doğrulama için OpenConnectID ve yetkilendirme için OAuth kullanmalarını 
sağlar.  Kullanıcılar Azure AD, Facebook, Google, Twitter veya Microsoft hesapları 
kullanarak kimliklerini doğrulayabilir.
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HTTP tabanlı Azure işlevleri ayrıca HTTP istekleriyle gönderilmesi gereken 
anahtarların kullanımını da içerebilir. Bu anahtarlara işlevler içindeki Manage 
sekmesinde ulaşılabilir.

İşlev anahtarları ayrı ayrı işlevlere yetkilendirme sağlar. Bu anahtarlar HTTP istek 
üstbilgisinin bir parçası olarak gönderilmelidir.

Ana bilgisayar anahtarları da bir işlev uygulaması içindeki tüm işlevlere 
yetkilendirme sağlar. Bu anahtarlar HTTP istek üstbilgisinin bir parçası olarak 
gönderilmelidir.

İşlev ve ana bilgisayar anahtarları kullanıldığında, varsayılan anahtarlar kullanılır. 
Azure işlevi çalışma süresi API'sına yönetim erişimi için yardımcı olan _master adlı 
ilave bir ana bilgisayar anahtarı bulunur. 

Azure işlevi yapılandırması
Azure işlevleri birden fazla düzeyde yapılandırma seçenekleri sunar. Aşağıdakiler 
için yapılandırma sağlar:

• Platformun kendisi
• İşlev uygulama hizmetleri

Bu ayarlar kapsadıkları her işlevi etkiler. Bu ayarlarla ilgili daha fazla bilgi için 
https://docs.microsoft.com/en-us/azure/azure-functions/functions-how-
to-use-azure-function-app-settings adresini ziyaret edin.
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Platform yapılandırma
Azure işlevleri Azure uygulama hizmetleri içinde barındırılır, böylece onun bütün 
özelliklerini alır. Tanılama ve izleme günlükleri platform özellikleri kullanılarak 
kolayca yapılandırılabilir. Ayrıca ağ iletişimi özelliklerinin bir parçası olarak SSL 
atama, sertifikalar, özel etki alanı kullanma, kimlik doğrulama ve yetkilendirme 
(Azure AD, Facebook ve diğer OAuth ve OpenConnectID protokollerini kullanarak) 
için seçenekler sağlar. 

Müşteriler altyapı, işletim sistemi, dosya sistemi, işlevlerin gerçekte üzerinde 
yürütüldüğü platform ile uğraşmıyor olsalar da Azure işlevi temeldeki sistemi 
gözden geçirerek değiştirmek ve ince ayar yapmak için gereken dahili araçları sağlar. 
Konsol ve Kudu konsolu bu amaçla kullanılan araçlardır. Azure işlevlerini yazmak 
ve yapılandırmalarını düzenlemek için zengin bir düzenleme aracı sunarlar.

Uygulama hizmetleri gibi Azure işlevleri de yapılandırma bilgilerinin istendiğinde 
okunmak üzere web.config uygulama ayarı bölümünde saklanmasına izin verir.
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Uygulama hizmetleri işlev ayarları
Bu ayarlar tüm işlevleri etkiler. Uygulama ayarları buradan yönetilebilir. Azure 
işlevi proxy'leri etkinleştirilebilir veya devre dışı bırakılabilir. Proxy'lerden 
bu bölümün ilerleyen kısımlarında yeniden bahsedilecektir. Ayrıca bir işlev 
uygulamasının modunun düzenlenmesine ve yuvalara kuruluma yardımcı olurlar.

Azure işlevi maliyet planları
Azure işlevleri, Azure uygulama hizmetlerine dayalıdır ve kullanıcılar için daha iyi 
bir maliyetlendirme modeli sunar. İki maliyet modeli bulunur:

• Tüketim planı: Bu, işlevlerin gerçek tüketimine ve yürütülmesine bağlıdır. 
Bu plan maliyeti, işlevin gerçek tüketimi ve yürütülmesi sırasındaki bilgi 
işlem kullanımı üzerinden hesaplar. Bir işlevin yürütülmemiş olması 
halinde, onunla ilişkili hiçbir maliyet bulunmaz. Ancak, bu durum bu 
planda performanstan taviz verildiği anlamına gelmez. Azure işlevleri 
temel minimum performans seviyelerinin korunmasını sağlamak için talep 
üzerine otomatik olarak dışa ve içe ölçeklenir. Bir işlevin yürütülmesinin 
tamamlanması için 10 dakika süre tanınır.
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• Uygulama hizmeti planı: Bu plan işlevlerin sahne arkasında eksiksiz, 
kendisine özel sanal makineler sunar ve böylece maliyet sanal makine ve 
bunun boyutu ile doğrudan orantılı olur. İşlevlerin hiç yürütülmemesi 
durumunda bile, bu plana ilişkin bir maliyet bulunur. İşlev kodu 
tamamlanması için ne kadar süre gerekiyorsa o süre boyunca çalışabilir. 
Süre sınırı yoktur. Uygulama hizmet planı içinde, işlev çalışma süresi birkaç 
dakika kullanılmadığında boşta durumuna geçer ve yalnızca bir HTTP 
tetikleyicisi kullanılarak uyandırılır. İşlev çalışma süresinin boşta durumuna 
geçmemesi için kullanılabilecek bir Her Zaman Açık ayarı bulunur. 
Ölçekleme manuel olarak veya otomatik ölçekleme ayarlarına göre yapılır.

Azure işlevlerinin avantajları
Sunucusuz bilişim sunucu teknolojisinde oldukça yeni bir paradigmadır ve kuruluşların 
büyük işlevsellikleri, otomatik tetikleyicilerle ve planlanan işlerle başlatılabilen ve 
yürütülebilen daha küçük, ayrık, talebe bağlı işlevlere dönüştürmesine yardımcı 
olur. Kuruluşların temel altyapı ve platformla uğraşmak yerine etki alanlarındaki 
zorluklara odaklanmalarını sağlayan bu yapı FaaS olarak da bilinir. Aynı zamanda 
çözüm mimarisini, yatırımlar için daha yüksek değer elde ederek daha küçük yeniden 
kullanılabilir işlevlere demokratikleştirmeye yardımcı olur.

İnternette çok sayıda sunucusuz bilişim platformu bulunmaktadır. Önemli 
olanlardan bazıları:

• Azure işlevleri
• AWS Lambda
• IBM OpenWhisk
• Iron.io
• Google Cloud işlevleri

Hatta her gün yeni bir çerçeve duyurulmaktadır ve kendileri için en iyi şekilde 
çalışacak çerçeveyi seçmek kuruluşlar için giderek zorlaşmaktadır.

Azure, Azure işlevleri olarak bilinen zengin bir sunucusuz ortam sunmaktadır; bu 
ortamın kuruluşlarda kullanıma hazır olmasını sağlayan özelliklerden birkaçını 
vurgulamak isterim:

• Zengin tetikleyici seçenekleri: Tetikleyiciler, olay görevi görerek sunucusuz 
bilişim işlevlerini otomatik olarak yürütür. Bu tetikleyiciler ham verileri, 
eylemi ve önemli olayları işlevlere aktarır. Sunucusuz bilişim platformu 
kurumlara çözüm mimarileri için birden fazla seçenek sağlayan farklı 
türlerde tetikleyiciler sunmalıdır. Aynı zamanda işlevleri, programlanmış 
görevler olarak düzenli şekilde yürütecek olanakları sağlamalıdır.
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• Web kancaları: Web kancası, üçüncü taraf hizmetlerle ileri seviyede 
entegrasyona yardımcı olur. Kancalar yerleştirerek üçüncü taraf hizmetteki 
herhangi bir değişikliğin sunucusuz bilişim işlevleri kullanılarak başlamasını 
sağlar. Sürüm denetimi ve sosyal medya platformları gibi önemli hizmetlerle 
işbirliği yapabilecek zengin bir altyapı sunar.

• Talep üzerine yürütme: İşlevler yalnızca tetikleyicilere bağlı olarak 
yürütülmemeli, aynı zamanda manuel olarak yürütülmek üzere bir 
mekanizmaya sahip olmalıdır. Bu, işlevlerin geliştirilmesi ve test edilmesi 
sırasında esneklik sağlar.

• Sınırsız ölçeklenebilirlik: Sunucusuz bir bilişim platformu işlevlerini, 
taleplerine bağlı olarak dışa ve içe doğru ölçeklenebilmelidir. Sunucusuz 
bilişim işlevlerine genellikle internetten erişilebilir ve bunlara erişme 
potansiyeli sahip kullanıcı sayısını öngörmek çok zordur. Yüksek talep 
durumunda daha fazla oluşumla büyüğe doğru ölçeklenmeleri ve 
talep azaldığında küçüğe doğru ölçeklenmeleri çok önemlidir. Böylece 
kurumların, yılın büyük bölümü boyunca boşta kalan bir altyapı için 
sermaye harcamasını azaltmalarına yardımcı olunur.

• Yüksek erişilebilirlik: Bu, akla ilk gelen özellik. Sunucusuz işlevler yüksek 
erişilebilirlik sunmalıdır. Kurumlar planlanmayan çalışmama süresinden 
hoşlanmazlar ve sunucusuz işlevlerin her zaman erişilebilir olması büyük 
önem taşır (24x7x365). Sunucusuz bir platform erişilebilirlik konusunda beş 
tane dokuzdan fazlasını (%99,999) garanti etmiyorsa, kurumlar başka bir 
platform aramalıdır.

• Güvenlik: Platform sunucusuz işlevlere güvenlik sağlamak üzere uygun 
bir altyapı sunmalıdır. Kimlik doğrulayacak, yetkilendirecek, kullanıcıların 
gizliliğini ve kimliğini koruyacak koşullar tedarik edilmelidir. Ayrıca 
platform sağlayacağı koşullarla yeni nesil OAuth tabanlı yetkilendirme 
protokollerini de sunmalıdır. Platform aynı zamanda Çıkış Noktaları 
Arası Kaynak Paylaşma (CORS) sağlamalıdır. CORS, harici ana bilgisayar 
üzerindeki bir tarayıcıda çalışan JavaScript kodunun İnternet genelinde 
erişilebilir işlevler için sunucusuz işlevlerle etkileşim kurmasına izin verir.

• Sektör standartları: Platform, özel teknolojiden ziyade, sektör standartlarını 
kullanmalıdır. JSON, REST uç noktalarında mesaj yükü alış verişi için fiili 
standart haline gelmektedir. Hem HTTP hem de HTTPS protokollerini 
desteklemelidir. Bu, platform genelindeki uygulamaların bu hizmetleri 
başlatmalarını ve kullanmalarını sağlar.
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• İzleme, günlüğe kaydetme ve denetleme: Tüm sunucusuz platformlar 
işlevlerin operasyonel düzeyde izlenmesi, uyarıların oluşturulması ve 
ekiplerin bunlarla ilgili düzeltici eylemler hakkında bilgilendirilmesi için 
gerekli altyapıyı sunmalıdır. Platform zengin bir günlük kaydı mekanizması 
sunarak işlevlerdeki faaliyetleri yakalamalı ve sahibine telemetri ölçümleri 
sağlamalıdır. Bu diğerlerinin yanı sıra erişilebilirliği, ölçeklenebilirliği ve 
performansı da kapsamalıdır. Günlükler pano biçiminde kolayca erişilebilir 
olmalı, yöneticiler için bir denetimin yürütülmesini kolay kılmalıdır. 
Kurumlar sunucusuz işlevleri çalışır halde tutmak için harcanan zamanı, 
çabayı ve parayı optimize etmek isterler. İzleme, günlüğe kaydetme ve 
denetleme kabiliyetleri ile zengin operasyonel bilgiler sunan bir sunucusuz 
platform tercih etmelidirler.

• Geliştirme İşlemleri (DevOps) dostu: Kurumlar DevOps'u gerçek 
anlamda benimsemiş durumdalar. Büyük kurumlar DevOps'u halihazırda 
bünyelerine aldılar; küçük ve orta ölçekli kurumlar da aynı yolda ilerliyor. 
Her şirket kendi alanı ve ekosisteminde sürekli entegrasyon, kurulum 
ve teslimat süreçlerinden itibaren otomatikleştirilebilir olan teknolojileri 
kullanmak ister. Platform yalnızca otomatikleştiren uç noktalar ve yardımcı 
programlar sunmakla kalmamalı, aynı zamanda işlev geliştirme için DevOps 
ile ilgili çalışmaları yapılandıracak geliştiriciler açısından kolay olmalıdır.

• Dil desteği: Sunucusuz bir platform birden çok dil desteği sunarak işlevlerin 
geliştirmesini desteklemelidir. Kurumların tüm geliştirme faaliyetleri için 
tek bir yaygın dili kullandığı günler geride kalmıştır. Bugün, şirketler 
geliştiricilerinin iyi bildiği dilleri kullanmaktadır. Aynı zamanda alanlarında 
daha fazla verimlilik ve geliştirilmekte olan uygulama türüne benzeşim için 
heterojen dilleri kullanmaktadırlar. Bunlar C#, JavaScript, Bash, PowerShell 
veya böyle teknolojilerin bir birleşimi olabilir.

• Yazma, test etme ve kurulum için gelişmiş araçlar: Araçlar geliştirmeyi, 
test etmeyi ve hata ayıklamayı işlev geliştiricisi için kolaylaştırmalıdır. Hızlı 
başlangıç sihirbazları sağlamanın yanı sıra, araçlar geliştirici üretkenliğini 
arttırmak üzere geliştirme ve hata ayıklama, birim ve entegrasyon testlerini 
yürütme, nesneleri taklit etme ve otomatikleştirilmiş kurulumlarına yardımcı 
olmaya yönelik, entegre bir ortam sunmalıdır. Yazan düzenleyici hızlı 
geliştirme için şablonlar ve yapı iskelesi kurma kodu sunmalıdır. Aynı 
zamanda işlevi, gerçek ortamda barındırmadan test etmeye yardımcı olacak 
öykünücüler sağlamalıdır.

• Hataya karşı dayanıklı: Sunucusuz işlevler kullanıcı kodu veya sunucu 
altyapısındaki hatalar veya özel durumlar yüzünden çökmemeli ya da yok 
olmamalıdır. Özel durumları kaydetmeli, kullanıcıyı bilgilendirmeli ve uygun 
şekilde bir sonraki isteği yürütmeye geçmelidir.
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• Uzun çalışan aktiviteler: Sunucusuz bir platform uzun çalışan aktiviteleri 
çalıştıracak esnekliği sağlamalıdır. Uzun çalışan aktiviteler yürütmelerini 
tamamladıktan sonra, sunucusuz platform yürütmeyi devralmalı ve 
kullanıcıya geri döndürmelidir.

• Yapılandırma kabiliyeti: Sunucusuz bilişim temeldeki platforma erişim 
olmaması anlamına gelse de, yöneticilerin temeldeki platforma göz atarak 
yapılandırmayı değiştirmesini sağlayacak yeterlilikte temas noktaladı 
bulunmalıdır. Bu kurumların sorun gidermelerine, gelişmiş kurulumlar 
uygulamalarına ve platformda ihtiyaçlarına göre ince ayar yapmalarına 
yardımcı olur.

• Kotalar belirleme: Sunucusuz bilişim platformu yürütme için kotalar 
belirleyecek esnekliğe sahip olmalıdır. Bu, sunucusuz bilişimin dikkatsizce 
kullanımını önlemeye yardımcı olur.

• Birden fazla barındırma planı: Platform kaynak tüketimi ve yürütmelere 
göre, birden fazla kullanım planı sağlamalıdır. Kurumlar  ihtiyaçlarına en 
iyi uyan planı seçebilir ve maliyet avantajı sağlarken harcamalarını optimize 
edebilirler.

• Zengin entegrasyonlar: Sunucusuz bilişim platformu bilişsel hizmetler, 
analiz hizmetleri, iletişim hizmetleri ve diğer işlem tabanlı hizmetler 
gibi diğer hizmetlerle entegre olarak müşterilere zengin ve içeriğe dayalı 
hizmetler sunmalıdır. Bu, kurumların yenilikçi ve sektörde geçerli çözümler 
oluşturmasına yardımcı olur.

• Çok büyük ölçüde paralellik: Sunucusuz platform istekleri eş zamanlı 
olarak ve el zamansız olarak yürütebilmelidir. Bu, devamında işlevlerin, 
platform kaynaklarının en iyi şekilde kullanımıyla çok büyük ölçüde 
ölçeklenmesine yardımcı olacak kalıpların yazılmasına yardımcı olur.

• Çok düzeyli yapılandırmalar: Platform ayrı ayrı işlevler düzeyinde, işlev 
gruplama düzeyinde ve platform düzeyinde yapılandırma için seçenekler 
sağlamalıdır. Bu, kurumların, işlevlerinin platform davranışı dahil olmak 
üzere genel davranışlarını en az çabayla değiştirmelerine yardımcı olur.

Azure işlevleri kullanım durumları
Azure işlevlerini kullanmak ve uygulamak için birçok geçerli kullanım  
durumu bulunur.
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Mikro hizmetlerin uygulanması
Azure işlevleri büyük uygulamaların daha küçük, ayrık işlevsel kod birimlerine 
ayrılmasına yardımcı olur. Her birim diğerinden bağımsız olarak değerlendirilir ve 
kendi ömür döngüsü için gelişir. Bu tür kodların her biri kendi bilişim, donanım 
ve izleme gerekliliklerine sahiptir. Her işlev, tüm diğer işlevlere bağlanabilir. Tam 
işlevsellik oluşturmak üzere bu birimler düzenleyiciler tarafından bir araya getirilir. 
Örneğin bir e-ticaret uygulamasında, her biri katalog listeleme, öneriler, kategoriler, 
alt kategoriler, alışveriş sepetleri, çıkış işlemleri, ödeme türleri, ödeme ağ geçitleri, 
gönderim adresleri, fatura adresleri, vergiler, gönderim ücretleri, iptaller, iadeler, 
e-postalar, metin mesajları ve diğerlerinden sorumlu ayrı ayrı işlevler (kod birimleri) 
bulunabilir. Bu işlevlerden bazıları ürünler arasında gezinme, çıkış noktası akışı ve 
benzeri e-ticaret uygulamaları oluşturmak üzere bir araya getirilir.

Birden çok uç nokta arasında entegrasyon
Azure işlevleri birden çok işlevi entegre ederek genel uygulama işlevselliğini 
oluşturabilir. Bu entegrasyon olayların tetiklenmesine dayalı veya iletim tabanlı 
olabilir. Bu büyük monolitik uygulamaların daha küçük bileşenlere ayrılmasına 
yardımcı olur.

Veri işleme
Azure işlevleri gelen verilerin toplu işlemler içinde işlenmesi için kullanılabilir. XML, 
CSV, JSON, metin ve bunlar gibi birden çok biçimde gelen verilerin işlenmesine yardımcı 
olur. Aynı zamanda dönüştürme, zenginleştirme, temizleme ve filtreleme algoritmalarını 
çalıştırabilir. Hatta birden fazla işlev, her biri dönüştürme veya zenginleştirme, 
temizleme veya filtreleme yapacak şekilde de kullanılabilir. Azure işlevleri ayrıca optik 
karakter tanıma (OCR), bilgisayar görüşü, görüntü manipülasyonu ve dönüştürme gibi 
gelişmiş bilişsel hizmetlerin kullanım kapsamına alınması için de kullanılabilir.

Eski uygulamaların entegre edilmesi
Azure işlevleri eski uygulamaların daha yeni protokoller ve modern uygulamalarla 
entegre edilmesine yardımcı olabilir. Eski uygulamalar sektör standartlarındaki 
protokolleri ve biçimleri kullanmıyor olabilir. Azure işlevleri bu eski uygulamalar için 
bir aracı görevi görerek kullanıcılar ve diğer uygulamalardan istekleri kabul edebilir, 
verileri eski uygulamanın anladığı bir biçime dönüştürebilir ve uygulamayla anladığı 
bir protokol üstünden konuşabilir. Bu özellik eski uygulamaların temel portföy içine 
entegre edilmesi ve taşınması için fırsatlar sunar.
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Programlanan işler
Azure işlevleri belirli uygulama işlevlerinin sürekli düzenli olarak yürütülmesi için 
kullanılabilir. Bu uygulama işlevleri düzenli yedekleme yapmaktan geri yüklemeye, 
toplu işleri çalıştırmaya, verileri içeri ve dışarı aktarmaya, e-postalarınızı toplu 
eklemeye ve diğer işlemlere, kapsamlı bir dağılım gösterir.

İletişim ağ geçitleri
Azure işlevleri bildirim merkezleri kullanma, kısa mesaj hizmeti (SMS) ve e-posta 
gibi iletişim ağ geçitlerinde kullanılabilir.

Azure işlevlerinin türleri
Azure işlevleri üç farklı türde kategoriye ayrılabilir:

• Talebe bağlı işlevler: Bunlar, açıkça çağrıldıklarında veya başlatıldıklarında 
yürütülen işlevlerdir. Bu tür işlevlere HTTP tabanlı işlevler ve web kancaları 
örnek verilebilir.

• Programlanan işlevler: Bunlar zamanlayıcılı işlere benzer ve işlevleri 
belirlenen aralıklarla yürütür.

• Olay tabanlı işlevler: Bu işlevler harici olaylara bağlı olarak yürütülür. 
Örneğin Azure blob depolama içine yeni bir dosya yüklenmesi Azure 
işlevinin yürütülmesini başlatan bir olay oluşturur.

İlk Azure işlevinizin oluşturulması
Azure işlevleri; Azure portalı, PowerShell, Azure CLI ve REST API'ları kullanılarak 
oluşturulabilir. ARM şablonu kullanılarak bir işlev oluşturulmasına dair adımlar 
https://docs.microsoft.com/en-us/azure/azure-functions/functions-
infrastructure-as-code adresinde detaylı olarak anlatılmıştır. Bu bölümde, Azure 
işlevleri portal kullanılarak sağlanacaktır.

Azure işlevleri, Azure uygulama hizmetleri içinde barındırılır. Kullanıcılar yeni bir 
işlev uygulaması oluşturur, bu da karşılığında bir uygulama hizmet planı ve uygulama 
hizmeti oluşturur. Uygulama hizmet planı aşağıdakilere göre yapılandırılır:

• Ad: Uygulama hizmetinin adı. Ad, .azurewebsites.net etki alanı içinde 
benzersiz olmalıdır.

• Konum: Azure işlevi uygulama hizmetinin barındırılacağı konumdur.
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• Hosting planı: Bu aynı zamanda fiyatlandırma planı olarak da bilinir. 
Burada, daha önce belirtildiği gibi, tüketim ve uygulama hizmetleri planı 
olmak üzere iki seçenek mevcuttur.

• Kaynak grubu adı: Hem uygulama hizmet planını hem de uygulama 
hizmetini içeren kaynak grubu adıdır.

• Depolama hesabı: Azure işlevleri, dahili veri ve günlük kayıtlarını saklamak 
üzere bir Azure depolama hesabına gerek duyar.

• Uygulama içgörülerinin etkinleştirilmesi: Azure işlevlerinden telemetri 
bilgileri yakalamayı amaçlar.
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Bir Azure işlevi uygulaması, sağlamanın ardından bir pano sunar.

İşlevlerin yanındaki artı düğmesine basmak yeni bir işlev oluşturmaya yönelik 
sihirbazı görüntüler. Bu sihirbaz Web kancası + API, Zamanlayıcı ve Veri işleme 
işlevlerinin oluşturulması için hızlı şablonları gösterir. Başlamak için gerekli 
yapı iskeleti kurma kodu ve yapısını oluşturur. Bu yapı iskeleti kurma kodu aynı 
zamanda varsayılan bağlamalar ve tetikleyiciler için de oluşturulur. Ayrıca işlevin 
uygulanması için bir dil seçimine izin verir. Azure işlevleri aşağıdakilere izin verir:

• C#
• JavaScript
• F#
• PowerShell
• Bash
• Python dilleri
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Bu sihirbaz ayrıca özel işlevlerin sıfırdan oluşturulmasını sağlar.

Daha birçok seçeneği kullanarak özel bir işlev oluşturmak mümkündür.
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Bu bölümde özel bir Azure işlevinin oluşturulmasında PowerShell dili kullanılacak ve 
işlev her HTTP isteği alışında yürütülecektir. Uygun bir ad girin, bizim örneğimizde 
giril ad FirstFunction'dır, ardından yetkilendirme düzeyi olarak Anonim seçin. 
Yetkilendirme düzeylerinden bu bölümün ilerleyen kısımlarında bahsedilecektir.

Bu işlevi oluşturmak, bazı kodlarla birlikte, eksiksiz bir işlev yazma entegreli ortamı 
sağlar. Bu kod ham içeriği gelen req parametresinden alır, bu da Azure çalışma 
süresi gelen verileriyle doludur (sorgu dizesi, form değerleri ve diğer veriler) ve 
bunu PowerShell nesnesine dönüştürür. Gelen parametre içinde birden fazla türde 
veri bulunabilir ve bundan tek bir ad değeri çıkartılır. Ayrıca Azure çalışma süresi 
HTTP isteği ile gelen her querystring için yeni bir değişken oluşturur ve bunun 
sonuna $req_query_ ekler. Böylece adı querystring olarak yollamak kullanıma 
hazır bir değişken sağlar, $req_query_name ve bu querystring adı için değer içerir 
ve işlev içinde tüketilir. Bu işlevin yanıtı Azure işlevi çalışma süresinin okuduğu ve 
tarayıcıya geri gönderdiği bir dosyaya yazılır.
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Bu işlev tarayıcıdan bir HTTP isteği kullanılarak başlatılabilir. Bu işlev için URL 
bağlantısına ortamdan erişilebilir ve bu işlev uygulaması adı ve işlev adından 
oluşur. Biçimi şudur: https://<<function app name>>.azurewebsites.
net/api/<<function name>>. Bu durumda URL şu olacaktır: https://
azureforarchitects.azurewebsites.net/api/FirstFunction.

Bu işleve parametrelerin gönderilmesi için, ilave sorgu dizesi parametreleri URL'nin 
sonuna eklenebilir. Örneğin bu işleve ad parametreleri göndermek için, https://
azureforarchitects.azurewebsites.net/api/FirstFunction?name=ritesh 
URL'si kullanılabilir. Bu işlevin çıktısı aşağıdaki şekilde gösterilmiştir:
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HTTP tabanlı işlevler için, Azure işlevi tetikleyicileri ve bağlamayı function.
json dosyası içinde sunar. Bu dosya tüm işlev düzeylerindeki tetikleyicileri ve 
bağlamaları tanımlamak için kullanılır ve her işlevle ilişkilendirilen bir adet dosya 
bulunur.

HTTP şablonu tüm gelen istekler için bir tetikleyici oluşturur. Tetikleyici Azure 
işlevini başlatır ve gelen tüm verileri ve yükü req adlı bir parametre olarak geçirir. 
Bu parametreye Azure işlevi içinden erişilebilir. Bu işlevin yanıtı, çıkışını Azure 
işlevinin res değişkeninden alan ve bunu bir yanıt olarak HTTP kanalına geri 
gönderen bir bağlamadır.

Olay tarafından tetiklenen bir işlevin 
oluşturulması
Bu örnekte, Azure depolama hesabına bağlı bir Azure işlevi yazılacaktır. Depolama 
hesabı, tüm blob dosyalarının saklanması için bir kapsayıcıya sahiptir. Depolama 
hesabının adı incomingfiles, kapsayıcı ise siparişlerdir:
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Portaldan yeni bir Azure işlevi oluşturun. 
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Şu anda, bu Azure işlevinin depolama hesabına bağlantısı yoktur. Azure işlevlerinin 
depolama hesabı için bağlantı bilgilerine ihtiyacı vardır ve bu depolama hesabındaki 
Access keys sekmesinde bulunur. Aynı bilgilere Azure işlevi düzenleyici 
ortamından da erişilebilir. Hatta, aynı düzenleyici ortamından yeni bir depolama 
hesabı oluşturulmasına da izin verilir.

Bunu eklemek için Depolama hesabı bağlantı girişi türü yanındaki yeni düğme 
kullanılır. Mevcut bir depolama hesabını seçmeyi veya yeni bir depolama hesabı 
oluşturmayı sağlar. Zaten birkaç depolama hesabım olduğu için, ben bunları yeniden 
kullanacağım. Okuyucular ayrı bir Azure depolama hesabı oluşturmalıdır. Bir 
depolama hesabının seçilmesi appsettings bölümündeki ayarları değiştirerek buna 
bağlantı dizesinin eklenmesini sağlar.

Hedef Azure depolama hesabının blob hizmeti içinde zaten bir kapsayıcının 
bulunduğundan emin olun. Yol girdisi, kapsayıcı yolu anlamına gelir. Bu durumda, 
siparişler kapsayıcısı zaten depolama hesabı içinde mevcuttur. Oluştur düğmesi 
depolama hesabı kapsayıcısını izleyen yeni işlevi tedarik eder.

Azure işlevi için kod aşağıdaki gibidir:

public static void Run(Stream myBlob, TraceWriter log) 
{ 
    log.Info($"C# Blob trigger function Processed blob\n  \n Size 
{myBlob.Length} Bytes"); 
} 

Bir sonraki adımda bağlamalar gösterilmiştir:

{ 
  "bindings": [ 
    { 
      "name": "myBlob", 
      "type": "blobTrigger", 
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      "direction": "in", 
      "path": "orders", 
      "connection": "azureforarchitead2b_STORAGE" 
    } 
  ], 
  "disabled": false 
} 

Şimdi, siparişler kapsayıcısına herhangi bir blob dosyasının yüklenmesi, işlevi 
tetiklemelidir:
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İşlevler ile bağlı bir mimari oluşturma
İşlevler ile bağlı mimari, birden çok işlevin oluşturulması ve bu sayede bir işlevin 
çıktısının başka bir işlevi tetiklemesinin ve mantığını yürütmek üzere bir sonraki 
işleve veri sunmasının sağlanması anlamına gelir. Bu bölümde, depolama hesabıyla 
ilgili bir önceki senaryo ile devam edilecektir. Bu durumda, Azure depolama blob 
dosyaları kullanılarak tetiklenen işlevin çıktıları, dosyanın boyutunu Azure  
Cosmos DB'ye yazar.

Bir sonraki adımda Cosmos DB yapılandırması gösterilmiştir. Varsayılan olarak, 
Cosmos DB içinde oluşturulan bir derleme yoktur. Cosmos DB herhangi bir 
veri aldığında tetiklenecek bir işlev oluşturulurken, otomatik olarak bir derleme 
oluşturulacaktır.
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Cosmos DB içinde yeni bir vertabanı testdb ve bunun içinde testcollection adlı 
yeni bir derleme oluşturun. Azure işlevlerini yapılandırırken hem veritabanı hem  
de derleme adı gereklidir.
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Şimdi, storagerelatedfunctions işlevini ziyaret ederek bağlamasını yüklenen 
dosya için veri boyutunu geri döndürecek şekilde değiştirme vaktidir. Geri 
döndürülen değer Cosmos DB'ye yazılır. Bu, çıktı değerlerini yakalamaktan sorumlu 
ek bir bağlama ile birlikte, bağlamalarda değişiklik yapmayı gerektirir. Bu bağlama, 
işlem devamında Cosmos DB derlemesine yazar. Integrate sekmesine gidin ve 
New Output düğmesine tıklayın (Outputs etiketinin yanında) ve Azure Cosmos 
DB seçin.

Veritabanı ve derleme için uygun adları girin (mevcut değilse derleme oluşturmak 
için onay kutusunu işaretleyin), New düğmesine tıklayarak yeni oluşturulan Azure 
Cosmos DB'yi seçin ve parametre adını outputDocument olarak bırakın.
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İşlevde, bir sonraki adımda gösterildiği gibi değişiklik yapın. 

Artık Azure depolama hesabındaki siparişler derlemesine yeni bir dosya 
yüklenmesi, Azure Cosmos DB derlemesine yazacak bir işlevi yürütecektir. Şimdi 
yeni oluşturulan Azure Cosmos DB bir tetikleyici bağlama olarak kullanılarak başka 
bir işlev yazılabilir. Bu, dosyaların boyutunu sağlar ve işlev buna göre hareket 
edebilir. Bu bir sonraki adımda gösterilmiştir:
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Özet
Sunucusuz olma, bugünün dünyasında yeni bir kurulum birimidir. İşlevlerin 
geleneksel yöntemleri ardında bırakan evrimi, daha önce ancak bir konsept olarak 
görülen gevşek bağlaşımlı, bağımsız gelişimli, özerk mimariye ulaşmıştır. İşlevler 
bir kurulum birimidir ve kullanıcıların ortamı yönetmeleri gereksinimini ortadan 
kaldıran bir ortam sağlamaktadır. Kullanıcıların dikkat edeceği tek şey, işlev için 
yazılan koddur. Azure işlevlerin barındırılması ve olaylara veya talebe dayalı olarak 
sorunsuzca edilmesi için olgun bir platform sunar. Azure içinde hemen hemen her 
kaynak Azure işlevlerinden oluşan bir mimariye katılabilir. Giderek daha fazla 
kuruluş altyapıları ve platformları yönetmekten uzaklaşırken, gelecek işlevlerdedir. 
Amaç, bu yükü bulut sağlayıcılarına aktarmaktır. Azure ile uğraşan her mimarın 
üstünde uzmanlaşması gereken, temel bir özelliktir.

Bunun ardından; politikalar, kilitler ve etiketler gibi Azure Resource Manager 
kavramlarının detaylı olarak incelendiği ilgi çekici bir bölüm sizi beklemektedir.
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Politikaları, Kilitleri ve 
Etiketleri Tasarlama

Azure, çok yönlü bir bulut platformudur. Müşteriler, kendi uygulamalarını 
oluşturup dağıtmanın yanı sıra ortamlarını etkin bir şekilde yönetebilir ve idare 
edebilirler. Bulutlar, genellikle, müşterinin bir Azure aboneliğine abone olduğu ve 
üzerinde neredeyse her şeyi dağıtabildiği, kullandıkça öde paradigmasını uygular. 
Basit bir sanal makine kadar küçük ya da daha yüksek SKU'ya sahip binlerce sanal 
makine kadar büyük olabilir. Azure, herhangi bir müşteriyi herhangi bir kaynağı 
temin etmeden alıkoymaz veya sayılar açısından kısıtlamaz. Bir kurumda Azure 
aboneliğine erişimi olan çok sayıda kişi olabilir. Yalnızca gerekli kaynakların, bunları 
oluşturma hakkı olan kişiler tarafından sağlanabileceği bir yönetim modelinin 
uygulanması gerekir. Azure; Azure Rol Tabanlı Erişim Denetimi (RBAC) ve 
kaynakların yönetiminin sağlanması ve gerçekleştirilmesi için politikalar ve kilitler 
gibi kaynak yönetim özellikleri sunar.

Yönetimin bir diğer önemli yönü maliyet, kullanım ve bilgi yönetimidir. Kurum 
yönetimi, bulut tüketimi ve maliyeti konusunda her zaman güncel bilgiye sahip 
olmak ister. Her bir ekibin, departmanın veya birimin toplam harcamanın yüzde 
kaçını kullandığını belirlemek ister. Kısacası, kullanım ve maliyet hakkında çeşitli 
boyutlara göre raporlar almak isterler. Azure, bu tür bilgilerin yönetime anında 
sunulmasına yardımcı olabilecek bir etiketleme özelliği sağlar.

Bu bölümde aşağıdaki konuları ele alacağız:

• Azure RBAC
• Azure ilkeleri
• Azure kilitleri
• Azure etiketleri
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Azure etiketleri
Sözlükte etiket kelimesi, bir kişiye veya bir şeye, tanımlama veya başka bilgiler 
sağlama amacıyla eklenen belirtke olarak tanımlanır. Azure, kaynak gruplarının 
veya kaynakların ad-değer çiftleriyle etiketlenmesine olanak tanır. Etiketleme, 
kaynakların mantıksal olarak düzenlenmesine ve sınıflandırılmasına yardımcı olur. 
Azure aynı zamanda kaynak gruplarını ve bunların kaynaklarını 15 ad-değer çifti ile 
etiketleme olanağı sağlar. Kaynak grubu kaynaklar için bir kapsayıcı olsa da kaynak 
grubunun etiketlenmesi, grubu oluşturan tüm kaynakların etiketlenmesi anlamına 
gelmez. Kaynak grupları ve kaynaklar, daha sonra bu bölümde açıklanacağı gibi 
kullanımlarına göre etiketlenmelidir. Etiketler abonelik düzeyinde işlev görür. Azure 
herhangi bir ad-değer çiftini kabul eder, bu nedenle bir kurumun hem adları hem  
de olası değerlerini tanımlaması önemlidir.

Fakat etiketleme neden önemlidir? Diğer bir deyişle, etiketleme ile hangi problemler 
çözülebilir? Etiketleme aşağıdaki faydaları sağlar:

• Kaynakların sınıflandırılması: Bir Azure aboneliği, kurum içindeki birden 
fazla departman ve rol tarafından kullanılır. Yönetimin bu kaynakların 
sahiplerini tanımlaması önemlidir. Etiketleme, departmanları ve rolleri temsil 
edebilecek kaynaklara tanımlayıcılar atamayı sağlar.

• Azure kaynakları için bilgi yönetimi: Bir abonelikteki Azure kaynakları, 
erişim sağlayabilen herhangi biri tarafından tedarik edilebilir. Kurumlar, 
kendi bilgi yönetimi politikaları açısından kaynakların düzgün bir şekilde 
sınıflandırılmasını ister. Politikalar; geliştirme, test etme gibi uygulama ömür 
döngüsü yönetimine ve üretim ortamlarına dayalı olabilir. İçe veya dışa 
dönük kullanıma dayanabilir. Önceliklerine ve daha fazlasına dayanabilir. 
Her kurumun bilgi kategorilerini tanımlamak için kendine ait bir yöntemi 
vardır ve onlar için durum Azure'da da farklı değildir. Etiketler kaynakların 
mantıksal bir şekilde düzenlenmesine yardımcı olur.

• Maliyet yönetimi: Azure'da etiketleme, kaynakların kategorilerine göre 
tanımlanmasına yardımcı olabilir. Tanımlanan bilgi yönetimi kategorilerine 
göre kategori başına maliyeti belirlemek için Azure'da sorgular yürütülebilir. 
Örneğin, Azure'daki ortam geliştirme kaynaklarının finans departmanı 
ve pazarlama departmanı için olan maliyeti kolayca belirlenebilir. Ayrıca 
Azure, etiketlere göre fatura bilgisi sunar. Bu özellik, hangi ekiplerin, 
departmanların veya grupların tükettiğini tanımlamaya yardımcı olur.

Etiketler Azure'da belli sınırlamalara sahiptir.

Azure bir kaynakla veya kaynak grubuyla en fazla 15 etiket ad-değer çiftinin 
ilişkilendirilmesine izin verir.
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Etiketler devredilemez. Kaynak grubuna uygulanan etiketler grup içerisindeki tekil 
kaynaklara uygulanmaz. Ancak kaynakları tedarik ederken etiketlemeyi unutmak 
oldukça kolaydır. Azure politikaları, etiketlerin tedarik sırasında uygun değerle 
uygulanmasını sağlayan mekanizmalardır. Politikaların ayrıntılarını bu bölümde 
daha sonra ele alacağız. Tam bir paragraf politikalara ayrılmıştır.

Etiketler, kaynak ve kaynak gruplarına PowerShell, Azure CLI 2.0, Azure kaynak 
yönetimi şablonları, Azure portalı ve Azure resource manager REST API'leri 
kullanılarak atanabilir.

Tekrar kullanılabilecek Azure etiketlerini kullanan bir bilgi yönetimi sınıflandırması 
örneği burada gösterilmektedir. Bu örnekte bir kaynak grubunu veya kaynakları 
etiketlemek için departman, proje, ortam, sahip, onaylayıcı, bakımı yapan, başlangıç 
tarihi, bitiş tarihi ve yama tarihi ad-değer çiftleri kullanılmıştır. PowerShell, Azure 
CLI veya REST API'lerini kullanarak belirli bir etiket veya etiketlerin birleşimine ait 
tüm kaynakları bulmak son derece kolaydır.
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PowerShell ile etiketler
Etiketler, PowerShell, Azure Resource Manager şablonları, portal ve REST API'leri 
kullanılarak yönetilebilir. Bu bölümde etiketleri oluşturmak ve uygulamak için 
PowerShell kullanılacaktır. PowerShell, etiketleri alıp kaynak gruplarına ve 
kaynaklara eklemek için bir cmdlet sağlar.

• Bir kaynakla ilişkili etiketleri PowerShell kullanarak almak için Find-
AzureRMResource cmdlet'i kullanılabilir:
(Find-AzureRmResource -TagName Dept -TagValue Finance).Name

• Bir kaynakla ilişkili etiketleri PowerShell kullanarak almak için aşağıdaki 
komut kullanılabilir:
(Find-AzureRmResourceGroup -Tag @{ Dept="Finance" }).Name

• Bir kaynak grubuna etiket atamak için Set-AzureRmResourceGroup cmdlet'i 
kullanılabilir:
Set-AzureRmResourceGroup -Name examplegroup -Tag @{ Dept="IT"; 
Environment="Test" }  

• Bir kaynağa etiket atamak için Set-AzureRmResource cmdlet'i kullanılabilir:

Set-AzureRmResource -Tag @{ Dept="IT"; Environment="Test" } 
-ResourceName examplevnet -ResourceGroupName examplegroup

ARM şablonu ile etiketler
Azure resource manager şablonu, her kaynak için etiketleri belirlemeye de yardımcı 
olur. Her kaynağa birden fazla etiket atamak için kullanılabilir. Bu özellik aşağıdaki 
gibi gösterilir:

{
    "$schema": "https://schema.management.azure.com/
schemas/2015-01-01/deploymentTemplate.json#",
    "contentVersion": "1.0.0.0",
    "resources": [
    {
      "apiVersion": "2016-01-01",
      "type": "Microsoft.Storage/storageAccounts",
      "name": "[concat('storage', uniqueString(resourceGroup().id))]",
      "location": "[resourceGroup().location]",
      "tags": {
        "Dept": "Finance",
        "Environment": "Production"
      },
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      "sku": {
        "name": "Standard_LRS"
      },
      "kind": "Storage",
      "properties": { }
    }
    ]
}

Önceki örnekte iki etikete (Dept ve Environment), Azure resource manager 
şablonları kullanılarak bir depolama hesabı eklendi.

Kaynak grupları ve kaynaklar
Yazılım mimarlarının, Azure kaynakları ve kaynak grupları için taksonomi ve bilgi 
mimarisine karar vermesi bir zorunluluktur. Kaynakların sorgu gereksinimlerine 
göre sınıflandırılacağı kategorileri belirlemeleri gerekir. Ancak aynı zamanda, 
etiketlerin tekil kaynaklara mı yoksa kaynak gruplarına mı ekleneceğini de 
belirlemelilerdir.

Eğer bir grup içindeki bütün kaynaklar için aynı etiket gerekiyorsa her bir kaynağın 
etiketlenmesindense kaynak grubunun etiketlenmesi daha iyidir. Etiketlerin kaynak 
seviyesinde mi yoksa kaynak grubu seviyesinde mi uygulanacağı kesinleştirilmeden 
önce etiketlere dair sorguların hesaba katılması önemlidir. Sorgular abonelik ve 
kaynak grupları kapsamındaki tekil kaynak türleri ile ilgiliyse etiketin kaynaklara 
atanması daha mantıklıdır, fakat sorgularda kaynak gruplarının belirtilmesi yeterli 
oluyorsa etiketler kaynak gruplarına uygulanmalıdır.

Azure ilkeleri
Son bölüm Azure kurulumlarında etiketlerin uygulanmasıyla ilgiliydi. Etiketler 
kaynakların düzenlenmesi için mükemmeldir, fakat geriye değinilmemiş bir faktör 
ve soru kalır. Kurumlar etiketlerin her kurulum için uygulanmasını nasıl sağlar? 
Azure etiketleri, kaynaklara ve kaynak gruplarına otomatik olarak uygulanmalıdır.  
Azure'da, kaynaklara ve kaynak gruplarına uygun etiketlerin eklendiğinden emin 
olmak için bir kontrol bulunmamaktadır. Bu sadece etiketlerle ilgili değildir; Azure 
üzerindeki herhangi bir kaynak için herhangi bir yapılandırmayla ilgili olabilir. 
Örneğin; tüm kaynaklar Doğu ABD'de dağıtılmalıdır ve başka hiçbir yerde hiçbir 
kaynak dağıtılamaz.
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Şu ana kadar bu bölümün Azure üzerinde bir yönetim modülü oluşturmakla ilgili 
olduğunu tahmin etmiş olabilirsiniz. Yönetim, disiplin sağlamaya ve maliyeti kontrol 
altında tutmaya yardımcı olduğundan Azure için önemli bir unsurdur. Aynı zamanda 
Azure ortamına erişim sağlayan herkesin, kurum öncelikleri ve süreçleri hakkında 
bilgi sahibi kişiler olmasını sağlar. Kaynakların yönetilmesine yardımcı olan kurumsal 
kuralları belirlemeye yardımcı olur.

Her bir politika birden fazla kural kullanılarak oluşturulabilir ve aboneliğe 
ve kaynak gruplarına birden fazla politika uygulanabilir. Politika, kurallar 
uygulandıktan ve karşılandıktan sonra bir eylem yürütür. Eylem; mevcut işlemi 
reddedilmesi, işlemin denetlenmesi (günlüğe yazıp tamamlanmasına izin vermek 
anlamına gelir) ve eğer işlemde eksikse işleme meta veri eklenmesi olabilir.

Politika örnekleri; kaynakların adlandırılma kuralı, kaynakların etiketlenmesi, 
tedarik edilebilecek kaynak türleri, kaynakların konumu ve bu kuralların bir 
kombinasyonuyla ilgili olabilir.

Yerleşik politikalar
Azure özel politikalar oluşturmak için gerekli altyapıyı sağlar, fakat aynı zamanda 
yönetim için sıklıkla ihtiyaç duyulan ve kullanılan, bazı kullanıma hazır politikalar 
da sunar. Bu politikalar izin verilen konum, izin verilen kaynak türleri ve etiketlerle 
ilgilidir. Bu yerleşik politikalar hakkında  daha fazla bilgi için https://docs.
microsoft.com/en-us/azure/azure-resource-manager/resource-manager-
policy adresini ziyaret edin.

Politika dili
Azure politikaları, politikaların tanımlanıp açıklanması için JSON dilini kullanır.

Politikanın benimsenmesinde iki adım vardır. Politika önce tanımlanmalı ardından 
uygulanmalı ve atanmalıdır. Politikalar kapsama bağlıdır ve abonelik ve kaynak 
grubu seviyesinde uygulanabilir.

Politikalar, tüm popüler programlama dillerine benzer bir şekilde if...then 
blokları kullanılarak tanımlanır. if bloğu koşulları değerlendirmek için yürütülür ve 
bu koşullardan edinilen sonuçlara bağlı olarak then bloğu yürütülür:

{
  "if": {
    <condition> | <logical operator>
  },
  "then": {
    "effect": "deny | audit | append"
  }
}

https://docs.microsoft.com/en-us/azure/azure-resource-manager/resource-manager-policy
https://docs.microsoft.com/en-us/azure/azure-resource-manager/resource-manager-policy
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Azure politikalarının basit if koşullarına izin vermesinin yanı sıra birden fazla 
if koşulu, kompleks kuralların oluşturulması için mantıksal olarak bir araya 
getirilebilir. Bu koşullar AND, OR ve NOT operatörleri kullanılarak birleştirilebilir.

• AND söz dizimi tüm koşulların doğru olmasını gerektirir
• OR söz dizimi koşullardan birinin doğru olmasını gerektirir
• NOT söz dizimi koşulun sonucunu tersine çevirir

AND söz dizimi aşağıda gösterilmektedir. allOf anahtar sözcüğü ile temsil edilir:

"if": {
  "allOf": [
    { 
       "field": "tags",
        "containsKey": "application"
    },
    {
      "field": "type",
      "equals": "Microsoft.Storage/storageAccounts"
    }
  ]
},

OR söz dizimi aşağıda gösterilmektedir. anyOf anahtar sözcüğü ile temsil edilir:

"if": {
  "anyOf": [
    {
       "field": "tags",
        "containsKey": "application"
    },
    {
      "field": "type",
      "equals": "Microsoft.Storage/storageAccounts"
    }
  ]

},

NOT söz dizimi aşağıda gösterilmektedir. not anahtar sözcüğü ile temsil edilir:

"if": {
  "not": [
    {
       "field": "tags",
        "containsKey": "application"



Politikaları, Kilitleri ve Etiketleri Tasarlama

[ 212 ]

    },
    {
      "field": "type",
      "equals": "Microsoft.Storage/storageAccounts"
    }
  ]
},

Hatta bu mantıksal operatörler aşağıdaki şekilde bir araya getirilebilir:

"if": {
  "allOf": [
    {
      "not": {
        "field": "tags",
        "containsKey": "application"
      }
    },
    {
      "field": "type",
      "equals": "Microsoft.Storage/storageAccounts"
    }
  ]
},

Bu işlem, C# ve Node.js gibi popüler programlama dillerindeki if koşullarına  
çok benzerdir.

If ("type" == "Microsoft.Storage/storageAccounts") {
      Deny 
}

Unutulmamalıdır ki bir allow (izin verme) eylemi yoktur, fakat bir Deny (reddetme) 
eylemi vardır. Bu durum da politika kurallarının reddetmeye göre yazılması 
gerektiği anlamına gelir. Kurallar, koşulları değerlendirmeli ve koşulların doğru 
sonucunu ermesi durumunda Deny sonucunu vermelidir.

İzin verilen alanlar
Politikalarda izin verilen alanlar aşağıdaki gibidir:

• Name

• Kind

• Type

• Location
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• Tags

• Tags.*

• Property aliases

Azure kilitleri
Kilitler, kaynaklar üzerindeki belirli eylemleri durdurma amaçlı bir mekanizmadır. 
RBAC, kullanıcılara/gruplara/uygulamaya belli bir kapsamda haklar verir. Sahip, 
katılımcı ve okuyucu gibi kullanıma hazır RBAC rolleri vardır. Katılımcı rolü ile 
bir kaynağı silmek veya değiştirmek mümkündür. Bu tür eylemler, kullanıcının 
katılımcı rolüne sahip olmasına rağmen nasıl engellenebilir? Azure kilitleri bu 
noktada devreye girer.

Azure kilitleri iki şekilde yardımcı olabilir:

• Kaynaklar, sahip erişimi bulunsa bile silinemeyecek şekilde kilitlenebilir
• Kaynak, silinemeyecek ya da yapılandırması değiştirilemeyecek şekilde 

kilitlenebilir

Bu özellik, kaynakların değiştirilmemesi veya kazara silinmemesi gereken üretim 
ortamındaki kaynaklar için çok kullanışlıdır.

Kilitler; abonelik, kaynak grubu veya tekil kaynak seviyelerinde uygulanabilir. 
Kilitler; abonelikler, kaynak grupları ve kaynaklar arasında devralınır. Ana seviyede 
bir kilit uygulanması, alt seviyedekilerin de bu kilidi devralmasını sağlar. Daha 
sonra eklenen kaynaklar bile kilidi ana seviyeden devralır. Devralmada en kısıtlayıcı 
kilit önceliklidir. Kilidin kaynak seviyesinde uygulanması kaynağı içeren kaynak 
grubunun silinmesini de engeller.

Kilitler, kaynak dahilindeki işlemlere değil, yalnızca kaynağın yönetilmesine 
yardımcı olan işlemlere uygulanır.  Kullanıcıların kilit oluşturmak veya değiştirmek 
için, Microsoft.Authorization/* veya Microsoft.Authorization/locks/* 
RBAC izinlerine sahip olması gerekir.

Kilitler Azure Portalı, Azure PowerShell, Azure CLI, ARM şablonları ve REST API 
aracılığıyla oluşturulabilir ve uygulanabilir.

ARM şablonu kullanarak kilit oluşturma aşağıda görüldüğü gibidir:

{
  "$schema": "https://schema.management.azure.com/schemas/2015-01-01/
deploymentTemplate.json#",
  "contentVersion": "1.0.0.0",
  "parameters": {
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    "lockedResource": {
      "type": "string"
    }
  }
  "resources": [
    {
      "name": "[concat(parameters('lockedResource'), '/Microsoft.
Authorization/myLock')]",
      "type": "Microsoft.Storage/storageAccounts/providers/locks",
      "apiVersion": "2015-01-01",
      "properties": {
        "level": "CannotDelete"
      }
    }
  ]
}

PowerShell kullanarak kilit oluşturma ve kaynağa uygulama aşağıda görüldüğü 
gibidir:

New-AzureRmResourceLock -LockLevel CanNotDelete -LockName LockSite `

  -ResourceName examplesite -ResourceType Microsoft.Web/sites `

  -ResourceGroupName exampleresourcegroup

PowerShell kullanarak kilit oluşturma ve kaynağa uygulama aşağıda görüldüğü 
gibidir:

New-AzureRmResourceLock -LockName LockGroup -LockLevel CanNotDelete `

  -ResourceGroupName exampleresourcegroup

Azure CLI kullanarak kilit oluşturma ve kaynağa uygulama aşağıda görüldüğü 
gibidir:

az lock create --name LockSite --lock-type CanNotDelete \

  --resource-group exampleresourcegroup --resource-name examplesite \

  --resource-type Microsoft.Web/sites

Azure CLI kullanarak kilit oluşturma ve kaynağa uygulama aşağıda görüldüğü 
gibidir:

az lock create --name LockGroup --lock-type CanNotDelete \

  --resource-group exampleresourcegroup
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Azure RBAC
Azure, Azure AD yardımıyla kaynakları için kimlik doğrulama sağlar. 
Doğrulandıktan sonra kimliğe herhangi bir kaynağa, tüm kaynaklara veya yalnızca 
söz konusu kullanıcı için seçilen kaynağa ne zaman erişim izni verilmesi gerektiği 
değerlendirilmeli ve karar verilmelidir. Bu eylem, geleneksel olarak kimlik 
doğrulama olarak bilinir. Kimlik doğrulama, sağlanan bir kimliğin kaynağa erişim 
için gerekli izinlere sahip olup olmadığını ve amaçlanan işlemi gerçekleştirip 
gerçekleştiremeyeceğini değerlendirir. Azure aboneliğine erişimi bulunan herkese, 
işin gerçekleştirilebilmesi için yeterli düzeyde izin verilmelidir. Ekleme yüzeyinin 
minimumda kalmasını sağlamak için kimliklere atanması gerekli izinlerden daha 
fazla izin atanmamalıdır.

Kimlik Doğrulama yaygın olarak Rol Tabanlı Erişim Denetimi adıyla bilinir. 
Azure'daki RBAC, bir kapsam içerisinde kimliklere (kullanıcılar/gruplar/
uygulamalar) izinlerin atanmasını ifade eder. Kapsam; abonelik, kaynak grubu veya 
tekil kaynaklar olabilir.

RBAC, farklı izinlerin oluşturulmasına ve farklı kimliklere atanmasına yardımcı 
olur. Bu özellik, ekipteki herkesin aynı izne sahip olmasındansa ekip dahilindeki 
görevlerin ayrıştırılmasına yardımcı olur. İnsanların işlerinden sorumlu 
hissetmelerini sağlar, çünkü bir başkasının bu işi gerçekleştirmek için erişimi bile 
olmayabilir. Unutulmamalıdır ki daha yüksek kapsamda erişim sağlamak, alt 
kaynakların bu izinleri otomatik olarak devralmasını sağlar. Örneğin, bir kaynak 
grubu için okuma erişimi sağlamak, bu kimliğin bu kaynak grubundaki tüm 
kaynaklar için okuma iznine sahip olması anlamına gelir.

Azure üç genel amaçlı yerleşik rol sağlar. Bu planlar aşağıdaki gibidir:

• Tüm kaynaklara tam erişimi bulunan Sahip rolü
• Okuma/yazma kaynaklarına erişimi olan Katılımcı rolü
• Kaynaklarda yalnızca okuma iznine sahip olan Okuyucu rolü

Azure tarafından sağlanan daha fazla rol vardır fakat bunlar kaynağa özeldir. 
Örneğin, ağ katılımcısı ve güvenlik yöneticisi.

Azure tarafından tüm kaynaklar için sağlanan tüm rolleri almak için PowerShell 
konsolunda Get-AzureRmRoleDefinition komut satırını yürütün.
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Her rol tanımı belli izin verilen ve izin verilmeyen eylemlere sahiptir. Örneğin, sahip 
rolünde tüm eylemlere izin verilir ve hiçbir eylem yasak değildir. Yasak eylemler 
tüm eylemlerden önce gelir:

PS C:\Users\rimodi> Get-AzureRmRoleDefinition -Name "owner"    

    

Name             : Owner

Id               : 8e3af657-a8ff-443c-a75c-2fe8c4bcb635

IsCustom         : False

Description      : Lets you manage everything, including access to 
resources.

Actions          : {*}

NotActions       : {}

AssignableScopes : {/}

Her rol birden fazla izinden oluşur. Her kaynak bir işlem listesi sağlar. Bir kaynak 
tarafından desteklenen işlem Get-AzureRmProviderOperation cmdlet'i kullanılarak 
elde edilebilir. Bu cmdlet, sağlayıcının adını ve işlemlerin çekileceği kaynağı alır:

Get-AzureRmProviderOperation -OperationSearchString "Microsoft.
Insights/*"

Aşağıdaki çıktı ile sonuçlanır:

PS C:\Users\rimodi> get-AzureRmProviderOperation -OperationSearchString 
"Microsoft.Insights/*" | select operation

    

Operation                                                      

---------                                                      

Microsoft.Insights/Register/Action                                  

Microsoft.Insights/AlertRules/Write                                 

Microsoft.Insights/AlertRules/Delete                                

Microsoft.Insights/AlertRules/Read                                  

Microsoft.Insights/AlertRules/Activated/Action                      

Microsoft.Insights/AlertRules/Resolved/Action                       

Microsoft.Insights/AlertRules/Throttled/Action                      

Microsoft.Insights/AlertRules/Incidents/Read                        

Microsoft.Insights/MetricDefinitions/Read                           

Microsoft.Insights/eventtypes/values/Read                           

Microsoft.Insights/eventtypes/digestevents/Read                     
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Microsoft.Insights/Metrics/Read                                     

Microsoft.Insights/LogProfiles/Write                                

Microsoft.Insights/LogProfiles/Delete                               

Microsoft.Insights/LogProfiles/Read                                 

Microsoft.Insights/Components/Write                                 

Microsoft.Insights/Components/Delete                                

Microsoft.Insights/Components/Read                                  

Microsoft.Insights/AutoscaleSettings/Write                          

Microsoft.Insights/AutoscaleSettings/Delete                         

Microsoft.Insights/AutoscaleSettings/Read                           

Microsoft.Insights/AutoscaleSettings/Scaleup/Action                 

Microsoft.Insights/AutoscaleSettings/Scaledown/Action               

    Microsoft.Insights/AutoscaleSettings/providers/Microsoft.Insights/
MetricDefinitions/Read

Microsoft.Insights/ActivityLogAlerts/Activated/Action               

Microsoft.Insights/DiagnosticSettings/Write                         

Microsoft.Insights/DiagnosticSettings/Delete                        

Microsoft.Insights/DiagnosticSettings/Read                          

Microsoft.Insights/LogDefinitions/Read                              

Microsoft.Insights/Webtests/Write                                   

Microsoft.Insights/Webtests/Delete                                  

Microsoft.Insights/Webtests/Read                                    

Microsoft.Insights/ExtendedDiagnosticSettings/Write                 

Microsoft.Insights/ExtendedDiagnosticSettings/Delete                

Microsoft.Insights/ExtendedDiagnosticSettings/Read  

Özel roller
Roller birden fazla iznin bir araya getirilmesiyle oluşturulur. Örneğin, özel bir rol, 
aşağıdaki gibi birden fazla kaynağa ait işlemlerden oluşabilir:

$role = Get-AzureRmRoleDefinition "Virtual Machine Contributor"

$role.Id = $null

$role.Name = "Virtual Machine Operator"

$role.Description = "Can monitor and restart virtual machines."

$role.Actions.Clear()

$role.Actions.Add("Microsoft.Storage/*/read")
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$role.Actions.Add("Microsoft.Network/*/read")

$role.Actions.Add("Microsoft.Compute/*/read")

$role.Actions.Add("Microsoft.Compute/virtualMachines/start/action")

    $role.Actions.Add("Microsoft.Compute/virtualMachines/restart/action") 
$role.Actions.Add("Microsoft.Authorization/*/read")

    $role.Actions.Add("Microsoft.Resources/subscriptions/resourceGroups/
read")

$role.Actions.Add("Microsoft.Insights/alertRules/*")

$role.Actions.Add("Microsoft.Support/*")

$role.AssignableScopes.Clear()

$role.AssignableScopes.Add("/subscriptions/c276fc76-9cd4-44c9-99a7-
4fd71546436e")

$role.AssignableScopes.Add("/subscriptions/e91d47c4-76f3-4271-a796-
21b4ecfe3624")

New-AzureRmRoleDefinition -Role $role

Bunun RBAC'den farklı nedir?
Kilitler RBAC'den farklıdır. RBAC, kaynak için, kaynağa özgü olan izinlerin 
verilmesini veya reddedilmesini sağlar. Bu izinler; okuma, yazma ve kaynak 
güncelleme gibi işlemleri gerçekleştirmekle ilgilidir. Öte yandan kilitler, kaynağı 
yapılandırma ve silme izinlerinin reddedilmesine ilişkindir.

Azure yönetim özelliklerini uygulama 
örnekleri
Bu bölümde, Azure yönetimi ve maliyet yönetim özelliklerini uygulamak isteyen 
kurgusal bir kurum için olan örnek bir mimari uygulamayı ele alacağız.

Arka plan
Company Inc, Azure IaaS'de bir sosyal medya çözümü uygulayan, dünya çapında 
bir şirkettir. Azure sanal makinelerde ve ağlarda dağıtılan web sunucularını ve 
uygulama sunucularını kullanır. Azure SQL sunucuları arka uç veritabanı olarak 
işlev görür.
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Rol tabanlı erişim denetimi
İlk görev, uygun takımların ve uygulama sahiplerinin kaynaklarına erişebilmelerinin 
sağlanmasıdır. Her takımın farklı gereksinimleri olduğu bilinmektedir. Açıklık 
getirmek gerekirse, Azure SQL, Azure IaaS yapılarına kıyasla ayrı bir kaynak 
grubunda dağıtılmaktadır.

Yönetici abonelik için aşağıdaki görevleri atar:

Rol Atanan kişi Açıklama

Sahip Yönetici Tüm kaynak gruplarını ve aboneliği 
yönetir.

Güvenlik yöneticisi Güvenlik idarecileri
Bu rol, kullanıcıların Azure 
Güvenlik Merkezi'ne ve kaynakların 
durumuna bakmasını sağlar.

Katılımcı Altyapı yönetimi Sanal makinelerin ve diğer 
kaynakların yönetilmesi.

Okuyucu Geliştiriciler

Kaynakları görüntüleyebilir, fakat 
değiştiremez. Geliştiricilerin kendi 
geliştirme/test etme ortamlarında 
çalışmaları beklenir.

Özet
Yönetim ve maliyet yönetimi buluta geçiş yapan şirketler için en önemli önceliklerden 
biridir. Kullandıkça öde özelliğine sahip bir Azure aboneliğinin bulunması, aboneliğe 
erişimi olan herkes istediği kadar kaynak tedarik edebileceğinden, şirket bütçesine 
zarar verebilir. Bazı kaynaklar ücretsizken bazıları pahalıdır. Kurumların bulut 
maliyetlerini kontrol altında tutmaları önemlidir. Etiketler fatura raporlarının 
oluşturulmasına yardımcı olur. Bu raporlar, departmanlara veya projelere ya 
da sahiplere veya uygun görülen diğer herhangi bir kritere dayanabilir. Maliyet 
önemlidir, yönetim de eşit derecede önem taşır. Azure, yönetimi formüle etmek için 
kilitler, politikalar ve RBAC sunar. Politikalar, kaynak işlemlerinin reddedilmesini 
veya denetlenmesini sağlar, kilitler, kaynakların değiştirilmesini veya silinmesini 
engeller ve RBAC çalışanların işlerini yapmaları için en uygun izinlere sahip olmalarını 
sağlar. Bu dört özellikle birlikte şirketler Azure kurulumlarında sağlam bir yönetim ve 
maliyet kontrolüne sahip olabilirler.

Bir sonraki bölümde Azure'daki DevOps'a odaklanılacak ve buna ilişkin önemli 
kavramlar ve uygulama teknikleri ele alınacaktır.
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Azure'da DevOps
Yazılım geliştirme, çok sayıda süreçten, araçtan oluşan ve farklı departmanlardan 
insanları içeren karmaşık bir girişimdir. Hepsinin bir araya gelip uyumlu bir şekilde 
çalışması gerekir. Çok fazla değişken olması nedeniyle, son kullanıcılara teslimi 
sırasında riskler yüksektir. Küçük bir eksiklik veya yanlış yapılandırma sonucu 
uygulama çökebilir. Bu bölüm, riski kayda değer bir derecede düşüren ve müşteriye 
her seferinde yüksek kaliteli yazılımın teslim edildiğinden emin olan uygulamaları 
benimsemek ve uygulamakla ilgilidir.

DevOps'la ilgili ayrıntılara girmeden önce, yazılım şirketlerinin karşılaştığı DevOps 
ile ele alınan sorunları anlayalım. 

• Kurumlar katıdır ve değişikliği hoş karşılamaz.
• Katı ve zaman harcayan süreçler
• Silolarda çalışan izole ekipler
• Monolitik tasarım ve büyük patlama (big bang) kurulumları
• Manuel yürütme
• Yenilik eksikliği

Bu bölümde, şunların ayrıntılarına ineceğiz:

• DevOps
• DevOps uygulamaları
• Yapılandırma yönetimi
• Sürekli entegrasyon
• Sürekli kurulum
• Sürekli teslim
• Visual Studio Team Services
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• DevOps hazırlıkları
• PaaS çözümü için DevOps
• Sanal makine (IaaS) tabanlı çözümler için DevOps
• Kapsayıcı (IaaS) tabanlı çözümler için DevOps
• Azure otomasyonu
• DevOps için Azure araçları

DevOps nedir?
Şu anda, DevOps'un tanımıyla ilgili olarak sektörde bir fikir birliği söz konusu 
değil. Her kurum kendi DevOps tanımlarını oluşturdu ve bunu uygulamaya çalıştı. 
Kendi bakış açıları var ve otomasyonları varsa, yapılandırma yönetimi etkinse çevik 
işlemler veya başka bir birleşim kullanarak DevOps'u uyguladıklarını düşünüyorlar.

DevOps, yazılım sistemlerinin teslim mekanizmasıyla ilgilidir. Bu, insanları bir araya 
getirmek, işbirliği yapmalarını ve iletişim kurmalarını sağlamak, ortak bir amaç ve 
vizyona doğru birlikte çalışmakla ilgilidir. Ortak sorumlulukları, hesap verilebilirliği 
ve sahipliği üstlenmekle ilgilidir. İşbirliğini ve hizmet anlayışını teşvik eden işlemler 
uygulamakla ilgilidir. Kurum içinde çeviklik ve esneklik kazandıran teslimat 
mekanizmalarına olanak tanır. Popüler inanışın aksine, DevOps araçlar, teknoloji 
ve otomasyonla ilgili değil. Bunlar, işbirliğine, çevik işlemlerin uygulanmasına ve 
müşteriye daha hızlı ve daha iyi teslimat yapmaya yardımcı olan kolaylaştırıcılardır.

DevOps için internette birçok tanım mevcut ve bu tanımlar ne yanlış ne de hatalı. 
DevOps bir çerçeve veya yöntemler bütünü sunmaz. Bu, bir kurum, etkileşim veya 
projede kullanıldığında hem DevOps'un hem de kurumun amacını ve vizyonunu 
yerine getiren prensipler ve yöntemler dizisidir. Bu prensipler ve yöntemler, belirli 
bir işlemi, aracı, teknolojiyi ve de ortamı şart koşmaz. DevOps, herhangi bir araçla, 
teknolojiyle ve işlemle uygulanabilecek yönlendirmeler sunar ancak DevOps'un 
prensipleri ve uygulamalarının vizyonunu yerine getirirken bazı teknoloji ve 
işlemlerin uygulanması daha mümkün olabilir.

DevOps uygulamaları müşterilerine hizmetler ve ürünler sunan tüm kurumlar 
tarafından uygulanabilir olsa da, bu kitaba devam ederken yazılım geliştirme ve 
kurumların operasyonlar departmanının bakış açısından DevOps'a bakacağız.
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Peki, DevOps nedir? DevOps şöyle tanımlanır:

Yazılım sisteminin son kullanıcıya daha hızlı, daha çabuk ve daha etkili bir şekilde 
uçtan uca teslimatının yapılması için, geliştiricileri ve operasyon ekiplerini yazılım 
sisteminin başından itibaren bir araya getiren, tekrar tekrar, tutarlı ve öngörülebilir 
bir şekilde bahsedilen teslimatı gerçekleştirip pazarlama süresini azaltan ve bu 
sayede rekabetçi avantaj kazandıran bir dizi prensip ve yöntemdir.

DevOps'un önceki tanımını sesli olarak okuyun; yakından baktığınızda, herhangi 
bir belirli işlemi, aracı veya teknolojiyi belirtmez veya bunlara işaret etmez. Özel bir 
yöntemler bütünü veya ortam istemez.

DevOps prensiplerini ve uygulamalarını herhangi bir kuruma uygulamaktaki amaç, 
paydaşların (müşteriler de dahil) taleplerinin ve beklentilerin verimli ve etkili bir 
şekilde karşılandığından emin olmaktır.

Müşterinin talepleri ve beklentileri şu durumlarda karşılanmış olur:

• Müşteri istediği özellikleri alır
• Müşteri istediği özelliği alır
• Müşteri özellikler üzerine güncellemeleri daha hızlı alır
• Teslimat kalitesi yüksektir

Bir kurum yukarıdaki beklentileri karşıladığında müşteriler mutlu olur ve kuruma 
sadık kalır. Bunun karşılığında kurumun pazardaki rekabet gücünün artmasıyla 
daha büyük bir marka ve pazar değeri biçilir. Kurumun toplam geliri ve nihai kâr-
zarar hanesi üzerinde doğrudan etkisi vardır. Kurum, yenilikler ve müşteri geri 
bildirimleri üzerine daha fazla yatırım yaparak güncelliğini korumak için sisteminde 
ve hizmetlerinde sürekli değişiklikler yapabilir.

DevOps prensipleri ve uygulamalarının herhangi bir kurumda uygulanması, onu 
çevreleyen ekosistem tarafından yönlendirilir. Bu ekosistem sektörden oluşur ve ait 
olduğu kurumu etki alanına alır.

DevOps bir dizi prensip ve uygulamaya dayanır. Bu bölümün sonraki kısımlarında, 
bu prensiplerin ve uygulamaların ayrıntılarına gireceğiz. DevOps'un temel 
prensipleri şunlardır:

• Çeviklik
• Otomasyon
• İş birliği
• Geri bildirim
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DevOps'un temel uygulamaları şunlardır:

• Sürekli entegrasyon
• Yapılandırma yönetimi
• Sürekli kurulum
• Sürekli teslim
• Sürekli öğrenme

DevOps yeni bir paradigma değildir ancak son zamanlarda oldukça fazla popülerlik 
ve ilgi kazanıyor. Benimsenme oranı en yüksek seviyesinde ve gün geçtikçe daha 
fazla şirket bu yolculuğa girişiyor. DevOps'tan özellikle bir yolculuk olarak bahsettik 
çünkü DevOps içinde farklı olgunluk seviyeleri var. Bu yolculukta sürekli kurulum 
ve teslimatı başarılı bir şekilde uygulamak olgunluğun en yüksek seviyesi olarak 
düşünülürken, kaynak kodu denetimi ve çevik yazılım kurulumunu benimsemek 
başlangıç olarak görülür.

DevOps'un bahsettiği ilk şeylerden biri, geliştiriciler ve operasyonlar ekibi arasındaki 
bariyerleri yıkmaktır. Çoklu ekipler arasında yakın işbirliği unsurunu beraberinde 
getirir. Geliştiricinin yalnızca kodu yazmaktan sorumlu olduğu ve test edilmesinin 
ardından kurulum için operasyonlara ilettiği anlayışı kırmakla ilgilidir. Ayrıca 
operasyonların, geliştirme etkinliklerinde oynayacak hiçbir rolü olmadığına dair 
anlayışı da yıkmakla ilgilidir. Operasyonlar ürün planlamasını etkilemelidir ve yayın 
olarak gelen özelliklerden haberdar olmalıdır. Ayrıca geliştiricilere sürekli olarak 
operasyonel sorunlarla ilgili geri bildirimler sağlamalıdır ki sonraki yayınlarda 
bunlar çözülsün. Sistemin operasyonel olarak daha iyi çalışması için sistem 
tasarımını da etkilemelidir. Benzer şekilde, geliştiriciler sistemin kurulumunda 
operasyonlara yardımcı olmalı ve sorunları ortaya çıktıklarında çözmelidir.

Tanım, sistemlerin paydaşlara daha hızlı, daha çabuk ve daha etkili uçtan uca teslimatından 
söz eder. Teslimatın ne kadar hızlı, çabuk veya etkili olması gerektiğinden 
bahsetmez. Teslimat, kurumun etki alanına, sektörüne, müşteri segmentasyonuna 
ve daha fazlasına bağlı olarak yeterince hızlı veya çabuk olmalıdır. Bazı kurumlar 
için yeterince hızlı olması üç aylık bir dönem anlamına gelirken bazıları için bu 
haftalar olabilir. Her iki tür de DevOps bakış açısından geçerlidir ve aynı şeyi 
başarmak üzere ilişkili işlemler ve teknolojileri kullanabilirler. DevOps bunu şart 
koşmaz. Kurumlar, genel proje, etkileşim ve kurum vizyonuna dayalı olarak DevOps 
prensipleri ve uygulamalarının en iyi uygulamasını tespit etmelidir.
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Ayrıca tanım, uçtan uca teslimattan da söz eder. Bu, planlama ve sistemin teslimatından 
hizmetlere ve operasyonlara kadar her şeyin DevOps uygulamasının bir parçası olması 
gerektiği anlamına gelir. İşlemler, uygulama geliştirme yaşam döngüsünde daha fazla 
esnekliğe, modülerliğe ve çevikliğe izin verecek şekilde olmalıdır. Kurumlar Waterfall, 
Agile, Kanban ve daha fazlası gibi en uygun işlemi kullanmakta özgür olsa da 
genellikle yineleme tabanlı teslimatı içeren çevik işlemleri uygun görmeye meyillidir. 
Bu, geniş, büyük teslimatlara kıyasla çok daha test edilebilir ve yönetilebilir olan daha 
küçük birimlerle daha hızlı teslimata olanak sağlar.

DevOps tekrar tekrar, tutarlı ve öngörülebilir bir şekilde son kullanıcılara ulaştırmaktan 
söz eder. Bu, organizasyonun otomasyondan yararlanarak müşterilere sürekli 
daha yeni ve yükseltilmiş özellikler sunması anlamına gelir. Otomasyon kullanımı 
olmadan tutarlılık ve öngörülebilirliğe ulaşamayız. Yüksek düzeyde tutarlılık 
ve öngörülebilirliği garantilemek için manuel iş sıfıra indirilmelidir. Hatalardan 
kaçınmak için otomasyon da uçtan uca olmalıdır. Sistem tasarımının, daha 
güvenilir, kullanılabilir ve ölçeklendirilebilir olması sebebiyle modüler olarak daha 
hızlı teslimata izin vermesi gerektiğini de belirtir. Testler tutarlı ve öngörülebilir 
teslimatta büyük bir rol oynar.

Daha önceden bahsedilen yöntemleri ve prensipleri uygulamanın nihai sonucu, 
kurumun müşterilerin beklentileri ve taleplerini karşılayabilmesidir. Kurum, 
rekabetten daha hızlı büyüyebilir ve sürekli yenilikler ve geliştirmeyle ürün ve 
hizmetlerinin kalitesini ve niteliklerini daha fazla artırabilir.

DevOps uygulamaları
DevOps her biri genel sürece belirgin bir işlevsellik kazandıran çok sayıda yöntemden 
oluşur. Aşağıdaki şekil aralarındaki ilişkiyi gösterir. Yapılandırma yönetimi, sürekli 
entegrasyon ve sürekli kurulum, DevOps'u etkinleştiren temel yöntemleri oluşturur. 
Bu üç hizmeti birleştirerek yazılım hizmetleri sunduğumuzda, sürekli teslimi başarmış 
oluyoruz. Sürekli teslim, bir kurumun yapılandırma yönetimi, sürekli entegrasyon 
ve sürekli kurulum olgunluğuna bağlı olan bir niteliği ve olgunluğudur. Tüm 
aşamalardaki sürekli geri bildirim, müşteriye üstün hizmet sunmaya yardımcı olan bir 
geri bildirim döngüsü oluşturur. Tüm DevOps yöntemlerinde işler. 
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Şimdi, bu niteliklerin her birini ve DevOps yöntemlerini ayrıntılı olarak inceleyelim.

Yapılandırma yönetimi
İş uygulaması ve hizmetleri, dağıtılabilecekleri bir ortama ihtiyaç duyar. Genellikle 
ortam, çok sayıda sunucu, bilgi işlem, ağ, depolama, kapsayıcı ve iş uygulamalarının 
kendileri üzerinden dağıtılabilmesi için birlikte çalışan daha birçok hizmetten 
oluşan bir altyapıdır. İş uygulamaları şirket içinde veya bulutlar üzerindeki çok 
sayıda sunucuda çalışan çok sayıda hizmete ayrıştırılmıştır ve her hizmetin, altyapı 
yapılandırmasıyla ilgili gerekliliklere ek olarak kendi yapılandırması da vardır. 
Kısacası, sistemleri müşterilere ulaştırmak için hem altyapı hem de uygulama 
gereklidir ve her ikisi de kendi yapılandırmasına sahiptir. Yapılandırma kayarsa 
uygulama beklendiği gibi çalışmayabilir ve kesinti süresine ve hataya yol açabilir. 
Dahası, ALM süreci çok sayıda aşamanın ve ortamın kullanımını gerektirdiğinden, 
uygulama farklı yapılandırmalara sahip birden çok ortama dağıtılmış olacaktır. 
Uygulama, geliştiricilerin işlerinin sonucunu görmesi için geliştirme ortamına 
dağıtılacaktır. Uygulama, işlev testleri, yük ve stres testleri, performans testleri, 
entegrasyon testleri ve daha fazlası için farklı yapılandırmaları olan çok sayıda test 
ortamına dağıtılacaktır. Ayrıca kullanıcı kabul testleri yürütmek için ön üretim 
ortamına da dağıtılmış olacaktır ve son olarak üretim ortamına dağıtılır. Bir 
uygulamanın, yapılandırmasında herhangi bir manuel değişiklik yapılmadan çok 
sayıda ortama dağıtılabilmesi önemlidir.
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Yapılandırma yönetimi bir dizi işlem ve araç sunar ve bunlar her ortamın ve 
uygulamanın kendi yapılandırmasını aldığından emin olmaya yardımcı olur. 
Yapılandırma yönetimi, yapılandırma öğelerini takip eder ve ortamdan ortama 
değişen her şey, yapılandırma öğesi olarak muamele görmelidir. Yapılandırma 
yönetimi, yapılandırma öğeleri arasındaki ilişkileri ve bir yapılandırma öğesindeki 
değişikliğin başka bir yapılandırma öğesini nasıl etkileyeceğini tanımlar.

Yapılandırma yönetimi şu alanlarda yardımcı olur:

• Kod olarak altyapı: Altyapının tedarik edilme ve yapılandırma süreci kodla 
temsil edildiğinde, aynı kod uygulama yaşam döngüsü sürecine gider; 
bu, Kod Olarak Altyapı şeklinde bilinir. Kod olarak altyapı, altyapının 
tedarik edilme ve yapılandırmasının otomatikleştirilmesine yardım eder. 
Ayrıca depoda saklanabilecek ve sürüm denetimli bir kod şeklinde tüm 
altyapıyı temsil eder. Bu, ihtiyaç duyulduğunda kullanıcıların önceki ortam 
yapılandırmalarını kullanmasına izin verir. Ayrıca bir ortamın, birden çok 
kez tutarlı ve öngörülebilir şekilde tedarik edilmesini sağlar. Bu yol üzerinden 
tedarik edilmiş tüm ortamlar tutarlıdır ve tüm ALM aşamalarında eşittir.

• Uygulamanın kurulumu ve yapılandırması: Bir uygulamanın kurulumu ve 
yapılandırması, altyapının tedarik edilmesinden sonraki adımdır. Uygulama 
kurulumu ve yapılandırmasının örnekleri, sunucuda bir webdeploy paketi 
dağıtmak, başka bir sunucuda SQL server şemaları ve verileri (bacpac) 
dağıtmak, uygun SQL server'ı temsil etmesi için web sunucusunda SQL 
bağlantı dizesini değiştirmektir. Yapılandırma yönetimi, dağıtıldığı her 
ortam için uygulama yapılandırma değerlerini saklar.

Uygulanan yapılandırmanın da izlenmesi gerekir. Beklenen ve istenen yapılandırma, 
tutarlı olarak sürdürülmelidir. Beklenen ve istenen bu yapılandırmadaki tüm kaymalar, 
uygulamayı kullanılamaz olarak işleyecektir. Yapılandırma yönetimi kaymayı bulabilir 
ve uygulama ve ortamı istenen duruma göre yeniden yapılandırabilir.

Otomatik yapılandırma yönetimi varken, ekipten kimsenin üretimdeki ortamları ve 
uygulamaları dağıtması ve yapılandırması gerekmez. Operasyonlar ekibi, geliştirme 
ekibine veya uzun kurulum belgesine bağımlı değildir.
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Yapılandırma yönetiminin başka bir unsuru, kaynak kod denetimidir. İş uygulamaları 
ve hizmetleri kodlardan ve diğer yapıtlardan oluşur. Birden çok ekip üyesi aynı 
dosyalar üzerinde çalışır. Kaynak kodu her zaman güncel olmalı ve yalnızca 
doğrulanmış ekip üyeleri tarafından erişilebilir olmalıdır. Kod ve diğer yapıtlar, kendi 
başlarına yapılandırma öğeleridir. Kaynak denetimi, herkes diğer kişinin ne yaptığının 
farkında olduğundan ve çatışmalar erken bir aşamada çözüldüğünden, ekip içi işbirliği 
ve iletişime yardımcı olur.

Yapılandırma yönetimi temel olarak iki kategoriye ayrılabilir:

• Sanal makinenin içi
• Sanal makinenin dışı

Sonraki kısımda sanal makinenin içindeki yapılandırma yönetimi için kullanılabilen 
araçlar tartışılacaktır.

İstenen Durum Yapılandırması
İstenen Durum Yapılandırma (DSC), PowerShell'in bir uzantısı olarak Microsoft 
yapısından yeni bir yapılandırma yönetimi platformudur.  DSC ilk başta WMF 
4.0'ın bir parçası olarak piyasaya sürüldü.Windows Management Framework 
(WMF) 4.0 ve 5.0'ın bir parçası olarak Windows 2008 R2'den önceki tüm Windows 
sunucu işletim sistemlerinde kullanılabilir. WMF 5.1, Windows Server 2016 ve 
Windows 10'daki yeni aboneliklerde kullanılabilir.

Chef, Puppet ve Ansible
DSC'nin dışında, Azure tarafından desteklenen Chef, Puppet ve Ansible gibi 
yapılandırma yönetimi araçları vardır. Bu araçlar hakkındaki bilgiler, bu kitapta 
verilmemiştir.

Sanal makinenin dışındaki yapılandırma yönetimi için kullanılabilen araçlar:

Azure Resource Manager şablonları
ARM şablonları, ARM'de kaynakların sağlanması için birincil araçtır. ARM 
şablonları; kaynakların, yapılandırmalarının, betiklerin ve uzantılarının 
belirlenebileceği bir bildirim modeli sunar. ARM şablonları, JavaScript Object 
Notation (JSON) formatına dayanır. Kaynakların bildirilmesi ve yapılandırılması 
için JSON söz dizimleri ve kuralları kullanılır. JSON dosyaları metin tabanlı, 
kullanıcı dostu, kolayca okunabilir dosyalardır. Kaynak kodu deposunda 
saklanabilir ve sürüm denetimine sahip olabilirler. Azure kaynak gruplarında 
kaynakları öngörülebilir, tutarlı ve tekdüze bir şekilde tekrar tekrar tedarik etmek 
için kullanılabilecek kod olarak altyapıyı temsil etme yöntemidir. 



10. Bölüm

[ 229 ]

Bir şablonun dağıtılması için bir kaynak grubu gereklidir. Yalnızca bir kaynak 
grubuna dağıtılabilir ve kaynak grubu şablon kurulumunu yürütmeden önce mevcut 
olmalıdır. Şablonlar kaynak grubu oluşturamazlar.

Şablonlar, tasarım ve uygulamalarında genel ve modüler olma esnekliğini sağlar. 
Şablonlar, kullanıcılardan gelen parametreleri kabul edebilmenizi sağlar, dahili 
değişkenleri bildirir, kaynaklar arasındaki bağımlılıkları tanımlamaya yardımcı 
olur, aynı veya farklı kaynak gruplarında bulunan kaynakları bağlar ve ayrıca diğer 
şablonları yürütür. Ayrıca, çalışma süresinde şablonları dinamik ve özelleştirilebilir 
hale getiren betik dili türü ifadeleri ve işlevleri sağlarlar.

Sürekli entegrasyon
Birçok geliştirici, sonunda ortak depoda saklanan kodlar yazar. Normalde, geliştirici 
özelliği geliştirmeyi bitirdiğinde kod depoya iade edilir veya gönderilir. Bu bir 
günde gerçekleşebilir ya da günler veya aylar alabilir. Bazı geliştiriciler aynı özellik 
üzerinde çalışıyor olabilir ve günlerce veya haftalarca aynı kod gönderme/iade 
etme yöntemini izliyor olabilirler. Bu, kodun kalitesiyle ilgili sorunlara yol açabilir. 
DevOps'un bir ilkesi, hızlı başarısız olmaktır. Geliştiriciler kodlarını depoya sıklıkla 
iade etmeli/göndermelidir ve kodun herhangi bir hata bulmadığını ve kodun takım 
arkadaşları tarafından yazılan kodla uyumlu olduğunu kontrol etmek için kodu 
derlemelidir. Geliştirici bu yöntemi izlemezse, makinelerindeki kod çok fazla büyür 
ve diğerlerinin kodlarıyla entegrasyonu zor olur. Dahası, derleme başarısız olursa 
bundan kaynaklanan sorunları çözmek zordur ve zaman alır.

Sürekli entegrasyon bu tarz zorlukları çözer. Sürekli entegrasyon, geliştirici 
tarafından gönderilen/iade edilen kodu bir dizi doğrulama adımlarından geçirerek 
derlemesine ve doğrulamasına yardımcı olur. Sürekli entegrasyon birden çok 
adımdan oluşan bir işlem akışı oluşturur. Sürekli entegrasyon, sürekli otomatik 
derleme ve sürekli otomatik testlerden oluşur. Normalde, ilk adım kodun 
derlemesidir. Başarılı bir derlemeden sonra, her adım kodun belirli bir bakış 
açısından doğrulanmasından sorumludur. Örneğin, derlenmiş kod üzerinde birim 
testleri yürütülebilir, birim testlerinde hangi kod yollarının yürütüldüğünü kontrol 
etmek için kod karşılaması yürütülebilir. Bunlar, kapsamlı birim testlerinin yazılıp 
yazılmadığını veya daha fazla birim testi eklemek için kapsam olup olmadığını 
ortaya çıkarabilir. Sürekli entegrasyonun nihai sonucu, sürekli kurulum tarafından 
birden çok ortama dağıtmak için kullanılabilen kurulum paketleridir.
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Geliştiriciler kodlarını günler veya haftalar sonra yapmak yerine gün içinde birden 
çok kez iade etmeye teşvik edilir. Sürekli entegrasyon, kod iade edildiği ya da 
gönderildiği gibi tüm işlem hattının yürütülmesini başlatabilir. Derleme başarılı 
olursa, kod testleri ve işlem hattının bir parçası olan diğer etkinlikler hatasız bir 
şekilde yürütülür, kod bir test ortamına dağıtılır ve kodun üzerinde entegrasyon 
testleri yürütülür. Her sistem kendi sürekli entegrasyon yapılandırmasını talep etse 
de, aşağıdaki şekilde sürekli entegrasyona küçük bir örnek gösterilmiştir.

Sürekli entegrasyon geliştiricilerin verimliliğini artırır. Kodlarını manuel olarak 
derlemeleri, birbiri ardından birden çok türde testler yürütmeleri ve bundan paketler 
oluşturmaları gerekmez. Ayrıca, kodda hataların bulunma riskini azaltır ve kod 
eskimez. Geliştiricilere kodlarının kalitesi hakkında erken geri bildirim verir. Genel 
olarak, teslim edilebilir öğelerin kalitesi yüksektir ve sürekli entegrasyon yönteminin 
benimsenmesiyle teslim edilebilir öğeler daha hızlı teslim edilir.

Derleme otomasyonu
Derleme otomasyonu, sırayla yürütülen çok sayıda görevden oluşur. Genellikle, 
ilk görev depodan son kaynak kodunun alınmasından sorumludur. Kaynak kodu 
çok sayıda proje ve dosyadan oluşabilir. Yürütülebilir dinamik bağlantı kitaplıkları, 
derlemeler ve daha fazlası gibi yapıtlar oluşturmak üzere derlenmişlerdir. Başarılı 
derleme otomasyonu, kodda hiçbir derleme süresi hatası olmadığını gösterir.

Projenin doğasına ve türüne bağlı olarak derleme otomasyonunda daha fazla  
adım olabilir.
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Test otomasyonu
Test otomasyonu, kodun farklı unsurlarını doğrulamaktan sorumlu görevlerden 
oluşur. Bu görevler test koduyla farklı bir bakış açısından ilişkilidir ve sırayla 
yürütülür. Genellikle ilk adım, kod üzerinde bir dizi birim testi yürütmektir. 
Birim testi, bir özelliğin en küçük değer birimi test edilerek davranışının diğer 
özelliklerden ayrı olarak doğrulanması sürecini ifade eder. Otomatik veya manuel 
olabilir ancak tercih otomatik birim testinden yanadır.

Kod karşılaması, birim testleri çalıştırılırken kodun ne kadarının yürütüldüğünü 
öğrenmek için kod üzerinde yürütülebilecek başka bir otomatik test türüdür. 
Genellikle yüzde olarak temsil edilir ve birim testinde ne kadar kodun test edilebilir 
olduğunu ifade eder.  Kod karşılaması %100'e yakın değilse, bunun sebebi ya 
geliştiricinin birim testlerini bu davranış için yazmamış olması ya da ortaya çıkarılan 
kodun hiç gerekli olmamasıdır.

Önemli bir kod hatasıyla sonuçlanmayan başarılı test otomasyonu yürütmesi, 
görevlerin paketlenmesini yürütmeye başlamalıdır. Projenin doğasına ve türüne 
bağlı olarak test otomasyonunda daha fazla adım olabilir.

Paketleme
Paketleme, MSI, NuGet ve webdeploy paketleri, veritabanı paketleri gibi dağıtılabilir 
yapıtların oluşturulması, bunların sürümlerinin belirlenmesi ve diğer işlem hatları ve 
süreçler tarafından kullanılabilecekleri konumlarda depolanması işlemini ifade eder.

Sürekli kurulum
İşlem sürekli kurulum aşamasına geldiğinde, sürekli entegrasyon artık farklı sürekli 
kurulum etkinliklerinden geçebilecek olan, bir uygulamanın tam olarak çalışan 
bitlerine sahip olduğumuzu garantilemiş olur. Sürekli kurulum, iş uygulamalarının ve 
hizmetlerinin otomasyon yoluyla ön üretim ve üretim ortamlarına dağıtılabilmesini 
ifade eder. Örneğin, sürekli kurulum ön üretim ortamını tedarik edebilir ve 
yapılandırabilir, uygulamayı bu ortama dağıtarak yapılandırabilir. İşlev testleri, ön 
üretim ortamında performans testleri gibi çok sayıda doğrulama yürüttükten sonra, 
üretim ortamı tedarik edilir, yapılandırılır ve uygulama otomasyon yoluyla üretim 
ortamlarına dağıtılır. Kurulum işleminde hiçbir manuel adım yoktur. Tüm kurulum 
görevleri otomatiktir. Sürekli kurulum, ortamı tedarik edebilir ve tam kurulum için 
uygulamayı dağıtabilirken, mevcut ortamı da yeniden kullanabilir ve ortam daha 
önceden mevcutsa yalnızca uygulama kurulumunu gerçekleştirebilir. Tam yeşil alan 
kurulumu gerçekleştirmek her zaman daha iyidir ancak iş gerekçeleri kahverengi alan 
kurulumları talebinde bulunabilir.
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Tüm ortamlar Kod Olarak Altyapı kullanılarak otomasyon yoluyla tedarik edilir. 
Bu, ister geliştirme veya test ortamı, ister ön üretim, üretim veya başka herhangi bir 
ortam olsun, tüm ortamların aynı olduğunu garantiler. Benzer şekilde, uygulama 
otomasyon yoluyla dağıtılarak tüm ortamlar arasında tekdüze bir şekilde dağıtıldığını 
da garantiler. Bu ortamlardaki yapılandırma, uygulama için farklı olabilir.

Sürekli kurulum genellikle sürekli entegrasyon ile entegredir. Sürekli entegrasyon 
son dağıtılabilir paketleri oluşturarak işini yaptığında, sürekli kurulum devreye girer 
ve kendi işlem hattına başlar. Bu işlem hattına yayın işlem hattı denir. Yayın işlem 
hattı, her bir ortamın ortam tedariki, ortam yapılandırması, kurulum uygulamaları, 
uygulama yapılandırma, ortamlar üzerinde operasyonel doğrulama yürütülmesi ve 
uygulamaları çok sayıda ortamda test etmekle sorumlu görevlerden oluştuğu birden 
çok ortamdan oluşur. Sonraki bölümde ve ayrıca sürekli kurulum bölümünde, yayın 
işlem hatlarını daha ayrıntılı olarak inceleyeceğiz.

Sürekli kurulum kullanmak büyük faydalar sağlar. Genel kurulum işleminde 
ürünün daha hızlı ve risksiz yayınına yardımcı olan yüksek seviye güvenlik vardır. 
Herhangi bir şeyin yanlış gitme ihtimali ciddi derecede azalır. Ekipte daha düşük 
stres düzeyleri görüşür ve geçerli yayında sorunlar varsa önceki çalışma ortamına 
geri dönüş mümkündür.

Her sistem kendi yayın işlem hattı yapılandırmasını talep etse de, önceki şekilde 
sürekli kuruluma küçük bir örnek gösterilmiştir. Birden çok ortamın tedarik edilmesi 
ve yapılandırılmasının genellikle yayın işlem hattının bir parçası olduğunu ve 
bir sonraki ortama geçmeden önce onayların alınması gerektiğini unutmamanız 
önemlidir. Onay işlemi, organizasyonun olgunluğuna bağlı olarak manuel veya 
otomatik olabilir.
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Test ortamına kurulum
Sürekli entegrasyondan gelen teslimat kullanılabilir olduğunda yayın işlem hattı 
başlar ve atması gereken ilk adım, teslimattan tüm yapıtları almaktır. Bunun 
ardından, tamamen yeni bir tam test ortamı yaratabilir veya mevcut olanı yeniden 
kullanabilir. Yine bu da projenin türüne ve bu ortamda yürütülmesi planlanan testin 
doğasına bağlıdır. Ortam tedarik edilir ve yapılandırılır. Uygulama yapıtları dağıtılır 
ve yapılandırılır.

Test otomasyonu
Bir uygulamanın kurulumu yapıldıktan sonra ortam üzerinde bir dizi test 
uygulanabilir. Burada yürütülen testlerden biri işlev testleridir. İşlev testleri, temel 
olarak özellik tamlığını ve uygulamanın işlevselliğini doğrulamayı hedefler. Bu 
testler, müşteriden toplanan gerekliliklere göre yazılmıştır. Yürütülebilecek baka bir 
dizi test ise uygulamanın ölçeklenebilirliği ve kullanılabilirliğiyle ilgilidir. Genellikle 
bu yük testi, stres testleri ve performans testlerini içerir. Ayrıca altyapı ortamının 
operasyonel doğrulamasını içermelidir.

Hazırlama ortamına kurulum
Bu, test ortamına kuruluma oldukça benzer olup tek farkı ortam ve uygulamanın 
yapılandırma değerlerinin farklı olmasıdır.

Kabul testleri
Kabul testleri genellikle uygulamanın paydaşları tarafından yürütülür ve bu manuel 
ya da otomatik olabilir. Bu adım, uygulama işlevinin doğruluğu ve tamlığıyla ilgili 
müşterinin bakış açısından bi doğrulamadır.

Üretime kurulum
Müşteri onay verdiğinde, test ve hazırlama ortamına kurulumdaki aynı adımlar 
yürütülür; tek fark, ortam ve uygulamanın yapılandırma değerlerinin üretim 
ortamına özel olmasıdır. Uygulamanın beklentiye göre çalıştığından emin olmak için 
kurulum sonrası bir doğrulama yürütülür.
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Sürekli teslim
Sürekli teslim ve sürekli kurulum birçok okuyucuya benzer görünebilir ancak 
aynı değillerdir. Sürekli kurulum birden çok ortama ve en sonunda üretim 
ortamına kurulumdan bahsediyorken, sürekli teslim yöntemleri, tüm ortamlara 
kolayca dağıtılabilecek uygulama paketleri oluşturma kabiliyetidir. Kolayca 
dağıtılabilecek yapıtlar oluşturmak, uygulama yapıtları oluşturmak için sürekli 
entegrasyon kullanımı, bu yapıtların kurulumu için yeni veya mevcut bir ortam 
kullanımı, otomasyon yoluyla işlev testleri, performans testleri ve kullanıcı kabul 
testleri yürütülmesi yoluyla gerçekleşir. Bu etkinlikler hatasız bir şekilde başarıyla 
yürütüldüğünde, uygulama paketi kolayca dağıtılabilir olarak ifade edilir. Sürekli 
teslim, sürekli entegrasyon ve son doğrulamalar için bir ortama kurulumdan oluşur. 
Hem operasyonlardan hem de son kullanıcıdan geri bildirimi daha hızlı almaya 
yardımcı olur. Ardından, bu geri bildirim sonraki yinelemelerde kullanılabilir.

Sürekli öğrenme
Daha önce bahsedilen tüm DevOps yöntemleriyle, harika iş uygulamaları 
oluşturmak ve onları üretim ortamına otomatik olarak dağıtmak mümkündür ancak 
sürekli geliştirme ve geri bildirim prensipleri uygulanmıyorsa DevOps'un yararları 
çok uzun sürmeyecektir. Hem son kullanıcılardan hem de operasyonlar ekibinden 
geliştirme ekibine dönüt olarak, uygulama davranışlarıyla ilgili gerçek zamanlı geri 
bildirimin aktarılması son derece önemlidir.

Neyin yolunda gittiği ve daha önemlisi, neyin yolunda gitmediğiyle ilişkili bilgiler 
sunan geri bildirimler ekiplere aktarılmalıdır.

Uygulamalar izleme, denetleme ve telemetri göz önünde bulundurularak 
yapılmalıdır. Mimari ve tasarım bunları desteklemelidir. Operasyonlar ekibi üretim 
ortamından telemetri bilgilerini toplamalı, tüm hataları ve sorunları yakalamalı ve 
sonraki yayınlarda çözülebilmeleri için geliştirme ekibine aktarmalıdır. Bu, aşağıdaki 
şekilde gösterilmiştir.



10. Bölüm

[ 235 ]

Sürekli öğrenim, uygulamanın sağlam ve hatalara karşı dayanıklı olmasına yardımcı 
olur. Uygulamanın tüketicilerin gerekliliklerini karşıladığından emin olmaya 
yardımcı olur:

Visual Studio Team Services
Şimdi, sürekli entegrasyon, sürekli kurulum ve sürekli teslimin kesintisiz bir şekilde 
gerçekleşmesini sağlayan başka bir devrim niteliğinde çevrimiçi hizmet olan Visual 
Studio Team Services'e (VSTS) odaklanmanın zamanı geldi. Aslında bunu, tek bir 
isim altında toplanmış hizmetler takımı olarak adlandırmak daha uygun olur. VSTS 
Microsoft tarafından sağlanan ve bulutta barındırılan bir PaaS'tır. Aynı hizmet, şirket 
içinde Team Foundation Services (TFS) olarak mevcuttur. Bu kitapta kullanılan tüm 
örnekler VSTS kullanır.

Microsoft'a göre VSTS, kod paylaşımı, iş takibi ve yazılım sevkiyatında ekiplere 
yardımcı olan bulut tabanlı işbirliği platformudur. VSTS yeni adıdır ve daha 
önceden Visual Studio Online (VSO) olarak biliniyordu. VSTS, kurumların uçtan 
uca uygulama yaşam döngüsü yönetim süreçlerine, planlamadan uygulamanın 
kurulumuna ve yazılım sistemlerinden gerçek zamanlı geri bildirim almaya kadar 
birçok otomasyon olanakları sunmasını sağlayan işletme yazılım geliştirme aracı ve 
hizmetidir. Bu, kurumun olgunluğunu müşterilerine tekrar tekrar yüksek kaliteli 
yazılım sistemleri sunma kabiliyetini artırır.
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Başarılı yazılım teslimi, çok sayıda işlemin ve etkinliğin etkili bir şekilde bir araya 
getirilmesini içerir. Bunlara çeşitli çevik işlemleri yürütmek ve uygulamak, ekipler 
arasında işbirliğini artırmak, yapıtların ALM'nin bir aşamasından diğer aşamasına 
sorunsuz ve otomatik geçişi ve çok sayıda ortama kurulumlar dahildir.  Ölçmek ve 
eyleme geçmek ve de teslim işlemlerini geliştirmek için bu etkinlikleri izlemek ve 
raporlamak önemlidir. VSTS bunu basit ve kolay kılar. Aşağıdakileri sağlayan tam 
bir hizmetler takımı sunar:

• Tüm uygulama yaşam döngüsü yönetimi için tek bir altyapı sağlayarak her 
ekip üyesi arasında işbirliği

• Kaynak kod yönetimi hizmetleri kullanarak geliştirme ekipleri arasında 
işbirliği

• Test yönetimi hizmetleri kullanarak test ekipleri arasında işbirliği
• Derleme yönetimi hizmetleri kullanarak sürekli entegrasyon üzerinden kod 

ve paketlemenin otomasyon doğrulaması
• Yayın yönetimi hizmetleri kullanarak sürekli kurulum ve teslim üzerinden 

uygulamanın işlevi, kurulumu ve birden çok ortamda yapılandırmasının 
otomatikleştirme doğrulaması

• İş yönetimi hizmetleri kullanarak izleme ve iş öğesi yönetimi

Aşağıdaki şekil VSTS üst gezinti çubuğundan kullanılabilen tüm hizmetleri gösterir:

VSTS'deki bir proje, önceki bölümde bahsettiğimiz tüm hizmetleri sunan bir 
güvenlik sınırı ve mantıksal kapsayıcıdır. VSTS tek bir hesaptan çok sayıda projenin 
oluşturulmasını sağlar. Varsayılan olarak, projenin oluşturulmasıyla bir depo 
oluşturulur ancak VSTS tek bir projede ilave depoların oluşturulmasına izin verir. 
VSTS hesabı, proje ve depo arasındaki ilişki aşağıdaki şekilde gösterilmiştir:
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VSTS hesabı, projeler ve depolar arasındaki ilişki

VSTS iki tür depo sunar:

• GIT
• Team Foundation Version Control (TFVC)

Ayrıca, GIT veya TFVC kaynak denetim depolarından birini seçme esnekliği tanır. 
Tek bir proje içinde TFS ve TFVC depolarının birleşimi mevcut olabilir.

Team Foundation Version Control
Merkezi bir deponun olduğu ve geliştiricilerin doğrudan bunun üzerinde, 
değişiklikleri iade etmek için bağlı modda çalıştığı TFVC, sürüm denetimini 
uygulamanın geleneksel ve merkezi yoludur. Merkezi depo çevrimdışıysa ya 
da kullanılamıyorsa, geliştiriciler kodlarını iade edemez ve deponun çevrimiçi 
ve kullanılabilir olmasını beklemek zorundadır. Diğer geliştiriciler yalnızca iade 
edilen kodları görebilir. Geliştiriciler, tek bir değişiklik oluşturmak üzere mantıksal 
olarak gruplanmış kod değişikliklerini iade etmek için çok sayıda değişikliği tek bir 
değişiklik dizisi olarak gruplandırabilir. TFVC düzenlemeler yapılan kod dosyalarını 
kilitler. Diğer geliştiriciler kilitli dosyayı okuyabilir ancak düzenleyemez. Kodu 
düzenleyebilmeleri için önceki düzenlemenin tamamlanmasını ve kilidi kaldırmasını 
beklemeleri gerekir. İadelerin ve değişikliklerin geçmişi merkezi depoda korunurken 
geliştiricilerde geçmiş değil, dosyaların çalışır bir kopyası bulunur.

TFVC aynı proje üzerinde çalışan büyük ekiplerle oldukça verimli bir şekilde çalışır. 
Merkezi bir konumdaki kaynak kodu üzerinde denetime izin verir. Ayrıca, geçmiş 
merkezi bir konumdan yönetildiğinden uzun süreli projelerde en verimli şekilde 
çalışır. TFVC büyük ve ikili dosyalarla çalışma konusunda sorun çıkarmaz.
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GIT
Diğer yandan, geliştiricilerin kodun kendilerine ait yerel kopyaları üzerinde 
çalışabildiği ve geçmişin çevrimdışı modda olduğu GIT, sürüm denetimi 
uygulamanın modern dağıtılmış yoludur. Geliştiriciler kodun kendi yerel 
klonlarında çevrimdışı olarak çalışabilir. Her geliştiricide kodun ve geçmişin 
yerel bir kopyası vardır ve değişiklikleri üzerinde bu yerel depoyla çalışırlar. 
Kodlarını yerel depoya işleyebilirler. İhtiyaç durumunda kendi yerel depolarının 
senkronizasyonu için merkezi depoya bağlanabilirler. Geliştiriciler kendi yerel 
kopyaları üzerinde çalışıyor olacağından, her geliştiriciye herhangi bir dosya 
üzerinde çalışma olanağı tanır. GIT'te dal oluşturma işlemi orijinal kodun başka bir 
kopyasını oluşturmaz ve oluşturma işlemi aşırı derecede hızlıdır.

GIT daha küçük ekiplerle verimli çalışır. Daha büyük ekiplerde, kodu merkezi 
depoda birleştirmek üzere yapılan çok sayıda çekme isteğini yönetirken 
azımsanamayacak kadar yük mevcuttur. Ayrıca, geçmiş indirilmek ve her 
geliştiricinin yerel deposu üzerinden yönetilebilir olmak için fazla büyük 
olmayacağından daha kısa süreli projelerde en verimli şekilde çalışır. Dal oluşturma 
ve birleştirme, gelişmiş seçenekler sayesinde oldukça kolaydır.

GIT, sunduğu zengin işlevler nedeniyle kaynak denetimi kullanmanın tavsiye edilen 
yoludur. Bu kitapta örnek uygulamamız için depo olarak GIT kullanacağız.

DevOps için hazırlanma
Bu noktadan itibaren bu bölümün odağı, Azure'da farklı kalıplar kullanarak yapılan 
işlem ve kurulum otomasyonu olacaktır. Bunlar, aşağıdakileri içerir:

• IaaS çözümleri için DevOps
• PaaS çözümleri için DevOps
• Kapsayıcı tabanlı çözüm için DevOps

Genellikle, herhangi bir uygulamaya mahsus olmayan ortak paylaşımlı hizmetler 
vardır. Bunların hizmetleri, geliştirme, test ve üretim gibi farklı ortamlardan birçok 
uygulama tarafından kullanılır. Bu ortak paylaşımlı hizmetlerin yaşam döngüsü 
diğer uygulamalardan farklıdır. Bu nedenle, farklı sürüm denetim hesapları, farklı 
bir kod temeli, derleme ve yayın yönetimine sahiplerdir. Kendi plan-tasarım-
derleme-test ve yayın döngüleri vardır.
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Bu grubun bir parçası olan kaynaklar, ARM şablonları, PowerShell ve DSC 
yapılandırmaları kullanılarak tedarik edilir.

Bu ortak bileşenleri derlemenin genel akışı aşağıda gösterilmiştir:
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Yayın işlemi aşağıdaki şemada gösterilmektedir:

DevOps yolculuğuna çıkmak için, herhangi bir yazılım etkileşimine, ürüne veya 
hizmete başlamadan önce ortak bileşenleri ve hizmetleri anlamak ve tedarik etmek 
önemlidir.

VSTS hesabı tedarik etme
Kod seviyesinde işbirliği için bir sürüm denetim sistemi gereklidir. VSTS, denetim 
sistemlerinin hem merkezi hem de merkezi olmayan sürümlerini sağlamaya 
yardımcı olur. Ayrıca, VSTS derleme ve yayın işlem hatlarını derlemek ve yürütmek 
için düzenleme hizmetleri sunar. DevOps'la ilişkili tüm sürüm denetimi, derleme 
ve yayının ve de iş öğesiyle ilişkili yapıtların düzenlendiği olgun bir platformdur. 
Hesap tedarik edildikten sonra, projeyle ilişkili tüm yapıtların tutulacağı bir VSTS 
projesi oluşturulmalıdır.

VSTS hesabı, https://www.visualstudio.com adresi ziyaret edilerek sağlanabilir.
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Azure key vault tedarik etme
Sırları, sertifikaları, kimlik bilgilerini ve kod yapılandırma dosyalarındaki diğer 
hassas bilgileri dosyalarda, veritabanlarında veya başka herhangi bir genel depolama 
sisteminde saklamak tavsiye edilmez. Bu önemli verilerin, sırları ve kimlik bilgilerini 
depolamak için özel olarak tasarlanmış bir kasada depolanması tavsiye edilir. Azure 
key vault bu tarz bir hizmet sunar. Azure key vault, Azure'dan bir kaynak ve hizmet 
olarak kullanılabilir.

Yapılandırma yönetimi sunucusu tedarik etme
Yapılandırmalar için depolama sağlayan ve bu yapılandırmaları farklı ortamlara 
uygulayan yapılandırma yönetimi sunucusu, kurulumların otomasyonu için her 
zaman iyi bir stratejidir. Özel sanal makinelerdeki DSC, Azure otomasyonundan 
DSC, Chef, Puppet, Ansible, hem Windows hem de Linux ortamları için sorunsuz 
bir şekilde Azure üzerinde kullanılabilecek bazı seçeneklerdir. Bu kitap, tüm amaçlar 
için bir yapılandırma yönetim aracı olarak DSC kullanır ve bu DSC, örnek uygulama 
için tüm yapılandırma belgelerini (MOF dosyaları) tutan bir çekme sunucusu sağlar. 
Ayrıca yapılandırılmış ve çekme sunucusuna kaydedilmiş tüm sanal makinelerin ve 
kapsayıcıların veritabanını da yapılandırma belgelerini çekmek için korur. Bu hedef 
sanal makineler ve kapsayıcılardaki yerel yapılandırma yöneticisi, düzenli aralıklarla 
yeni yapılandırmaların kullanılabilirliğini ve geçerli yapılandırmadaki kaymaları 
kontrol eder ve bunu çekme sunucusuna geri bildirir. Ayrıca uyumlu olan ve sanal 
makine içinde uyumlu olmayan düğümlerle ilgili bilgiler sunan dahili raporlama 
nitelikleri vardır. Çekme sunucusu, DSC çekme sunucusu uç noktasını barındıran 
genel bir web uygulamasıdır.

Log analytics tedarik etme
Log analizi, Azure tarafından sağlanan, sanal makineler ve kapsayıcılarda 
gerçekleşen tüm değişiklikler, kaymalar, olaylar hakkında gerçek zamanlı bilgiler 
veren bir denetleme ve izleme hizmetidir. Bu sanal makinelerde gerçekleşen 
tüm değişiklikler, kaymalar ve olaylar üzerinde yapılan detaya giden aramaları 
görüntülemek, aramak ve yürütmek için BT yöneticilerine merkezi bir iş alanı ve 
pano sunar. Ayrıca, hedef sanal makinelere ve kapsayıcılara kurulmuş aracılar sunar. 
Bu aracılar dağıtıldıktan sonra tüm değişiklikleri, olayları ve kaymaları merkezi iş 
alanına göndermeye başlar.
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Azure depolama hesabı
Azure depolama, Azure tarafından sağlanan, dosyaların bloblar olarak depolandığı 
bir hizmettir. Altyapının sağlanmasını, kurulumunu ve yapılandırmasını 
otomatikleştirmek için gereken tüm betikler ve kodlar ile örnek uygulama bir 
VSTS git deposunda saklanır ve bir Azure depolama hesabında paketlenmiş ve 
dağıtılmıştır. Azure, DSC ve PowerShell betiklerini otomatik olarak indirebilecek 
ve bunları Azure Resource Manager şablonlarının yürütülmesi sırasında sanal 
makinede yürütebilecek PowerShell betik uzantısı kaynakları sağlar. Bu depolama, 
çok sayıda uygulamanın tüm kurulumlarında ortak bir depolama olarak görev alır.

Görüntüler
Sanal makine ve kapsayıcı görüntüleri, ortak hizmetler derlemesi ve yayın işlem 
hattının bir parçası olarak geliştirilmelidir. Packer, Docker derleme gibi araçlar, bu 
görüntüleri oluşturmak için kullanılabilir.

İzleme araçları
Ortak hizmetlerin yayın işlem hattı esnasında, Azure İzleyici, uygulama içgörüleri, 
log analizleri, OMS, sistem merkezi operasyonları yöneticisi gibi tüm izleme araçları 
tedarik edilmeli ve yapılandırılmalıdır.

Yönetim araçları
Kubernetes, DC/OS, Docker Swarm, JTIL araçları gibi tüm yönetim araçları bu 
aşamada tedarik edilmelidir.
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PaaS çözümleri için DevOps
Azure PaaS uygulama hizmetlerinin tipik mimarisi aşağıdaki gösterilen çözüme 
dayanır:



Azure'da DevOps

[ 244 ]

Mimari, Azure SQL, depolama hesapları, sürüm denetim sistemi ve daha fazlası gibi 
Azure uygulama hizmetleri tabanlı bulut çözümü mimarisine katılan bazı önemli 
bileşenleri gösterir. Bu yapıtlar, Azure Resource Manager şablonları kullanılarak 
oluşturulmalıdır. Bu ARM şablonları, genel yapılandırma yönetim stratejisinin bir 
parçası olmalıdır. Önceki bölümde gösterilene çok benzer olan kendisine ait derleme 
ve yayın yönetimi işlem hatları olabilir.

Ayrıca, ARM şablonu Kurulum seçeneklerini yapılandırarak sürekli kurulumu 
yapılandırmalıdır.

Azure uygulama hizmetleri
Azure uygulama hizmeti, bulut çözümleri için yönetilen barındırma hizmetleri 
sağlar. Bulut çözümlerini tedarik etmeye ve kurulumunu yapmaya yarayan, tam 
olarak yönetilen bir platformdur. Uygulama hizmetleri, altyapı oluşturma ve 
yönetme yükünü alır ve bulut çözümlerinizi barındırmak için minimum hizmet 
düzeyi anlaşmaları (SLA) sağlar. Bu hizmetler açıktır ve kullanıcıların bulut 
çözümlerini derlemek için kullanmak istedikleri dil seçimine karar vermelerine 
izin verirler ve de bulut çözümünü hem Windows hem de Linux işletim sisteminde 
barındıracak esnekliktedir. Uygulama hizmeti oluşturmak ve bulut çözümleri 
barındırmak, perde arkasından tamamen Azure tarafından yönetilen sanal makineler 
tedarik eder ve kullanıcılar bunu hiç görmezler. Web uygulaması, mobil arka uç 
API'leri, API uç noktaları, kapsayıcılar gibi birden çok farklı türden bulut çözümleri, 
Azure uygulama hizmetlerinde sorunsuz bir şekilde barındırılabilir.
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Kurulum yuvaları
Azure uygulama hizmetleri, kendilerine yapılan kurulumu sorunsuz ve kolay 
hale getiren kurulum yuvaları sağlar. Bir üretim ve hazırlama yuvası mevcuttur 
ve kullanıcıların onları kolayca takas etmesine izin verir. Bu ilk olarak özel bulut 
çözümlerini hazırlamaya kurmaya yardımcı olur ve tüm kontroller ve testlerden 
sonra yeterli bulunursa üretime takas edilebilir. Ancak takas işleminden sonra 
üretimde bir sorun olması durumunda, üretim ortamındaki önceki iyi değerler 
tekrar takas yapılarak geri alınabilir.

Azure SQL
Azure SQL, Azure tarafından sağlanan, veritabanlarını barındıran bir SQL PaaS 
hizmetidir. Azure, veritabanlarını barındırmak için güvenli bir platform sunar ve 
hizmetin kullanılabilirliği, güvenilirliği ve ölçeklenebilirliğini yönetmek için tam 
sahiplik alır. Azure SQL ile, özel sanal makineler tedarik etmeye, bir SQL Server 
dağıtmaya ve onu yapılandırmaya gerek yoktur. Bunun yerine, Azure ekibi bunu 
perde arkasından gerçekleştirir ve sizin adınıza onları yönetir. Ayrıca bir güvenlik 
duvarı hizmeti sunarak güvenlik sağlar ve yalnızca güvenlik duvarı tarafından 
izin verilen IP adresi sunucuya bağlanabilir ve veritabanına erişebilir. Web 
uygulamalarını barındırmak için tedarik edilmiş sanal makinelerin, kendilerine 
atanmış ayırt edici genel IP adresleri vardır ve bunlar Azure SQL güvenlik duvarı 
kurallarına dinamik olarak eklenmiştir. Azure SQL server ve onun veritabanı, Azure 
resource manager şablonu yürütülürken oluşturulur. Bu tarz görevleri genellikle 
yönetim sanal makinelerinin yürütmeleri gerektiği unutulmamalıdır.

Derleme ve yayın işlem hattı
Azure uygulama hizmetleri, sürekli kurulum için yeni hizmetler sunar ve bunlar, 
aşağıda gösterildiği gibi özel bulut çözümlerinin kurulumu için kullanılmalıdır. 
Hesap, depo, dal hakkındaki bilgiler sağlanmalıdır. Azure uygulama hizmetleri 
depoya bağlanır ve sağlanan daldan son kaynak kodunu çeker ve dağıtılabilir 
yapıtların derlenmesi ve oluşturulmasında atılan derleme adımlarını yürütür. 
Ayrıca hazırlama kurulum yuvalarını otomatik olarak dağıtacaktır.

Geliştiricinin ucundaki Visual Studio, sürüm denetim sistemine bağlanmak için 
yapılandırılmalıdır. Bir geliştirici, kodunu depo dalına her iade ettiğinde ya da 
gönderdiğinde, Azure uygulama hizmetleri tarafından derleme işlemi başlar.
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Sanal makine (IaaS) tabanlı çözümler için 
DevOps
IaaS sanal makine tabanlı çözümün tipik mimarisi aşağıda gösterilmiştir:

Azure sanal makine
Web uygulamalarını, uygulama sunucularını, veritabanını ve diğer hizmetleri 
barındıran Azure sanal makineler, ARM şablonları kullanılarak tedarik edilir. 
Her sanal makinenin genel IP atanmış tek bir ağ kartı vardır. Bunlar sanal ağa 
bağlıdır ve aynı ağdan özel IP adresine sahiplerdir. Genel yük dengeleyiciye bağlı 
olduklarından, sanal makineler için genel IP isteğe bağlıdır. Bu sanal makineler 
Windows 2016 sunucu görüntüsüne dayanır. Sanal makineleri izlemek için, sanal 
makinelere operasyonel içgörüler aracıları kuruludur. Ayrıca PowerShell betikleri, 
ilişkili güvenlik duvarı bağlantı noktalarını açmak, uygun paketleri indirmek ve 
PowerShell'e güvenli erişim sağlamak üzere yerel sertifikaları yüklemek için, başka 
bir kaynak grubunda bulunan depolama hesabından indirilmiş bu sanal makinelerde 
de yürütülür. Bu sanal makinelerde sağlanan bağlantı noktasında çalışması için web 
uygulaması yapılandırılır. Web uygulaması ve onun yapılandırılması için gereken 
bağlantı noktası numarası DSC çekme sunucusundan çekilmiş ve dinamik olarak 
atanmıştır.
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Azure genel yük dengeleyici
Genel yük dengeleyici, yuvarlak robin biçiminde istekler göndermek için sanal 
makinelerden bazılarına bağlıdır. Bu, genellikle ön uç web uygulamaları ve API'ler 
için gereklidir. Bir genel IP adresi ve DNS adı, internet isteklerine hizmet edebilmesi 
için yük dengeleyiciye atanabilir. HTTP web isteklerini farklı bir bağlantı noktasında 
kabul eder ve bunları sanal makinelere yönlendirir. Ayrıca, sağlanan bazı uygulama 
yollarıyla HTTP protokolleri üzerindeki belirli bağlantı noktalarını araştırır. Sanal 
makinelerde uzak masaüstü kullanarak oturum açmak amacıyla kullanılabilmeleri 
için Ağ Adresi Çevirisi (NAT) kuralları da uygulanabilir.

Azure genel yük dengeleyicisine alternatif bir kaynak, Azure application gateway'dir 
ve senaryoya bağlı olarak kullanılabilir ve dağıtılabilir.

Derleme işlem hattı
IaaS sanal makine tabanlı çözümün tipik derleme işlem hattı aşağıda gösterilmiştir: 
Bir geliştirici kodunu depoya gönderdiğinde yayın işlem hattı başlar. Yayın işlem 
hattı sürekli entegrasyonun bir parçası olarak otomatik bir şekilde başlar. Kodu 
derler ve oluşturur, kod üzerinde birim testleri yürütür, kod kalite kontrolü yapar 
ve kod açıklamalarından belge oluşturur. Yeni ikilileri geliştirme ortamına dağıtır 
(geliştirme ortamının yeni oluşturulmadığını unutmayın), yapılandırmayı değiştirir, 
entegrasyon testleri ve kolay tanımlama için oluşturulmuş derleme etiketleri 
yürütür. Ardından, oluşturulmuş yapıtları yayın işlem hattı tarafından erişilebilir 
olan bir konuma bırakır. Bu işlem hattındaki herhangi bir adımın yürütülmesi 
esnasında sorun olması halinde, bu sorun derleme işlem hattı geri bildiriminin bir 
parçası olarak yeniden çalışabilmeleri ve değişikliklerini tekrar gönderebilmeleri için 
geliştiricilere iletilir. 
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Derleme işlem hattı bulunan sorunların önem derecesine göre başarısız olmalı veya 
geçmelidir ve bu, kurumlara bağlıdır:

Yayın işlem hattı
IaaS sanal makine tabanlı kurulumun tipik yayın işlem hattı aşağıda gösterilmiştir: 
Yayın işlem hattı, derleme işlem hattının tamamlanmasının ardından başlar. 
Yayın işlem hattı için ilk adım, derleme işlem hattı tarafından oluşturulan yapıtları 
toplamaktır. Bunlar genellikle dağıtılabilir derlemeler, ikililer ve yapılandırma 
dosyalarıdır. Yayın işlem hattı, genellikle bir test ortamı olan ilk ortamı yürütür 
ve oluşturur ya da günceller. Tüm IaaS ve PaaS hizmetlerini ve Azure'daki 
kaynakları tedarik etmek için Azure Recource Manager kullanır ve ayrıca bunları 
yapılandırır. Oluşturma sonrası adımları olarak sanal makineler oluşturulduktan 
sonra betiklerin ve DSC yapılandırmasının yürütülmesine de yardımcı olur. Bu, 
sanal makinedeki ortamın ve işletim sisteminin yapılandırılmasına da yardımcı olur. 
Bu aşamada, derleme işlem hattından uygulama ikilileri dağıtılır ve yapılandırılır. 
Çözümdeki çalışmayı kontrol etmek içim farklı otomatik testler gerçekleştirilir ve 
yeterli bulunursa, işlem hattı gerekli onayları almasının ardından sonraki ortama 
kurulum aşamasına geçer. Üretim ortamı da dahil olmak üzere sonraki ortamda 
aynı adımlar tekrar yürütülür. Sonunda, uygulamanın beklenildiği gibi çalıştığından 
ve sapmalar olmadığından emin olmak için ürün üzerinde operasyonel doğrulama 
testleri yürütülür. Bu aşamada, herhangi bir sorun veya hata varsa düzeltilmelidir 
ve tüm döngü tekrarlanmalıdır. Ancak öngörülen zaman çerçevesi içerisinde bu 
gerçekleşmezse kesinti süresini en aza indirmek için daha bilinen bir önceki anlık 
görüntü, üretim ortamına geri alınmalıdır.
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Kapsayıcı tabanlı (IaaS) çözümler  
için DevOps
IaaS kapsayıcı tabanlı çözümün tipik mimarisi aşağıda gösterilmiştir:
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Kapsayıcılar
Kapsayıcılar da bir sanallaştırma teknolojisidir, ancak fiziksel sunucuları 
sanallaştırmazlar. Bunun yerine, kapsayıcılar işletim sistemi düzeyinde bir 
sanallaştırmadır. Bunun anlamı, kapsayıcıların ana bilgisayarları tarafından sağlanan 
işletim sistemi çekirdeğini kendi aralarında ve ana bilgisayarla paylaşmasıdır. Bir ana 
bilgisayarda (fiziksel veya sanal) çalışan çok sayıda kapsayıcı ana bilgisayar işletim 
sistemi çekirdeğini paylaşır. Ana bilgisayar tarafından sağlanan tek bir işletim sistemi 
çekirdeği vardır ve bunun üzerinde çalışan tüm kapsayıcılar tarafından kullanılır.

Ayrıca, kapsayıcılar bir sanal makineye benzer şekilde ana bilgisayardan ve diğer 
kapsayıcılardan tamamen yalıtılmıştır. Kapsayıcılar; dosya sistemi, kayıt defteri, 
süreçler ve ağlar gibi işletim sistemi hizmetlerinin yalıtımı için Windows depolama 
filtresi sürücülerini ve oturum yalıtımını kullanır. Her kapsayıcı kendi işletim sistemi 
kaynaklarına sahiptir.

Docker
Docker, Windows kapsayıcılarına yönetim özellikleri sağlar. İki yürütülebilir  
öğeden oluşur:

• Docker daemon
• Docker istemcisi

Docker Daemon kapsayıcıların yönetilmesi için gerekli güç kaynağıdır. Ana 
bilgisayar üzerindeki, kapsayıcılarla ilişkili tüm eylemleri yönetmekle yükümlü 
Windows hizmetidir. Docker istemcisi Docker daemon ile etkileşime girer ve 
girdileri alıp Docker daemon'a göndermekle yükümlüdür. Docker daemon; ana 
bilgisayar üzerinde kapsayıcıları ve görüntüleri oluşturmak, yönetmek ve izlemek 
için gerekli çalışma süresini, kitaplıkları, grafik sürücüleri ve motoru sağlar. Aynı 
zamanda, uygulama oluşturmak ve birden fazla ortama göndermek için kullanılan 
özel görüntüler oluşturabilme özelliği sağlar.

DockerFile
DockerFile, Windows kapsayıcı görüntülerini oluşturmak için kullanılan birincil 
bir yapı taşıdır Herhangi bir uzantısı olmayan basit metin tabanlı okunabilir 
dosyadır ve DockerFile olarak adlandırılmıştır. Farklı bir şekilde adlandırmak için 
bir mekanizma olsa da, genellikle DockerFile olarak adlandırılır. DockerFile, temel 
görüntüden özel bir kapsayıcı görüntüsü oluşturmak için gereken talimatları içerir. 
Bu talimatlar, Windows kapsayıcılarıyla ilişkili tüm etkinliklerin arkasındaki motor 
olan Docker daemon tarafından yukarıdan aşağıya kadar sırayla yürütülür. Bu 
talimatlar komutu ifade eder ve parametreleri Docker daemon tarafından anlaşılır. 
DockerFile,uygulama kurulumu ve yapılandırmasını uyarlanabilecek ve kaynak kod 
deposunda saklanabilecek talimatlara dönüştürerek kod olarak altyapıyı etkinleştirir.
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Derleme işlem hattı
Derleme bakış açısından bakıldığında, kapsayıcı ve sanal makine tabanlı çözüm 
arasında hiç fark yoktur. Derleme adımı aynı kalır. Derleme işlem hattıyla ilgili 
bilgiler için daha önceki kısma göz atın.

Yayın işlem hattı
IaaS kapsayıcı tabanlı kurulumun tipik yayın işlem hattı aşağıda gösterilmiştir. 
Bununla yayın işlem hattı arasındaki tek fark, kapsayıcı görüntüsü yönetimi ve 
DockerFile ve Docker compose kullanılarak kapsayıcıların oluşturulmasıdır. 
Docker Swarm, DC/OS ve Kubernetes gibi gelişmiş kapsayıcı yönetimi yardımcı 
programları da yayın yönetiminin bir parçası olarak dağıtılabilir ve yapılandırılabilir. 
Ancak bu kapsayıcı yönetimi araçlarının, daha önceden tartışıldığı gibi ortak 
hizmetler yayın işlem hattının bir parçası olması gerektiği unutulmamalıdır.
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Azure otomasyonu
Azure otomasyonu, bulut, şirket içi ve hibrit kurulumlarla bağlantılı tüm otomasyon 
uygulamaları için kullanılan Microsoft platformudur. Azure otomasyonu aşağıdaki 
bağlamlarda zengin nitelikler sunan bir olgun otomasyon platformudur:

• Değişkenler, bağlantılar, kimlik bilgileri, sertifikalar ve modüller gibi 
varlıkları tanımlamak

• Python, PowerShell betikleri ve PowerShell iş akışları kullanarak işletim 
kitaplarını uygulamak

• İşletim kitapları oluşturmak için kullanıcı arayüzü sağlamak
• Derleme, test ve yayını içeren tam bir işletim kitabı yaşam döngüsünü 

yönetmek
• İşletim kitaplarının planlanması
• İşletim kitaplarını her yerde, bulutta veya şirket içinde çalıştırabilme
• Yapılandırma yönetim platformu olarak DSC
• Ortamları, makineleri — Windows ve Linux, uygulamalar ve kurulumu — 

yönetme ve yapılandırma
• Azure otomasyonunu içeri aktarılan özel modüllerle uzatabilme

Azure otomasyonu, düğümler/sanal makineler ve onların destekçilerinin 
yapılandırmalarından oluşmuş bir merkezi yapılandırma yönetimi sunucusu 
oluşturmaya yardım eden DSC çekme sunucusu sağlar.

Düğümlerin DSC çekme sunucusuna bağlanabildiği ve kendilerine atanmış 
yapılandırmaları indirerek istenen durumlarını yansıtmak için kendilerini yeniden 
yapılandırdıkları merkez ve uç düzenini uygular. Bu düğümlerdeki tüm değişiklikler 
ve sapmalar, bir sonraki çalışmalarında DSC aracıları tarafından otomatik olarak 
düzeltilir. Bu, yöneticilerin sapmaları bulmak için ortamı aktif olarak izlemeye 
devam etmeleri gerekmediğinden emin olur.

DSC, niyeti ve yapılandırmayı tanımladığınız ancak bu yapılandırmaların nasıl 
çalıştırılıp uygulanacağını tanımlamadığınız bildirim temelli bir dil sunar.  
Bu yapılandırmalar PowerShell diline dayanır ve yapılandırma yönetimi için  
süreci kolaylaştırır.

Bu kısımda, web sunucusu (IIS) kurulumu yapıp yapılandırmak ve web sitesinin 
bakımda olduğunu kullanıcılara bildiren index.htm dosyası oluşturmak amacıyla 
bir sanal makinenin yapılandırılması için Azure otomasyonu DSC kullanımının basit 
bir uygulanışını inceleyeceğiz.
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Azure otomasyonu hesabı tedarik etme
Mevcut veya yeni bir kaynak grubunun içindeki Azure portaldan veya 
Powershell'den yeni bir Azure otomasyonu hesabı oluşturun. Zeki okuyucular 
sonraki görüntüde Azure otomasyonunun DSC için menü öğeleri sağladığını 
görecektir. Aşağıdakileri sunar:

• DCS düğümleri: Geçerli Azure otomasyonu DSC çekme sunucusuyla 
kaydedilmiş tüm sanal makineler ve kapsayıcıların listesini çıkarır. Bu 
sanal makineler ve kapsayıcılar, söz konusu olan geçerli DSC çekme 
sunucusundan yapılandırmalar kullanılarak yönetilir.

• DSC yapılandırmaları: DSC çekme sunucusuna içe aktarılan ve yüklenen 
tüm ham PowerShell yapılandırmalarını listeler. Okunabilir moddadırlar ve 
derlenmiş durumda değillerdir.

• DSC düğüm yapılandırmaları: Çekme sunucusunda düğümlere—sanal 
makinelere ve kapsayıcılara atanmak üzere kullanılabilir olan DSC 
yapılandırmalarının tüm derlemelerini listeler. Derlemelerden sonra bir 
DSC yapılandırması MOF dosyaları üretir ve bunlar sonunda düğümleri 
yapılandırmak için kullanılır.
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DSC yapılandırmasını yazma
Bir sonraki adım, yapılandırmanın niyetini yansıtmak amacıyla herhangi 
bir PowerShell düzenleyicisi kullanarak DSC yapılandırması yazmaktır. 
Bu örnek için, tek bir yapılandırma ConfigureSiteOnIIS oluşturuldu. Bu, 
yapılandırmada kullanılan kaynaklardan oluşan PSDesiredStateConfiguration 
temel DSC modülünü içeri aktarır. Ayrıca bir düğüm webserver bildirir. Bu 
yapılandırma yüklenip derlendiğinde, ConfigureSiteOnIISwebserver adlı bir 
DSCConfigurationNodes üretecektir. Ardından bu yapılandırma düğümlere 
uygulanabilir.

Yapılandırma birkaç kaynaktan oluşur. Bu kaynaklar hedef düğümü yapılandırır. 
Kaynaklar bir web sunucusu, ASP.NET ve çerçeve kurulumu yapar ve sitenin 
bakımda olduğunu gösteren içerikle birlikte inetpub\wwwroot dizini içinde index.
htm dosyası oluşturur. DSC yapılandırması yazmakla ilgili daha fazla bilgi edinmek 
için https://docs.microsoft.com/en-us/PowerShell/dsc/configurations 
kısmına göz atın.

Configuration ConfigureSiteOnIIS {
    Import-DscResource -ModuleName 'PSDesiredStateConfiguration'  
    Node WebServer {
      WindowsFeature IIS
        { 
            Name = "Web-Server"
            Ensure = "Present"
        }        
        WindowsFeature AspDotNet
        { 
            Name = "net-framework-45-Core"
            Ensure = "Present" 
            DependsOn = "[WindowsFeature]IIS"
        }           
        WindowsFeature AspNet45
        { 
            Ensure          = "Present"
            Name            = "Web-Asp-Net45"
            DependsOn = "[WindowsFeature]AspDotNet"
        }  
        File IndexFile 
        { 
            DestinationPath = "C:\inetpub\wwwroot\index.htm"
            Ensure = "Present"
            Type = "File"
            Force = $true
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            Contents = "<HTML><HEAD><Title> Website under 
construction.</Title></HEAD><BODY> ` 
             <h1>If you are seeing this page, it means the website is 
under maintenance and DSC Rocks !!!!!</h1></BODY></HTML>" 
        }
   }
}

DSC yapılandırmasını içe aktarma
DSC yapılandırması Azure otomasyonunda hala tanınmamaktadır. Yapılandırma 
bazı yerel makinelerde mevcuttur. Azure Otomasyonu DSC Yapılandırmalarına 
yüklenmelidir. Azure otomasyonu, yapılandırmayı Azure otomasyonuna içe 
aktarmak için Import-AzureRMAutomationDscConfiguration cmdlet sağlar.

    Import-AzureRmAutomationDscConfiguration -SourcePath "C:\DSC\
AA\DSCfiles\ConfigureSiteOnIIS.ps1" -ResourceGroupName "omsauto" 
-AutomationAccountName "datacenterautomation" -Published -Verbose 

Yapılandırmayı düğüme uyguladıktan sonra Azure'daki DSC yapılandırması 
aşağıda gösterildiği gibi görünmelidir:
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DSC yapılandırmasını derleme
DSC yapılandırması Azure otomasyonunda kullanılabilir olduktan sonra derlenmesi 
istenebilir. Azure otomasyonu, aynısı için başka bir cmdlet sağlar. İçe aktarılan 
yapılandırmayı derlemek için Start-AzureRmAutomationDscCompilationJob 
cmdlet'ini kullanın. Yapılandırma adı, yüklenen yapılandırmanın adıyla bire bir 
eşleşmelidir. Derleme, yapılandırma ve düğüm isimlerinin birlikte verildiği bir MOF 
dosyası oluşturur; bu durumda adı ConfigureSiteOnIIS. webserver olur.

    Start-AzureRmAutomationDscCompilationJob -ConfigurationName 
ConfigureSiteOnIIS -ResourceGroupName "omsauto" -AutomationAccountName 
"datacenterautomation" -Verbose 

Yapılandırmayı düğüme uyguladıktan sonra Azure'daki DSC düğümleri 
yapılandırması aşağıda gösterildiği gibi görünmelidir:

Düğümlere yapılandırma atama
Şimdi, derlenen DSC yapılandırmaları düğümlere uygulanabilir. Yapılandırmayı 
düğüme atamak için Register-AzureRmAutomationDscNode kullanın. 
NodeConfigurationName parametresi düğüme uygulanması gereken yapılandırmayı 
tanımlar. Bu, düğümler yapılandırmaları indiremeden ve bunları uygulayamadan 
önce localconfigurationmanager olan DSC aracılarını da yapılandırabilen güçlü 
bir cmdlet'tir. 
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Yapılandırılabilecek çok sayıda localconfigurationmanager parametre vardır ve 
bunlar hakkındaki bilgiler https://docs.microsoft.com/en-us/PowerShell/dsc/
metaconfig adresinde bulunabilir.

Register-AzureRmAutomationDscNode -ResourceGroupName "omsauto" 
-AutomationAccountName "datacenterautomation" -AzureVMName 
testtwo -ConfigurationMode ApplyAndAutocorrect -ActionAfterReboot 
ContinueConfiguration -AllowModuleOverwrite $true -AzureVMResourceGroup 
testone -AzureVMLocation "West Central US" -NodeConfigurationName 
"ConfigureSiteOnIIS.WebServer" -Verbose 

Yapılandırmayı düğüme uyguladıktan sonra Azure'daki DSC düğümleri aşağıda 
gösterildiği gibi görünmelidir:

Sunucuya göz atma
Uygun olması durumunda, Ağ güvenlik grupları ve güvenlik duvarları bağlantı 
noktası 80 için açılır ve etkinleştirilir ve sanal makineye bir genel IP atanırsa, 
varsayılan web sitesine IP adresi kullanılarak göz atılabilir. Aksi takdirde, DSC 
yapılandırması uygulamak için kullanılan sanal makinede oturum açın ve  
http://localhost adresine gidin.
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Aşağıdaki gibi bir sayfa göstermelidir:

Bu, hiçbir önemli kod yazmadan, bir kez bile yapılandırma yazmadan, aynı ve çok 
sayıda sunucuya birden çok kez uygulanabilen yapılandırma yönetiminin gücüdür; 
bunların herhangi bir manuel müdahale olmadan, istenen durumda çalışacağına 
emin olabilirsiniz.

DevOps için Azure
Daha önceden bahsedildiği gibi, Azure aşağıdakileri sağlayan zengin ve olgun  
bir platformdur:

• Çok sayıda dil seçeneği
• Çok sayıda işletim sistemi seçeneği
• Çok sayıda araç ve yardımcı program seçeneği
• Çözümleri dağıtmak için çok sayıda desen (sanal makineler, uygulama 

hizmetleri, kapsayıcılar, mikro hizmetler)

Birçok seçenek ve tercihle, Azure aşağıdakileri ifade eder:

• Açık bulut: Hem açık kaynak hem de Microsoft ve Microsoft olmayan 
ürünler, araçlar ve hizmetler için açıktır

• Esnek bulut: Kullanıcılara ve geliştiricilere, mevcut becerileri ve bilgilerinin 
temeli ne olursa olsun kullanmakta rahat hissedecekleri bir esneklik sunar

• Birleştirilmiş yönetim: Sorunsuz izleme ve yönetim özellikleri sunar
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Daha önce bahsedilen tüm özellikler, herhangi bir projede veya etkileşimde 
DevOps'un başarıyla uygulanması için önemlidir. Sonraki görsel, uygulama yaşam 
döngüsü yönetiminin farklı aşamalarında ve DevOps'un genelinde kullanılabilecek 
açık kaynak araçları ve yardımcı programlarını gösterir. Bu tüm araçların ve yardımcı 
programların yalnızca küçük bir temsilidir ve daha birçok seçenek mevcuttur.

• Derleme işlem hattını oluşturmak için Jenkins, Hudson, Grunt ve Gradle 
araçları

• Test için selenium
• Kurulum ve yapılandırma yönetimi için Chef, Puppet, Jenkins, Hudson, 

Grunt ve Gradle ve daha fazlası
• Uyarı ve izleme için Nagios
• Yönetim süreçleri için Jira ve Redmine

Sonraki görsel, uygulama yaşam döngüsü yönetiminin farklı aşamalarında ve 
DevOps'un genelinde kullanılabilecek Microsoft araçları ve yardımcı programlarını 
gösterir. Aynı şekilde bu da tüm araçların ve yardımcı programların yalnızca küçük 
bir temsilidir ve daha birçok seçenek mevcuttur.

• Derleme işlem hattı oluşturmak için VSTS derleme düzenleme
• Test için Microsoft test yöneticisi, Pester
• Kurulum ve yapılandırma yönetimi için İstenen Durum Yapılandırma, 

PowerShell, ARM şablonları ve daha fazlası
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• Uyarı ve izleme için Log analytics, application insights ve System Center 
Operations Manager (SCOM)

• Süreçleri yönetmek için VSTS ve System Center Service Manager

Özet
DevOps, sektörde çok fazla ilgi ve ivme kazanıyor. Çoğu kurum yararlarının 
farkına vardı ve DevOps'u uygulamayı sabırsızlıkla bekliyor. Birçoğu buluta 
geçerken bir yandan da bu gerçekleşiyor. Bulut modeli olarak Azure, DevOps 
hizmetlerini sunma alanında zengin ve olgundur ve bu tarz kurumların DevOps'u 
uygulamasını kolaylaştırır. DevOps bu bölümde yapılandırma yönetimi, sürekli 
entegrasyon, sürekli teslim ve kurulum gibi temel uygulamalarıyla birlikte ayrıntılı 
olarak tartışıldı. Ayrıca farklı PaaS tabanlı sanal makineler IaaS ve kapsayıcı 
IaaS tabanlı bulut çözümü, kendi Azure kaynakları, derleme ve yayın işlem 
hatlarıyla birlikte tartışıldı. Bu bölümün ana kısmı yapılandırma yönetimiydi ve 
Azure otomasyonundan DSC hizmetlerini ve sanal makineleri otomatik olarak 
yapılandırmak için çekme sunucuları kullanmayı tartıştık. Son olarak, çeşitli dil,  
araç ve işletim sistemi açık kaynak seçenekleriyle ilişkili olarak Azure'un açıklığı  
ve esnekliği tartışıldı.

Maliyet, buluta geçmek için en önemli faktörlerden biridir ve bulutta dahi maliyet 
tasarrufu ve yönetimi için olanaklar vardır. Maliyet yönetimi üzerine olan sonraki 
bölüm, Azure'da maliyet yönetimi ve azaltımı hakkında bilgiler sağlar.
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Maliyet Yönetimi
Şirketlerin buluta geçmesinin birincil nedeni maliyet tasarrufudur. Azure 
aboneliğine sahip olmak için bir ön ödeme gerekmez. Azure, kullandıkça öde 
ödeme mekanizmasını sunar. Bu, Azure'un tüketime göre kullanımı ölçmesi ve 
aylık faturalar sağlaması anlamına gelir. Azure tüketimi için bir üst sınır yoktur. 
Azure sınırsız kaynak sağlar ve Azure'a erişimi olan herkes istediği kadar kaynak 
oluşturmaya devam edebilir. Bu gibi koşullarda, şirketlerin Azure tüketimini ve 
kullanımını yakından takip etmesi önemlidir. Şirketler, kurumsal standartlar ve 
kurallar koymak için politikalar oluşturabilse de Azure faturalandırma ve tüketim 
bilgilerine kolayca ulaşmaya da ihtiyaç duyar. +Üstelik, geri dönüşleri en üst düzeye 
çıkarmak için Azure kaynaklarının tüketiminde en iyi uygulamalardan faydalanmak 
isterler. Bunun için, yazılım mimarlarının Azure kaynakları ve özellikleri, bunların 
maliyetleri ve özellikler ile çözüm talebi arasındaki maliyet fayda karşılaştırması 
hakkında bilgi sahibi olması gerekir.

Bu bölümde aşağıdakileri ele alacağız:

• Azure ödeme
• Faturalandırma
• Kullanım ve kotalar
• Kullanım ve ödeme API'ları
• Azure fiyatlandırma hesaplayıcısı
• En iyi uygulamalar
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Ödemeyi anlama
Azure aşağıdaki avantajlara sahip bir hizmet programıdır:

• Ön ödeme maliyeti yok
• Sonlandırma ücreti yok
• Dakika başına ödeme
• "Kullandıkça öde" temeline dayanan ödeme

Bu gibi koşullarda Azure kaynaklarının kullanım maliyetinin önceden tahmin 
edilmesi çok zordur. Azure'daki her kaynağın; depolama, kullanım ve zaman 
aralığına göre kendi maliyet modeli ve ücreti vardır. Yönetim, idare ve finans 
departmanı için kullanımı ve maliyetleri takip etmek çok önemlidir. Azure, kurum 
yönetimi ve idarecilerinin birden fazla kritere dayanan bir maliyet ve kullanım 
raporu oluşturabilmesi için gerekli gerekli kullanım ve ücret raporlarını sunar.

Azure portalı, ücretlendirme özelliği aracılığıyla detaylı ücret ve kullanım bilgilerini 
sunar ve bu bilgilere ana gezinti yaprağından erişilebilir.
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Hem maliyetler hem ücretlendirme hakkında rapor oluşturulması için bir  
alt menü sağlar:

Bu yaprakta Abonelikler menüsünün tıklanması, kullanıcının rapor oluşturmak için 
erişimi olan tüm aboneliklerin bir listesini sunar:
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Bu listede bir abonelik adının tıklanması, tüm ücretlendirme, fatura, kullanım, 
tüketim, politikalar, kaynak grupları ve kaynakların bulunabileceği bir pano sağlar. 
Bu genel bakış bölümündeki tablo, kaynağa ve aynı zamanda harcama hızına göre 
bir maliyet yüzdesi sağlar:

Tablonun tıklanması, her bir kaynağa göre maliyet ayrıntılarını görüntüler. Burada 
Azure üzerinde tedarik edilen birden fazla depolama hesabı vardır ve bunlar için 
maliyetler gösterilir. Bu ekran kullanılarak ve farklı kriterler ve bu kriterlerin farklı 
kombinasyonları sağlanarak aşağıdakiler için birden fazla rapor türü oluşturabilir:

• Kaynak türleri
• Kaynak grubu
• Zaman aralığı
• Etiket

Etiketler özellikle ilginç bir niteliğe sahiptir. Departman, proje, sahip, maliyet 
merkezi veya diğer ad-değer çiftleri gibi etiketlere dayalı sorgular, ilgili maliyetin 
görüntülenmesi için kullanılabilir. Ayrıca maliyet raporu, İndir düğmesi kullanılarak 
CSV dosyası olarak indirilebilir:



11. Bölüm

[ 265 ]

Tekil kaynakların tıklanması, kaynak için günlük maliyet tüketimini sağlar:
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Faturalandırma
Azure Ücretlendirme özelliği ayrıca aylık olarak oluşturulan faturalar hakkında  
bilgi sağlar.

Faturalar menüsünün tıklanması, oluşturulan tüm faturaların bir listesini sağlar:

Faturalardan herhangi birinin tıklanması o faturaya ait detayları görüntüler:

Fatura detaylarını indirmenin alternatif bir yöntemi de vardır. Fatura detayları 
https://account.azure.com adresinde oturum açılarak indirilebilir:

https://account.azure.com/
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Kurumsal sözleşme müşterileri
Kurumsal sözleşmesi bulunan kurumsal müşteriler, kullanım ve ücretlendirme 
raporlarını indirmek için https://ea.azure.com adresinden faydalanabilirler. 
Ayrıca yakın zamanda piyasaya sürülmüş yeni bir Power BI paketi mevcuttur 
ve bu paket, Azure kullanımı ve maliyetlerini Power BI'daki bir pano ve raporlar 
aracılığıyla görüntülemek için kullanılabilir.

Bu konu hakkında daha fazla bilgi için https://azure.microsoft.
com/en-us/blog/new-power-bi-content-pack-for-azure-
enterprise-users/ adresini ziyaret edin.

Kullanım ve kotalar
Her abonelik, her kaynak türü için bir kotaya sahiptir. Örneğin, bir MDSN Microsoft 
hesabı ile, en fazla 60 genel IP adresi tedarik edilebilir. Benzer olarak, tüm kaynaklar, 
her kaynak türü için varsayılan bir maksimum sınıra sahiptir. Abonelikteki bu 
kaynak türlerinin sayısı, Azure destek ile iletişime geçilerek veya Artış İste düğmesi 
tıklanarak artırılabilir.

https://ea.azure.com/
https://ea.azure.com/
https://azure.microsoft.com/en-us/blog/new-power-bi-content-pack-for-azure-enterprise-users/
https://azure.microsoft.com/en-us/blog/new-power-bi-content-pack-for-azure-enterprise-users/
https://azure.microsoft.com/en-us/blog/new-power-bi-content-pack-for-azure-enterprise-users/
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Kullanım ve kota bilgilerine Abonelik menüsünün kullanım + kotalar alt 
menüsünden erişilebilir.

Bu yaprak, abonelikte tedarik edilen tüm kaynak türlerini ve bu türlerin konumları 
ile sayılarını gösterir. Burada klasik depolama hesapları için kota 100'dür ve 
halihazırda 3 klasik depolama hesabı kullanılmaktadır.

Konum, sağlayıcılar, kullanım ve kotalara göre filtre kriterleri mevcuttur. Bu filtre 
kriterlerine dayanan özel raporlar oluşturulabilir.

Kaynak sağlayıcıları
Kaynaklar kaynak türlerine dayanır ve kaynak sağlayıcıları tarafından sağlanır. 
Azure'da çok sayıda sağlayıcı vardır ve kullanıcıların oluşumlarını yaratmak için 
ihtiyaç duyduğu gerekli kaynak türlerini sağlarlar. Örneğin, Microsoft.Compute 
kaynak sağlayıcısı, sanal makine kaynak türlerini sağlar. Sanal makine kaynak türleri 
kullanılarak sanal makine oluşumları yaratılabilir.

Kaynak sağlayıcılarının Azure aboneliklerine kayıt edilmesi gerekir. Kaynak 
sağlayıcıları kayıtlı değilse, kaynak türleri abonelik dahilinde mevcut olmaz.  
Mevcut sağlayıcıların, kayıtlı olanların ve kayıtlı olmayanların bir listesini almak  
ve kayıtlı olmayan sağlayıcıları kaydetmek ya da kayıtlı sağlayıcıları silmek için  
bu pano kullanılabilir:
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Kullanım ve ödeme API'ları
Portal; kullanım, ücretlendirme ve fatura bilgilerini manuel olarak bulmak için 
mükemmel bir yol olsa da Azure ayrıca aşağıdakileri sunar:

• Fatura indirme API'si: Faturaları indirmek için bu API'yi kullanın
• Kaynak kullanım API'si: Tahmini Azure tüketim verilerini almak için Azure 

kaynak kullanım API'sini kullanın
• RateCard API: Mevcut Azure kaynaklarının listesini ve her biri için tahmini 

ücretlendirme bilgilerini almak için Azure Kaynak RateCard API'sini 
kullanın

Bu API'ler, programlanabilir bir şekilde ayrıntıları almak ve özelleştirilmiş panolar 
ve raporlar oluşturmak için kullanılabilir. Herhangi bir programlama veya betik dili 
bu API'leri kullanıp eksiksiz bir ücretlendirme çözümü oluşturabilir.

Azure fiyatlandırma modelleri
Azure birden fazla fiyatlandırma modeline sahiptir. Neredeyse her tür müşteri 
için bir model vardır. Öğrenciler ve geliştiriciler için olan ücretsiz hesaplardan 
kullandıkça öde hesaplarına, kurumsal sözleşmelerden bulut çözüm sağlayıcısı ortak 
modeline kadar. Bu hesap türlerinden ayrı olarak, ayrılmış VM oluşumları ve Azure 
hibrit faydaları gibi ek ücretlendirmeler ve indirimler sunulur.
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Azure hibrit faydaları
Azure'da bir sanal makine tedarik edildiğinde iki tür maliyet ortaya çıkar. Bu iki tür 
maliyet, sanal makineyi çalıştırmak için olan kaynak maliyeti ve işletim sistemi lisans 
maliyetidir. Kurumsal sözleşme müşterileri, ücretlendirme açısından diğer hesaplara 
kıyasla bazı indirimlerden faydalanırken Azure onlara başka bir teklif de sunar. Bu 
teklif, Azure hibrit faydaları olarak bilinir. Bu düzende, mevcut kurumsal sözleşme 
müşterileri kendi şirket içi işletim sistemi lisanslarını Azure'da sanal makine oluşturma 
amacıyla kullanabilirler ve Azure bu durumda lisans ücreti talep etmez. Bu düzen 
ile yüzde 40 kadar yüksek bir maliyet tasarrufu sağlanabilir. Kurumsal sözleşme 
müşterilerinin, bu avantajdan ve bu avantajın hem Windows standart hem de veri 
merkezi sürümü için uygulanmasından yararlanmak için yazılım güvencesine sahip 
olması gerekir. Her 2 işlemci lisansı veya her 16 çekirdekli lisans kümesi, 8 çekirdeğe 
kadar iki oluşum veya 16 çekirdeğe kadar bir oluşum hakkına sahiptir. Standart sürüm 
lisansları için olan Azure hibrit faydası yalnızca bir kez, şirket içinde veya Azure'da 
kullanılabilir. Veri merkezi sürümü faydaları hem şirket içinde hem de Azure'da eş 
zamanlı kullanıma olanak tanır.

Azure ayrılmış VM oluşumları
Müşteriler, Azure'a taahhüt vererek hem Windows hem de Linux işletim sistemi 
için sabit sayıda sanal makineyi bir yıldan üç yıla kadar bir süre için önceden 
ayırabilirler. Azure, kullandıkça öde fiyatlandırma modeline göre bu sanal 
makinelerde yüzde 72'ye kadar indirim sağlar. Ön taahhüt bulunsa da bunları 
kullanma zorunluluğu yoktur. Bu ayrılmış oluşumlar herhangi bir zamanda iptal 
edilebilir. Hatta, bu sanal makinelerin lisans maliyetini daha da düşürmek için Azure 
hibrit faydaları teklifiyle birleştirilebilir.

Kullandıkça öde hesapları
Bunlar, müşterilere aylık olarak fatura edilen genel Azure hesaplarıdır. Müşteriler 
herhangi bir kullanım sözü vermez ve ihtiyaçlarına göre herhangi bir kaynağı 
kullanmakta serbesttirler. Kaynak maliyetleri, kaynak kullanımlarına ve çalışma 
sürelerine göre hesaplanır. Ancak bu durum, kaynak türüne bağlıdır. Her kaynağın 
bir maliyet modeli vardır. Ayrıca bu hesaplarla ilişkili herhangi bir ön ödeme 
maliyeti yoktur. Bu düzende genellikle indirimler bulunmaz.
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Kurumsal sözleşmeler
Microsoft'la halihazırda sözleşmesi bulunan müşteriler kendi Azure kullanıcılarını 
kurumsal sözleşmelerinin bir parçası olarak ekleyebilirler. Müşteriler, kurumsal 
sözleşmenin parçası olduklarında büyük indirimlerden yararlanabilirler. 
Müşterilerin bu düzene eklenebilmesi için sadece yıllık parasal taahhütte 
bulunmaları gerekir. Müşteriler bu taahhüdü kendilerine en uygun şekilde 
tüketmekte serbesttirler. Daha fazla bilgi için lütfen https://azure.microsoft.
com/en-in/pricing/enterprise-agreement/ adresini ziyaret edin.

Bulut Çözüm Sağlayıcısı
Bulut Çözüm Sağlayıcısı (CSP) Microsoft ortakları için bir modeldir. CSP, ortakların 
müşteri ömür döngüsünün ve Microsoft Azure ilişkisinin uçtan uca mülkiyetini 
almalarını sağlar. Ortaklar, bulutta kendi çözümlerini dağıtabilir ve bu düzeni 
kullanarak müşterilerden ücret talep edebilir. Daha fazla bilgi için lütfen https://
azure.microsoft.com/en-in/offers/ms-azr-0145p/ adresini ziyaret edin.

Azure fiyatlandırma hesaplayıcısı
Azure, kullanıcıların ve müşterilerin maliyetleri ve kullanımları konusunda 
tahminde bulunmaları için bir maliyet hesaplayıcı sunar. Bu hesaplayıcı, https://
azure.microsoft.com/en-in/pricing/calculator/ adresinde bulunabilir:

https://azure.microsoft.com/en-in/pricing/enterprise-agreement/
https://azure.microsoft.com/en-in/pricing/enterprise-agreement/
https://azure.microsoft.com/en-in/offers/ms-azr-0145p/
https://azure.microsoft.com/en-in/offers/ms-azr-0145p/
https://azure.microsoft.com/en-in/pricing/calculator/
https://azure.microsoft.com/en-in/pricing/calculator/
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Kullanıcılar sol menüden birden fazla seçenek belirleyerek hesaplayıcıya 
ekleyebilirler. Aşağıdaki örnekte bir sanal makine eklenmektedir. Maliyetinin 
hesaplanması için sanal makinenin bölgesine, işletim sistemine, türüne, katmanına, 
oluşum boyutuna, saat sayısına ve sayıya ilişkin daha detaylı yapılandırma sağlanır:

Benzer olarak, sanal makinenin bellek boyutu, yürütme süresi ve saniye başına 
yürütme için Azure işlevlerinin maliyeti de gösterilir:
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Azure destek için farklı seviyeler ve planlar sunar, bunlar aşağıdaki gibidir:

• Varsayılan destek: Ücretsizdir
• Geliştirici desteği: Aylık 29 dolar
• Standart destek: Aylık 300 dolar
• Professional Direct: Aylık 1000 dolar

Sonuç olarak, tahmini genel maliyet görüntülenir:

Yazılım mimarlarının genel mimaride ve çözümde kullanılan her Azure özelliğini 
anlaması önemlidir. Azure hesaplayıcının başarısı seçilen kaynaklara ve kaynakların 
yapılandırmasına bağlıdır. Herhangi bir hatalı yorumlama, sapmaya ve yanlış 
tahminlere neden olabilir ve gerçek ücretlendirmeden farklı olur.

En iyi uygulamalar
Yazılım mimarlarının mimarilerini ve kullanılan Azure bileşenlerini anlamak için  
ek çaba göstermeleri gerekir. Etkin izleme, denetlemeler ve kullanıma göre; SKU, 
boyut ve özellikler açısından Microsoft teklifini belirlemeleri gerekir. Bu bölüm, 
maliyet iyileştirme açısından benimsenebilecek en iyi uygulamaların bazıları 
hakkında bilgi verir.
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Bilgi işlem için en iyi uygulamalar
Bilgi işlem, hizmetlerin yürütülmesine yardımcı olan hizmetleri ifade eder. Bilgi 
işlemle ilgili en iyi uygulamaların bazıları aşağıdaki gibidir:

• Sanal makineler gibi bilgi işlem hizmetleriniz için en iyi konumu seçin. Tüm 
Azure özelliklerinin ve kaynaklarının aynı bölgede birlikte mevcut olduğu 
bir konum seçin.  Bu durum, çıkış trafiğini önler. 

• Sanal makineler için en uygun boyutu seçin. Daha büyük boyutlu bir sanal 
makine, daha küçük boyutlu bir sanal makineden daha maliyetlidir ve hatta 
daha büyük bir sanal makineye ihtiyaç bile olmayabilir.

• Talebin arttığı zamanlarda sanal makineleri yeniden boyutlandırın ve talep 
azaldığında boyutlarını küçültün. Azure, devam eden bir etkinlik olarak, 
piyasaya sık sık yeni VM boyutları sürer. Kullanıma sunulan yeni bir 
boyutun daha uygun olması durumunda bu yeni boyut kullanılmalıdır.

• Çalışma dışı saatlerde ve ihtiyaç olmadığında bilgi işlem hizmetlerini 
kapatın. Bu uygulama, üretim dışı ortamlar içindir.

• Sanal makineleri kapatmaktansa atamalarını kaldırın. Bu işlem, tüketimleri 
duracağı için tüm kaynakları ve ölçümleri serbest bırakır.

• Geliştirme ve test etme amaçları için geliştirme/test etme laboratuvarlarını 
kullanın. Politikalar, otomatik kapatma ve otomatik başlatma özellikleri 
sunarlar.

• Sanal makine ölçek kümeleri ile daha düşük sayıda sanal makine ile başlayın 
ve talep arttıkça ölçeği büyütün.

• Uygulama ağ geçitleri için doğru boyutu (küçük, orta, büyük) seçin, Bunlar, 
sanal makineler tarafından yedeklenir ve uygun boyut ile maliyeti azaltmaya 
yardımcı olabilir. Ayrıca bir web uygulaması güvenlik duvarı gerekli değilse 
temel katman uygulama ağ geçidini seçin.

• VPN ağ geçitleri için doğru katmanları seçin (temel VPN, standart, yüksek 
performans, ultra performans).

• Kaynakları aynı bölgede bulundurarak Azure bölgeleri arasındaki ağ 
trafiğini en düşük düzeye indirin. 

• Birden fazla sanal makineye erişmek için her bir sanal makineye gene bir IP 
adresi atamaktansa genel IP adresine sahip bir yük dengeleyici kullanın.

• Sanal makineleri izleyin ve performans ve kullanım ölçümlerini öğrenin. 
Buna dayanarak sanal makinenin ölçeğini büyütmek mi yoksa yükseltmek 
mi istediğinizi belirleyin. Bu ölçümler, boyutun küçültülmesine ve sanal 
makinelerin sayısının azaltılmasına da neden olabilir.
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Depolama için en iyi uygulamalar
Genel maliyet üzerinde depolamanın da büyük bir etkisi vardır:

• Uygun depolama yedeklilik türünü (GRS, LRS, RA-GRS) seçin. GRS, 
LRS'den daha maliyetlidir.

• Depolama verilerini soğuk katmanda arşivleyin veya erişim katmanını 
arşivleyin. Sık sık erişilen verileri sıcak katmanda tutun.

• Gerekli olmayan blobları kaldırın.
• Sanal makine işletim sistemi disklerini, gerekli olmaması durumunda sanal 

makineyi sildikten sonra açıkça silin.
• Depolama hesapları; boyutlarına, yazıma, okumaya, listeye ve kapsayıcı 

işlemlerine göre ölçülür.
• Premium diskler yerine standart diskleri tercih edin. Premium diskleri 

yalnızca iş bunları kullanmayı gerektiriyorsa kullanın.
• Statik dosyalar için, statik dosyaları her seferinde depolamadan çekmektense 

CDN ve ön belleğe almayı kullanın.

PaaS için en iyi uygulamalar
PaaS'nin tercih edilen kurulum modeli olması durumunda en iyi uygulamalardan 
bazıları aşağıdakilerdir:

• Uygun Azure SQL katmanını (temel, standart, premium RS, premium) ve 
uygun performans seviyelerini seçin.

• Tekil veritabanları ve elastik veritabanları arasında uygun şekilde seçim 
yapın. Bir çok veritabanı bulunuyorsa tekil veritabanlarına kıyasla elastik 
veritabanlarının kullanılması daha düşük maliyetlidir.

• Çözümlerinizi, IaaS yerine PaaS çözümleri (sunucusuz, kapsayıcılarda 
mikro hizmetler) kullanmak için yeniden tasarlayın. Bu PaaS çözümleri 
bakım maliyetini ortadan kaldırır ve dakika başına tüketim esasına göre 
kullanılabilir. Bu hizmetleri kullanmazsanız kodunuzun ve hizmetlerinizin 
24 saat boyunca kullanılabilir olmasına rağmen hiçbir ücret alınmaz.

• Kaynağa özgü maliyet iyileştirmeleri bulunmaktadır ve hepsini tek bir 
bölümde ele almak mümkün değildir. Okuyucuların her bir özellik maliyeti 
ve kullanımı ile ilgili belgeleri okumaları önerilir.
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Genel en iyi uygulamalar
Maliyet açısından genel en iyi uygulamaların bazıları aşağıdaki gibidir:

• Kaynak maliyetleri bölgeler arasında farklılık gösterir. En düşük maliyete 
sahip bölgeyi kullanmayı deneyin. Bu durum, açık bir şekilde, iş gerekçesine 
bağlıdır.

• Kurumsal sözleşmeler maksimum indirim sağlar. Kurumsal sözleşmeniz 
yoksa maliyet faydaları sağlamak için kurumsal sözleşme yapmaya çalışın.

• Azure maliyetleri önceden ödenebilirse her türlü abonelik için indirimler 
sağlanır.

• Kullanılmayan kaynakları silin veya kaldırın. Gereğinden az kullanılan 
kaynakları belirleyin ve SKU'larını veya boyutlarını azaltın.  
Gerekmiyorlarsa silin.

• Azure danışmanı kullanın ve önerilerini ciddiye alın.

Özet
Maliyet yönetimi ve idaresi bulutla uğraşırken önemli bir etkinliktir. Bu durum, 
öncelikle, aylık giderlerin çok düşük olabilmesinden, ancak gerekli dikkat 
gösterilmezse çok yüksek olabilmesinden kaynaklanır. Yazılım mimarları 
uygulamalarını maliyeti en aza indirecek şekilde tasarlamalıdırlar. Uygun 
Azure kaynaklarını, uygun SKU'yu, katmanı ve boyutu kullanmalı ve ne zaman 
başlatılacağını, durdurulacağını, ölçek yükseltileceğini, ölçek büyütüleceğini, 
ölçek düşürüleceğini, ölçek küçültüleceğini, veri aktarılacağını ve daha fazlasını 
bilmelidirler. Uygun maliyet yönetimi, gerçek harcamaların bütçe harcamalarına 
denk olmasını sağlar.

Bu kitabın sonraki ve son bölümü Azure'daki izleme ve denetleme özellikleri  
ile ilgilidir.
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İzleme ve Denetleme
"Ölçemezseniz, geliştiremezsiniz"

                                                                                                          - Lord Kelvin

Hem şirket içi veri merkezine hem de bulut üzerine dağıtılmış, IaaS ve PaaS, çok 
katmanlı uygulama bileşenlerinden oluşan bir çözüm geliştirdiğiniz bir durum 
hayal edin. Erişilebilirlik, ölçeklenebilirlik, güvenlik, performans ve daha fazlası 
bakımından yüksek derecede optimize edilmiş bir mimariye dayalıdır. Şu anda 
yapım aşamasındadır. Şimdi, bir de çözüme eklenmiş hiçbir izleme özelliği 
bulunmadığını hayal edin.

Burada karşılaşılan birkaç zorluk vardır, bunlar aşağıdaki gibidir:

• Herhangi bir zamanda çözümün erişilebilirliği, ölçeklenebilirliği, güvenliği 
ve güvenilirliği bilinmemektedir.

• Operasyon ekibinin, çözümün beklendiği şekilde çalışıyor mu yoksa 
kullanıcılar ve müşteriler onları çağırana kadar çalışmıyor mu olduğuna dair 
bir fikri yoktur.

• Çözümün performansı zamanla azalır, ancak ekibin elinde bir şeyle 
kıyaslamaları için güncel veriler bulunmamaktadır.

• Çözüm ve operasyon ekiplerinin elinde sorunları teşhis etme ve sorun 
giderme işlemleri için fazla bilgi yoktur.

• Güvenlik kontrolleri gerçekleştirilememektedir.
• Çözüm ve operasyon ekiplerinin geliştirilebilecek ve müşteri için daha iyi 

hale getirilebilecek olan şeyler hakkında fikri yoktur. Yenilik yoktur.

Önceden bahsedilen sorunlar, çözümlere nerede ve nasıl dağıtılmış ve tasarlanmış 
olduklarından bağımsız olarak izleme özelliği katılması konusunda düşünmeye 
başlamak için yeterlidir.
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Bu bölümde, izleme özelliğine aşağıdaki noktalardan bakacağız:

• Mimari bakış açısı
• İzleme için Azure'deki önemli kaynaklar
• Uygulama içgörüleri
• Log analizi
• Uyarılar
• İşletim kitaplarını çalıştırmak amacıyla uyarıların otomatize edilmesi
• Power BI'nin entegre edilmesi

İzleme
İzleme, önemli bir mimari sorundur ve büyük ya da küçük, görev bakımından kritik 
olan ya da olmayan, bulut üzerinde olan veya olmayan her çözümün bir parçası 
olmalıdır. Ne pahasına olursa olsun geçiştirilmemelidir.

İzleme ile, çözümleri takip etme ve çeşitli telemetri bilgilerini yakalama, işleme, 
kurallara dayalı olarak uyarılar için yeterli olanları belirleme ve onları ileri sürme 
eylemleri kastedilir. Genellikle ortamın içine bir araç yerleştirilir; bu araç onu izler 
ve uyarı oluşturma ve paydaşlara bildirim gönderme işlemlerinin geri kalanının 
meydana geldiği merkezi bir sunucuya sürekli telemetri bilgisi gönderir.

İzleme, çözüm üzerinde hem önleyici hem de tepkisel işlemler yapılmasına ve 
önlemler alınmasına yardımcı olur. Ayrıca bu, çözümün denetlenebilirliği için ilk 
adımdır. İzleme günlüğü kayıtlarına erişilebilirlik olmadan, sistemin güvenlik, 
performans, erişilebilirlik vb. gibi çeşitli açılardan denetlenmesi zordur.

İzleme, erişilebilirlik, performans ve ölçeklenebilirlik ile ilgili sorunların meydana 
gelmeden önce belirlenebilmesine yardımcı olur. İzleme aracılığıyla donanım 
arızası, yazılımın yanlış yapılandırılması, yama güncelleme zorlukları kullanıcıları 
etkilemeden çok önce bilinebilir. Performans kaybı daha gerçekleşmeden önce 
düzeltilebilir.

Tepkisel olarak, günlükler sorunlara neden olan bölgelerin ve konumların bulunup 
sorunların belirlenmesine yardımcı olur ve daha hızlı ve daha iyi onarım sağlar.

Ekipler telemetri bilgilerini izleme işlemi gerçekleştirerek sorun modellerini 
belirleyebilir ve daha yeni çözümler ve özellikler getirerek bu sorunların ortadan 
kaldırılmasına yardımcı olabilirler.

Azure yalnızca bulut tabanlı kurulum değil, diğer bulut sağlayıcılarının yanı sıra 
şirket içi kurulum için de birden fazla zengin izleme özelliği ve kaynağı sağlayan 
zengin bir bulut ortamıdır.
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Azure izleme
Cevaplanması gereken ilk soru şudur: Neleri izlememiz gerekir? Bu soru, üzerinde 
sınırlı kontrole sahip olunmasından dolayı bulut üzerine dağıtılmış çözümler için 
daha önemli hale gelir.

İzlenmesi gereken bazı önemli bileşenler mevcuttur. Bunlar, aşağıdakileri içerir:

• Özel uygulamalar
• Azure kaynakları
• Misafir OS (sanal makineler)
• Ana bilgisayar OS (Azure fiziksel sunucuları)
• Azure altyapısı

Bahsedilen bileşenler için farklı Azure günlükleri ve izleme işlemleri bulunur.

Azure etkinlik günlükleri
Önceden denetim günlükleri ve işletim günlükleri olarak bilinen bu günlükler, 
Azure aboneliğindeki kontrol düzlemi olaylarıdır. Bu günlükler, ayrı ayrı kaynak 
seviyesi yerine abonelik seviyesinde bilgiler ve telemetri bilgileri sağlar. Azure 
Resource Manager (ARM) kullanarak, oluşturma, silme, kaynakların güncellenmesi 
gibi abonelik seviyesinde gerçekleşen tüm değişiklikler ile ilgili bilgileri takip 
ederler. Herhangi bir zamanda kimliğin (hizmet prensibi, kullanıcılar, gruplar) 
ve kaynaklar (mesela depolama, sanal makineler, SQL) üzerinde gerçekleştirilen 
bir eylemin (yazma, güncelleme) bilinmesine yardımcı olurlar. Yapılandırmaları 
değiştirilen ancak dahili işlevi ve yürütmesi değiştirilmeyen kaynaklar ile ilgili 
bilgiler sağlarlar.

Azure tanılama günlükleri
Azure kaynaklarının dahili işlevi içerisinde meydana gelen bilgiler yakalanır ve 
tanılama günlükleri olarak bilinirler. Kaynağın doğasında olan işlemler hakkında 
telemetri bilgileri sağlarlar. Her kaynak tanılama günlüğü bulundurmaz ve kendi 
kapsamında günlük bulunduranlar diğer kaynaklardan tamamen farklıdır. Tanılama 
günlükleri her bir kaynak için ayrı ayrı yapılandırılır. Tanılama günlüklerine örnek 
olarak bir depolama hesabındaki bir blob hizmeti içindeki bir kapsayıcının içine 
dosya depolamak verilebilir.
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Azure uygulama günlükleri
Uygulama günlükleri, uygulama içgörü kaynakları tarafından yakalanabilir 
ve merkezi olarak yönetilebilirler. Özel uygulamaların performans ölçümleri, 
erişilebilirliği gibi dahili işlevleri hakkında bilgi edinilmesine yardımcı olurlar  
ve daha iyi yönetilebilirlik için onlardan içgörüler alırlar.

Misafir ve ana bilgisayar OS günlükleri
Hem misafir hem de ana bilgisayar işletim sistemi günlükleri Azure İzleyici kaynağı 
kullanılarak kullanıcılara gösterilir. Ana bilgisayarın ve misafirin işletim sistemi 
çalışması ve durumu hakkında bilgi verirler.

Azure'deki izleme ile ilgili önemli kaynaklar aşağıdaki gibidir:

• Azure İzleyici
• Azure uygulama içgörüleri
• Önceden işletim içgörüleri olarak bilinen log analizleri
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Bulut özelliğinin bir parçası olmayan ancak Azure veya bir şirket içi veri merkezi 
üzerindeki tüm iş yüklerini izlemek amacıyla IaaS tabanlı sanal makineler üzerine 
kurulabilen System Center Operations Manager (SCOM) gibi başka araçlar da 
mevcuttur.

Azure İzleyici
Azure İzleyici, Azure aboneliğine izleme özelliği kurmak için eksiksiz yönetim 
özellikleri sağlayan merkezi bir araç ve kaynaktır. Etkinlik günlükleri, tanılama 
günlükleri, ölçümler, uygulama içgörüleri ve log analizleri için yönetim özellikleri 
sağlar. Diğer tüm izleme imkanları için bir pano ve yönetim kaynağı olarak 
düşünülmelidir.

Azure uygulama içgörüleri
Azure uygulama içgörüleri, özel uygulamalara merkezi, Azure ölçeğinde izleme, 
günlük ve ölçüm imkanları getirilmesine yardımcı olur. Özel uygulamalar, Azure 
uygulama içgörülerine ölçümler, günlükler ve diğer telemetri bilgileri göndermeye 
başlayabilirler. Ayrıca, gelen verilerden içgörüler elde edip onlara etki edebilmek 
amacıyla zengin raporlama, panoya alma ve çözümleme imkanları sağlar.

Azure log analizi
Azure log analizi, günlüklerin merkezi olarak işlenmesini sağlar ve onlardan 
içgörüler ve uyarılar oluşturur. Etkinlik günlükleri, tanılama günlükleri, 
uygulama günlükleri, olay günlükleri ve hatta özel günlükler bile log analizine 
bilgi gönderebilir; o da gelen verilerden içgörüler elde edip onlara etki edebilmek 
amacıyla daha fazla zengin raporlama, panoya alma ve çözümleme imkanı sağlar.

Uygulama içgörüleri
İsminden belli olduğu gibi Azure uygulama içgörüleri, bir uygulamanın işleyişi 
içerisinde içgörü sağlar. Web uygulamasıyla ilgili içgörüler, saniyede gelen talep 
sayısı, saniyede başarısız olan talep sayısı, CPU kullanımı cinsinden donanım 
kullanımı, hafıza kullanılabilirliği ve daha fazlasını içerir. Uygulama içgörüleri, 
uygulamayla ilgili çeşitli ölçümleri görüntülemek için bir pano, raporlar ve çizelgeler 
sağlar. Bu, uygulama üzerinde hem önleyici hem de tepkisel işlemler yapılabilmesi 
için uygulamanın kullanımı, erişilebilirliği, talep sayısı ve daha fazlası bakımından 
eğilimlerin görüntülenmesi ve anlaşılmasına yardımcı olur. Eğilim bilgileri, 
uygulamanın lehine çalışmayan ve bir süredir düzgün çalışan şeyleri anlamak  
için kullanılabilir.
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Uygulama içgörüleri ile çalışmanın ilk adımı, bu hizmeti Azure üzerinde tüm genel 
yönetim hizmetlerinin tüm uygulamalar tarafından kullanılmasını sağlayan bir 
kaynak grubuna tedarik etmektir. Hatırlarsanız, ortamlar ve uygulamalar arasında 
kullanılan kod dizilerini ve şablonları tutmak amacıyla Azure key kasası, uygulama 
içgörüleri, işletim içgörüleri ve depolama hesabı gibi ortak hizmetlerin hepsini 
barındıran Win2016devOps isimli benzer bir kaynak grubu oluşturmuştuk.

Tedarik etme
Önceden bahsedildiği gibi, uygulama içgörü hizmetlerini kullanmanın ilk adımı, onu 
Azure üzerinde tedarik etmektir.

Uygulama içgörüleri Azure portal, Azure REST API'leri, PowerShell ve ARM 
şablonları aracılığıyla manuel olarak tedarik edilebilir:

1. Uygun kimlik bilgilerini kullanarak Azure portalı ve aboneliğine giriş yapın 
ve mevcut bir kaynak grubuna gidin veya yeni bir kaynak grubu oluşturun. 
Ekle düğmesine tıklayın:
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2. Ortaya çıkan yaprak üzerindeki arama kutusuna Appliction Insights 
yazın. İlk bağlantı uygulama içgörülerini ifade eder, yeni bir uygulama 
içgörü hizmeti örneği oluşturmak için tıklayın. Başlamak için Oluştur 
düğmesine tıklayın:
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3. Ortaya çıkan yaprak, uygulama içgörü hizmeti örneği adını, uygulama 
türünü, abonelik adını, kaynak grubu adını ve hizmet konumunu sorar. 
Uygun ayrıntıları girip Oluştur düğmesine tıklayın. Bu, hizmeti tedarik eder:
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4. Şimdi, temel özellikleri gösteren hizmete gidin, örneğin aşağıdaki şekilde 
Ölçüm Anahtarı vurgulanmış olan gibi. Anahtar her örnek için farklıdır  
ve genellikle kopyalanarak Visual Studio'da kullanılır. Bilgilerin bazılarının 
güvenlik nedeniyle karalanarak gizlendiğini hatırlatırız.
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Log analizi
Uygulama içgörüleri uygulamanın izlenmesi için kullanılır, ancak uygulamanın 
barındırıldığı ve çalıştığı ortamın izlenmesi de eşit derecede önemlidir. Bu, sanal 
makineler, Docker kapsayıcısı ve ilgili bileşenleri gibi altyapıları da kapsar.

Tedarik etme
Operational Management Suite (İşlem Yönetim Paketi) (OMS) olarak da bilinen 
günlük çözümlemenin sanal makineleri ve kapsayıcıları izlemek amacıyla 
kullanılabilmesi için önce Azure üzerinde tedarik edilmesi gerekir. Bir kez daha, 
uygulama içgörülerine benzer şekilde işletim içgörüleri de Azure portal, PowerShell, 
REST API ve kaynak grubu yönetim şablonları aracılığıyla tedarik edilebilir. İşletim 
içgörüleri çalışma alanı, belirli kullanıcılar tarafından kullanılmasına izin verilebilen 
bir güvenlik sınırıdır. Kullanıcıların ve ortam telemetri verilerine erişimlerinin 
yalıtılması için birden fazla çalışma alanı oluşturulmalıdır.

Bir işletim içgörüleri çalışma alanı tedarik edilmesi için kullanılan JSON komut dizisi 
bir sonraki adımda gösterilmiştir:

   { 
      "apiVersion": "2015-11-01-preview", 
      "type": "Microsoft.OperationalInsights/workspaces", 
      "name": "[parameters('workspaceName')]", 
      "location": "[parameters('deployLocation')]", 
      "properties": { 
        "sku": { 
          "Name": "[parameters('serviceTier')]" 
        } 
      } 
    } 

Bir çalışma alanı tedarik edilmesi için name, location ve sku bilgileri gerekir ve 
bunların değerleri parametreler aracılığıyla sağlanır.
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Tedarik işleminden sonraki çalışma alanı aşağıdaki şekilde gösterilmiştir:

Çalışma alanı portalını açmak için OMS Portal bölümüne tıklayın. Bu portal,  
işletim içgörüleri tarafından yakalanan tüm telemetri bilgilerinin görüntülenmesi, 
işletim içgörülerinin yapılandırılması ve pano özellikleri ve işlevselliği sağlanması 
amacıyla kullanılır.
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İşletim içgörüleri ana ekranı aşağıda gösterilmiştir:

Ayarlar bölümü, dört veri kaynağının bağlantılı olduğunu gösterir. Bunlar  
OMS çalışma alanına hem test hem de üretim ortamından bağlı olan dört  
sanal makinedir. Her ortam için ayrı bir çalışma alanına sahip olma stratejisi  
de benimsenebilir ve okuyucuların kendi uygulamaları ve çözümleri için en  
iyisine karar vermeleri sağlanabilir. İşletim içgörüleri, aşağıdaki ayar kutucuğu 
kullanılarak yapılandırılabilir:
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OMS araçları
İşletim içgörülerinin kullanılması için uygulama üzerinde herhangi bir derleme 
veya kod değişikliği yapılmadığını fark etmiş olabilirsiniz. İşletim içgörüleri, sanal 
makinelere bir araç kurulmasına dayalıdır. Bu araçlar, bu ana bilgisayarlardan 
telemetri verileri toplamaya ve onları Azure işletim içgörüleri çalışma alanına 
göndermeye devam eder; veriler burada seçilen sku'ya bağlı olarak belirli bir süre 
boyunca depolanır. Bu araçlar sanal makinelere manuel olarak kurulabilirler. Azure 
kaynak yönetimi sanal makine eklentileri, sanal makinelerin tedarik edilmesinden 
hemen sonra araçların kurulumunu otomatik olarak yapar. Sanal makine üzerinde bir 
araç tedarik edilmesi için hazırlanmış olan JSON kodu, aşağıdaki kodda gösterilmiştir:

{ 
      "apiVersion": "2015-06-15", 
      "type": "Microsoft.Compute/virtualMachines/extensions", 
      "name": "[concat(variables('vmName'),copyIndex(1),'/
omsscript')]", 
      "location": "[resourceGroup().location]", 
      "dependsOn": [ 
        "[concat('Microsoft.Compute/virtualMachines/',variables('vmNam
e'),copyIndex(1))]", 
        "[resourceId('Microsoft.Compute/virtualMachines/extensions', 
concat(variables('vmName'),copyIndex(1)),'powershellscript')]" 
      ], 
      "copy": { 
        "count": "[parameters('countVMs')]", 
        "name": "omsloop" 
      }, 
      "properties": { 
        "publisher": "Microsoft.EnterpriseCloud.Monitoring", 
        "type": "MicrosoftMonitoringAgent", 
        "typeHandlerVersion": "1.0", 
        "settings": { 
          "workspaceId": "[parameters('WorkspaceID')]" 
        }, 
        "protectedSettings": { 
          "workspaceKey": "[listKeys(variables('accountid'),'2015-11-
01-preview').primarySharedKey]" 
        } 
      } 
    } 
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Çalışma alanı kimliği ve hesap kimliği OMS çalışma alanının ayarlar kutucuğunda 
mevcuttur ve birden fazla sanal makineye dağıtılması için kopyalama öğesi 
kullanılır. Bu kaynak, sanal makine kaynağının bir alt kaynağıdır ve her ne zaman 
bir sanal makine tedarik edilir veya güncellenirse bu eklentinin yürütülmesini sağlar.

Çalışma Alanı Kimliği ve Hesap Kimliği ile ilgili yapılandırma bir sonraki adımda 
gösterilmiştir. Birincil anahtar, araçları ARM şablonları kullanarak yapılandırmak 
için Hesap Kimliği olarak kullanılmıştır.

Arama
OMS çalışma alanı, belirli günlük girdilerini aramak, tüm telemetri verilerini Excel'e 
ve/veya Power BI'ya aktarmak ve OMS'ye özgü dil araması yapmak için arama 
imkanları sağlar.
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Bir sonraki adımda bir Log Search ekranı gösterilmiştir:

Çözümler
OMS'deki çözümler, varsayılan olarak yakalanmayan ilave telemetri verilerini 
yakalayarak çalışma alanına eklenebilen ilave imkanlardır. Bu çözümler çalışma 
alanına eklendiklerinde, çalışma alanına bağlı olan tüm araçlara sanal makineler  
ve kapsayıcılardan çözüme özel verileri yakalayıp OMS çalışma alanına göndermeye 
başlamaları amacıyla kendilerini yapılandırma bağlamında uygun yönetim  
paketleri gönderilir.
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Aşağıdaki ekran görüntüsü OMS çalışma alanındaki çözüm galerisini ve kapasite 
ve performans çözümünü gösterir. Herhangi bir çözüme tıklayıp ardından Ekle 
düğmesine tıklamak, çözümü çalışma alanı kapsamına ekler:

Azure, ortamların ve uygulamanın farklı yönlerinin izlenmesi ve takip edilmesi 
için birçok OMS çözümü sağlar. En azından, genel ve hemen hemen her ortama 
uygulanabilir olan bir takım çözümler çalışma alanına eklenmelidir. 

• Kapasite ve performans
• Araç sağlığı
• Değişiklik takibi
• Kapsayıcılar
• Güvenlik ve denetleme
• Güncelleştirme yönetimi
• Ağ performansı izleme

Uyarılar
Log analizi, içe alınan veriler üzerinde uyarılar oluşturmak için imkan sağlar. 
Bunu gelen veriler üzerindeki koşullardan oluşan, önceden tanımlanmış bir sorgu 
çalıştırarak yapar. Eğer söz konusu sorgu çerçevesinde herhangi bir kayıt veya 
kayıt grubu bulursa, bir uyarı oluşturur. Log analizi, uyarı oluşturma, sorgunun 
kayıtları geri döndürmesi gereken zaman penceresi, sorgunun yürütülmesi 
gereken zaman penceresi ve sorgu sonuçları uyarılar şeklinde geri döndürdüğünde 
gerçekleştirilecek olan eylem için gereken koşulların belirlenmesi için yüksek 
derecede yapılandırılabilir bir ortam sağlar.
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Uyarı yapılandırmanın ilk adımı, kayıtlı bir arama oluşturmaktır. Kayıtlı arama, 
basitçe log analizine dayalı bir arama sorgusudur:
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Sorgu için bir isim oluşturarak sorguyu kaydedin. Sorguyu kaydettikten sonra Log 
Search menüsünden Uyarı düğmesine tıklayın. Kullanıcıya yeni bir uyarı kuralı 
tanımlaması ve eklemesi için bir arayüz sağlar:

Tek bir ekran içinde, bir uyarı kuralı ile ilişkili tüm yapılandırmalar gerçekleştirilebilir. 
İlgili alanlara ad, açıklama, önem derecesi, kural değerlendirmesinin bir bölümü olarak 
yürütülecek sorgu bilgilerini girin.

Zaman penceresi, sorgunun yürütüleceği veri aralığının belirlenmesine yardımcı 
olur. Verilen ekran görüntüsüne göre, kural hangi saatte yürütüldüyse o zamana 
kadar son 15 dakika içindeki verileri işler.  

Program bölümü, kural yürütme sıklığının yapılandırılmasına yardımcı olur. Şu 
sorunun cevaplanmasına yardımcı olur: Sorgu hangi sıklıkta çalışmalıdır? Verilen 
ekran görüntüsüne göre, kural 15 dakikada bir çalıştırılmaktadır. Zaman penceresi, 
uyarı sıklığından daha fazla olmalıdır. Uyarılar, bulunan sonuç sayısına göre daha 
fazla yapılandırılabilirler. Sorgu sebebiyle bulunan tüm veri örnekleri için bir uyarı 
oluşturulmasına gerek yoktur. 
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Taleplerin öne sürülmesinden önce belli bir miktarda sonucun birikmesi için 
ölçülebilir. Uyarılar ayrıca metrik ölçümlere dayalı olarak da oluşturulabilir. 
Uyarıları bastırmak için ek yapılandırma yapılabilir. Eylemin yürütülmesinden  
önce geçmesi gereken bir zaman aralığı oluşturulmasına yardımcı olur. Bu  
durumda uyarılar oluşturulur, ancak yalnızca tanımlanan zaman aralığı  
geçtikten sonra harekete geçilir.

Eylemler bölümü, bir uyarıyı takip etmesi gereken öğelerin yapılandırma tarafına 
yardımcı olur. Genellikle, çözüm getiren bir eylem ve/veya bildirim eylemi 
bulunmalıdır. Log analizi, yeni bir eylem oluşturulması için dört farklı yol sağlar. 
Bu yollar herhangi bir düzende birleştirilebilir. Bir uyarı, yapılandırılmış olan tüm 
eylemleri yürütür:

• E-posta bildirimi: Bu en basitidir ve tanımlanan alıcılara bir e-posta 
gönderir:
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• Web kancası: Web kancası, HTTP POST mekanizması kullanarak herhangi 
bir rastgele sürecin yürütülmesine yardımcı olur. Örneğin, bir fiş oluşturmak 
için bir REST API'si yürütülebilir veya hizmet yöneticisi/ServiceNow 
API'leri başlatılabilir:

• Runbooks: Bu eylem, Azure otomasyon işletim kitaplarını çalıştırır. Sonraki 
bölümde, eksiksiz bir Azure otomasyon işletim kitabı çalıştırma sürecini 
göreceğiz.

• ITSM eylemleri: ITSM çözümleri bu seçenek kullanılmadan önce tedarik 
edilmelidir, böylece ITSM sistemlerine bağlanmak ve bilgi göndermek 
konusunda yardımcı olur. 

Uyarılar üzerinde işletim kitapları 
yürütme
Log analizi uyarısı tarafından sağlanan eylemlerden biri, Azure otomasyon işletim 
kitabının yürütülmesidir. İşletim kitaplarını uyarı üzerine yürütme olanağı, uyarının 
iyileştirilmesi amacıyla hareket edilmesinin yanı sıra ilgili paydaşları bildirimler 
aracılığıyla bilgilendirmek üzere muazzam bir güç sağlar.
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1. Bir uyarıya yanıt olarak bir işletim kitabını yürütmenin ilk adımı, Azure 
Automation Hesabı oluşturmaktır:
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2. Hesap tedarik edildikten sonra, yalnızca uyarı oluşturulmasının bir parçası 
olarak yürütülebileceğini kanıtlamak amacıyla bir işletim kitabı oluşturun. 
Bu durumda işletim kitabı, bildirimin bir parçası olarak bir e-posta gönderir. 
O365 SMTP sunucusu kullanarak bir e-posta göndermek için Azure 
otomasyon kimlik bilgisini kullanır. Azure otomasyon kullanılarak bir e-posta 
gönderilebilmesi için kullanıcılar geçerli bir O365 hesabına sahip olmalıdırlar:

3. Bunun yalnızca bir örnek olduğunu hatırlatırız. İşletim kitabı ayrıca 
parametre ve log analizi uyarıları alabilir ve nesne türünde tek bir parametre 
gönderebilir. Bu parametre, uyarının kaynağına dair tüm bilgileri, uyarı ile 
ilgili ayrıntıları ve log analizinde mevcut olan bilgileri içerir:
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4. Veriler JSON biçimindedir ve PowerShell nesneleri oluşturmak için bir 
ConvertFrom-JSON cmdlet'i kullanılabilir.

5. Sonraki adım, Azure otomasyon hesabına bağlanabilecek bir log analizi 
yapılandırması tanımlamaktır. Bunun için, bir çözüm Otomasyon ve 
Denetimi sağlanması ve uygulanması gerekir.
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6. Çözüm Galerisi penceresi - bu kutucuğa tıklanarak yapılandırma 
penceresine gidilir. Çalışma Alanı Yapılandır öğesini açmak için üzerine 
tıklayın:
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7. Çözümün uygulanmasının bir parçası olarak yeni oluşturulmuş olan Azure 
Automation Hesabını seçin:
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8. Çözümün uygulanmasından sonra log analizi çalışma alanı içerisindeki 
ayarlar penceresine gidin ve Azure otomasyon ayarlarının Azure Otomasyon 
Hesabı ile ilgili ayrıntıları gösterdiğinden emin olun. Bu, log analizi çalışma 
alanının Azure Otomasyon Hesabına bağlı olduğundan emin olur:

9. Şimdi, uyarı eylemi işletim kitabı yapılandırılırken işletim kitabına 
erişilebiliyor olmalıdır:
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Power BI'nin entegre edilmesi
Veri toplamak ve merkezi bir havuzda depolamak önemli bir husustur. Ancak, 
verinin işlenmesi ve ondan içgörüler elde edilmesi için araçlar ve yardımcı 
programlar mevcut olmalıdır. Power BI, Microsoft tarafından sağlanan, özellikle 
ham verilerin görselleştirilmesi ve onlardan içgörüler elde edilmesi için yapılmış  
bir hizmettir.

Power BI, aynı Azure otomasyon yapılandırması gibi Ayarlar menüsünden 
etkinleştirilebilir. Power BI bağlantısı Ayarlar menüsünden yapılmalıdır. Bu bağlantı 
yapıldıktan sonra, Power BI'ya log analizi verileri göndermek için kullanılabilir.

Log analizi, Power BI ile etkileşim için iki farklı yol sağlar. İlk önce Ayarlar 
menüsünden etkinleştirilmesi gerekir.

Uyarılar gibi, Power BI menüsü seçeneği de günlük araması üst seviye menüsünde 
mevcuttur. Üzerine tıklamak, Power BI bağlantısının yapılandırılmasına yardımcı 
olur. Arama sorgularını yürütmek ve sonucunda ortaya çıkan verileri Power BI'ya 
göndermek için, periyodik olarak bir programlayıcı çalışır. Veriler Power BI içinde veri 
setleri olarak depolanır ve çizelgeler, raporlar ve panolar oluşturmak için kullanılabilir:

Power BI'ya log analizindeki verileri aktarmanın diğer yolu, Power BI içinde Power 
Query dili kullanmaktır. Aynısı burada gösterilmiştir. Bu, log analizinin sağladığı 
yapı iskelesi kurma kodudur.

Dışa aktarılan Power Query Formül Dili (M Dili), Microsoft Excel'de ve Power  
BI Masaüstü'ndeki Power Query ile kullanılabilir. 
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Power BI Masaüstü için talimatları izleyin:

1. https://powerbi.microsoft.com/en-us/desktop/ üzerinden Power BI 
Masaüstü'nü indirin.

2. Power BI Masaüstü'nden Veri Al | Boş Sorgu | Gelişmiş Sorgu 
Düzenleyicisi seçeneklerini seçin.

3. M Dili komut dizisini Gelişmiş Sorgu Düzenleyicisi içine kopyalayın 
ve Bitti öğesini seçin. Bunun sonucunda sorgu yürütülür ve OMS verileri 
Power BI içine getirilir. Bir ad girip Power BI sorgu düzenleyicisi üzerindeki 
Uygula ve Kapat düğmelerine tıklayarak yeni bir veri seti ekleyin:

let AnalyticsQuery = 
let Source = Json.Document(Web.Contents("https://management.
azure.com/subscriptions/9755ffce-e94b-4332-9be8-1ade15e78909/
resourceGroups/omsauto/providers/Microsoft.OperationalInsights/
workspaces/data centermonitoring/api/query?api-version=2017-01-01-
preview",  
[Query=[#"query"="search * | where ( Type == ""Event"" )  
",#"x-ms-app"="OmsAnalyticsPBI",#"timespan"="PT24H",#"prefer"="ai.
response-thinning=true"],Timeout=#duration(0,0,4,0)])), 
TypeMap = #table( 
{ "AnalyticsTypes", "Type" },  
{  
{ "string",   Text.Type }, 
{ "int",      Int32.Type }, 
{ "long",     Int64.Type }, 
{ "real",     Double.Type }, 
{ "timespan", Duration.Type }, 
{ "datetime", DateTimeZone.Type }, 
{ "bool",     Logical.Type }, 
{ "guid",     Text.Type } 
}), 
DataTable = Source[tables]{0}, 
Columns = Table.FromRecords(DataTable[columns]), 
ColumnsWithType = Table.Join(Columns, {"type"}, TypeMap , 
{"AnalyticsTypes"}), 
Rows = Table.FromRows(DataTable[rows], Columns[name]),  
Table = Table.TransformColumnTypes(Rows, Table.
ToList(ColumnsWithType, (c => { c{0}, c{3}})) 
in 
Table 
in AnalyticsQuery 
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Özet
İzleme, herhangi bir çözüm için önemli bir mimari unsurdur. Ayrıca denetlenebilirlik 
için ilk adımdır. İşlemlerin, çözümü hem tepkisel hem de önleyici şekilde yönetmesini 
sağlar. Sorun giderme için gerekli kayıtlar sağlanmasına ve platformlar ve 
uygulamalardan kaynaklanabilecek olan sorunların düzeltilmesine yardımcı olur. 
Azure içinde Azure, diğer bulutlar ve şirket içi veri merkezleri için izleme özelliğini 
gerçekleştirmeye yönelik birçok kaynak bulunur. Uygulama içgörüleri, OMS ve log 
analizi, bu bağlamdaki önemli kaynaklardan bazılarıdır. Verilerin izlenmesinden yola 
çıkılarak elde edilen içgörüler ile yenilikler getirerek, çözümlerinizi ve ürünlerinizi daha 
iyi hale getirmek için bunun bir zorunluluk olduğunu söylemeye gerek bile yoktur.
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