
BU BELGEYI NEDEN OKUMALISINIZ? 
Bu inceleme raporu, geliştirici ekiplerine bulut uygulamalarını sağlama, geliştirme, 
kurma, test etme ve hazırlama imkanı tanıyan bulut tabanlı hizmetler grubu 
olan hizmet olarak platform (PaaS) hakkındadır. PaaS'ın aşağıdakileri nasıl 
gerçekleştirdiğini açıklar:

• Geliştiricilerin uygulamaları buluta hazır hale getirmelerini kolaylaştırarak bulut 
hizmetleri için talep yaratır ve bulut hizmetlerinin şirket genelinde daha yaygın bir 
şekilde benimsenmesini sağlar

• Geliştiricilerin yaratıcılığını destekler; tasarımın ve devreye almanın 
karmaşıklığından çok yenilikçi katma değerli hizmetler geliştirmeye odaklanabilirler

• Uygulamalarda bulutu tanıyan tasarım ilkelerinin kullanılmasını destekler ve hibrit 
bulut modeline geçişi kolaylaştırır

• Çok çeşitli platformlar ve cihazlara uygun mobil uygulamalar geliştirmek için ideal 
platformu sunar

• Altı adımda planlama ile şirketiniz için stratejik bir seçenek sunar
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Bulut teknolojisi olgunlaşmaya devam ederken, giderek daha 
fazla şirket, bulut hizmetlerini organizasyon genelinde daha 
yaygın olarak sunuyor. Genellikle sunulan hizmet, buluttaki üç 
olası hizmet katmanından biri olan hizmet olarak altyapı (IaaS) 
oluyor. IaaS, bulut hizmetleri sağlama konusunda atılabilecek 
olan en iyi ilk adım. BT operasyonlarını daha ölçeklenebilir 
ve verimli kılacak bir model olarak bulut bilişimi uygulamaya 
koymanın harika bir yoludur ve BT'nin şirkette bulut hizmetleri 
aracısı olarak konumlandırılmasına yardımcı olur. Bununla 
birlikte özel bulut hizmeti sağlama tabi ki IaaS'la sınırlı değil.

Daha üst düzey hizmet olarak platform (PaaS) sağlama modeli 
de, bulutu tanıyan uygulamaların hızlı ve tutarlı bir şekilde 
geliştirilmesini mümkün kıldığından, özel bulutunuzdan azami 
değeri elde etmeniz için başka bir önemli fırsat. Açık API'lere 
sahip bir PaaS katmanı geliştirmek, özellikle geliştirme ve test 
hizmetleri bakımından, geliştiricilere PaaS çerçevesinde IaaS'ı 
hızlı bir şekilde kullanma olanağı sunuyor. Geliştiriciler, elastik 
Web ölçekli bir geliştirme ortamında çalışarak, güvenli zengin 
hizmetlerden faydalanabilir ve gerektiğinde bir hibrit model ile 
açık bulut hizmetleri de kullanabilir.  

Ayrıca geliştiriciler PaaS kullanmayı sever. Forrester’ın 
2013 1. Çeyrek Forrsights Geliştirici Anketi sonuçlarına 
göre, geliştiricilerin uygulamalarını oluşturmak için bulutu 
tercih etmesinin başlıca nedeni, geliştirme hızıdır. Ardından 
kaynakların daha önemli projelere odaklanabilmesi ve iş 
çevikliğini artırması geliyor.1

Bulut Hizmeti Katmanları 

IaaS, temel bulut sağlama modelinde en alttaki hizmet 
katmanıdır. IaaS, kullanılması kolay bir şekilde altyapıya erişimi 
sağlar; böylece şirketler gerektiğinde sanal makineler (VM), 
depolama, veritabanları ve diğer hizmetleri kullanabilirler. En 
üstteki hizmet katmanı, uygulamanın bulut tabanlı versiyonunu 
sunan hizmet olarak yazılımdır (SaaS). PaaS, şirketin 
ihtiyaçlarına göre özelleştirilen uygulamalar geliştirmek ve 
bunları barındırmak için uygulama geliştirme platformu sunar.

PaaS, geliştirme hızı ve üretkenlik sorunlarına yanıt verir. 
Geleneksel yavaş geliştirme döngüleri, günümüzün hızlı 
dünyasına ayak uyduramaz. PaaS; tutarlı ve bulutu tanıyan 
uygulamaların hızlı bir şekilde geliştirilmelerini, test edilmelerini 
ve devreye alınmalarını mümkün kılar. Yalnızca IaaS ile BT, 
VM merkezli iş yüklerini kolaylıkla devreye alabilir; ancak PaaS, 
API'lere standartlaştırılmış erişim ve yeni hizmetlerin pazara 
sunulması için ortak programlama dilleriyle test ve geliştirme 
süreçlerini kolaylaştırabilir ve hızlandırabilir.

Bu makale, yeni hizmetlerin sağlanmasında temel görevi gören 
özel bulutun, PaaS sayesinde BT sistemleri operasyonundan 
sorumlu çalışanların ve geliştiricilerin DevOps modelinde 
daha verimli çalışmalarını nasıl mümkün kıldığını açıklıyor. 
PaaS'ın geliştirici topluluğunuzda taptaze bir yaratıcılığı nasıl 
özgür bıraktığını ve böylece geliştiricilerin bulutunuzdan daha 
yüksek değer elde edilmesini sağlayan yenilikçi ve farklılaştırıcı 
iş hizmetleri üretmelerine nasıl olanak tanıdığını anlatıyor. 
Bu makalede anlatılan en iyi uygulamaların çoğu, Intel BT'nin 
kendi PaaS deneyimlerine dayanıyor. Daha ayrıntılı bilgi için bu 
makalede verilen ek referanslara bakabilirsiniz.

Geliştiricilerin Yaratıcılığını Özgür Bırakmak, 
Bulut Hizmetlerine Olan Talebi Artırıyor

Hizmet olarak yazılım 

Hizmet olarak platform 

Hizmet olarak altyapı (IaaS)

Bulut Hizmetleri Sağlama Modeli

Bulutlar, üç temel model ya da katman aracılığıyla 
hizmet sağlar.
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PaaS'a İlgi Büyüyor

Günümüzde PaaS pazarı büyümeye yeni başladı. Ancak 
teknoloji olgunlaşırken, şirketler organizasyonları genelinde 
bulutu daha yaygın olarak devreye almanın ve geliştirme 
sürecini standartlaştırmanın bir yolu olarak PaaS'ı tercih 
ediyor. Gartner, 2012'de 3,8 milyar dolar olan küresel PaaS 
pazarının çok büyük oranda büyüyerek 2017'de 14 milyar 
dolar olacağını tahmin ediyor.2 

Bu rakamlar, 2017 için öngörülen 235 milyar dolarlık 
kurumsal bulut harcamalarının yaklaşık %6'sını temsil 
ediyorken,3 tedarikçiler geliştiriciler için araçlar ve uygulama 
platformlarından iş analistleri tarafından kullanılabilecek 
hizmetlere kadar çok çeşitli hizmetler sunmaya devam ediyor. 

PaaS BT organizasyonlarına önemli avantajlar sunuyor.

• Yeni hizmetleri daha kısa sürede piyasaya sürebilme 
Geliştiriciler, bulutu tanıyan uygulamaları daha hızlı ve 
minimum yatırım maliyetiyle tasarlamalarına ve devreye 
almalarına olanak tanıyan otomatikleştirilmiş araç ve 
teknoloji seçenekleri sayesinde, yeni bulut uygulamalarının 
üretimini geleneksel geliştirme döngüsüne göre önemli 
ölçüde hızlandırabilirler. Geliştirme döngüsü süresinin 
azaltılması, daha çok yeni ürünün pazara daha hızlı 
girmesini sağlar. Projeleri başlatma, test etme ve devreye 
alma süreleri önemli ölçüde kısaltıldığında, BT pazarlama 
kampanyaları gibi sınırlı zamanlı projeleri de destekleyebilir.

• Yalnızca bulutta bulunan hizmetlere erişim. Geliştiriciler, 
PaaS platformunda hizmet olarak sunulacak belirli işlevleri 
seçerek SaaS tekliflerini özelleştirebilir, genişletebilir 
ve entegre edebilir. Çözüm, kullanıcı ihtiyaçlarına göre 
şekillendirilir, böylece iş kolu (LOB) yöneticilerinin gölge 
BT girişimlerini takip etmesi gerekmez.

• Eski uygulamaların, genellikle minimum değişiklikle, 
bulutta çalışmak üzere yeniden barındırılabilmesi 
veya yeniden kurulabilmesi. Mevcut uygulamaların 
yeniden devreye alınması, BT operasyon maliyetini 
düşürebilir, çevikliği artırabilir, erişim alanını genişletebilir 
ve geliştiricilerin eski altyapıların karmaşıklığından ziyade 
temel yetkinliklere odaklanmalarına olanak tanıyabilir.

• Dinamik ortamlara özel, bulutu tanıyan uygulamalar 
geliştirerek uygulama entegrasyonu sorunlarına çözüm 
sunma. Ortamlar arasında kolay taşınabilen uygulamalar 
tasarlamak, özel bulut teknolojisinin şirket içinde daha 
yaygın olarak benimsenmesini sağlar. Ayrıca, şirket içinde ve 
açık olarak barındırılan kaynakları etkili bir şekilde entegre 
eden hibrit bulut için zemin hazırlar.

DevOps Hakkında

DevOps, bulutu tanıyan uygulamaların 
geliştirilmesini ve devreye alınmasını 
hızlandıran yeni bir BT disiplinidir. 

DevOps modelinde geliştirme ve operasyonlar 
depolanmaz. Uygulama geliştirme, test, devreye 
alma, ölçekleme ve izleme; hizmet olarak platform 
(PaaS) aracılığıyla otomatik hale getirilir ve dağıtılır. 
Geliştiriciler, özel uygulamaların geliştirilmesini 
standartlaştırabilir ve bunları altyapıda devreye 
alabilir. 
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PaaS, uygulama altyapısını, işletim sistemini, aracı yazılımları ve 
yapılandırma ayrıntılarını soyutlaştıran ve geliştirici ekiplerine 
BT'nin yardımcı olmadan bulut uygulamalarını sağlama, 
geliştirme, kurma, test etme ve hazırlama imkanı tanıyan bir 
grup hizmettir. PaaS, self-servis, talep üzerine sağlanan araçlar, 
kaynaklar, otomasyon ve barındırılan platform çalışma zamanı 
konteyneriyle uygulama devreye alma işlemini kolaylaştırır. 
Bu sayede, kurulum kiti ihtiyacı ortadan kalkar ve geliştiriciler, 
uygulama yaşam döngüsünde çalışırken fiziksel sunucuları ya 
da VM'leri yapılandırmak veya beklemek ya da dosyaları bir 
ortamdan diğerine kopyalamak zorunda kalmaz. 

PaaS, uygulamanın geliştirilmesinden kullanım süresi 
dolduğunda kaldırılmasına kadar yaşam döngüsü yönetimini 
standartlaştırır; önemli aşamaların her birinde ilgili adımları ve 
işlevleri otomatikleştirir. PaaS, ayrıca versiyon güncellemeyi, 
yamalamayı ve diğer bakım çalışmalarını kolaylaştırabilir.

PaaS Nasıl İşler?

PaaS, uygulamaları bir komut satırı arayüzünden ya da eklenti 
kullanarak doğrudan interaktif geliştirme ortamından (IDE) 
buluta gönderir. PaaS uygulamayı analiz ettikten sonra, kaynak 
gerekliliklerini karşılayan çalıştırma zamanı konteynerinde 
barındırır.

PaaS, ölçekleme özelliklerinin yanı sıra, yüksek kullanılabilirlik, 
otomatik yapılandırma, yük dengeleme ve yönetim araçları 
sağlar. 

PaaS, şirkette diğerlerinden izole edilmesi gereken ortamlar 
için aynı bulutta ya da birden çok bulutta çok sayıda kopya 
üretebilir. Bu, uyumluluk sorunlarını göz önünde bulundurması 
gereken uygulamalar veya şirket içinde - şirket dışında 
kullanılan uygulama setleri için önemlidir. Bu kullanımların 
her birinde geliştiriciler, ortam araçları ve en iyi uygulamaları 
kullanabilirler, ancak ayrı ve güvenli bir ortam da vardır. PaaS 
ile şirketler, çeşitli Web hizmetleri için yerel kaynaklar ile 
kişiselleştirilmiş verileri bir araya getirebilirler.

PaaS: Uygulama Tasarımı  
için Bulut Katmanı

PLANLAMA

TASARIM

GELİŞTİRME

KURMA

TEST

DEVREYE ALMA

YÖNETME

KULLANIM ÖMRÜ SONU

PaaS Uygulama Yaşam Döngüsü

Hizmet olarak platform (PaaS), üretim için uygulamaları 
geliştirme, kurma ve ölçekleme süreçlerini 
standartlaştırır, otomatikleştir ve daha sonra kullanım 
ömrü dolduğunda kaldırır. 

Kaynak: “Intel BT Bulut: PaaS Yolculuğumuz.” Deploycon 2013 açılış 
konuşması (2 Mayıs 2013).

PaaS 
otomasyona 
odaklanma
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PaaS ve IaaS

PaaS, en çok IaaS'ın üzerine kurulduğunda verimli olur. Bulut 
ortamında uygulama kuran geliştiriciler, genellikle uygulama 
sunucularını, Web sunucularını ve veritabanlarına platform 
erişimini tercih ederler. 

PaaS, IaaS ortamında yalnızca uygulama için değil aynı 
zamanda PaaS için de kapasiteyi kolaylıkla ölçekleyebilir. 
Ayrıca, aynı IaaS ortamında özel ve ticari uygulamaları bir arada 
barındırabilirsiniz. Planlama Kılavuzu: Hizmet Olarak Özel Bulut 
Altyapısı makalesinde IaaS hakkında daha fazla bilgi edinin. 

Hizmet olarak altyapı (IaaS) üzerine hizmet olarak platform (PaaS) kurmak, geliştirici üretkenliğini artırabilir. 
PaaS giderek daha çok benimsenirken, BT yatırımı ve toplam sahip olma maliyetinin düşmesi gerekir. 

Kaynak: “Intel BT Bulut: PaaS Yolculuğumuz” yazısından uyarlanmıştır. Deploycon 2013 açılış konuşması (2 Mayıs 2013).

UYG 1

HİZMET OLARAK PLATFORM
Ortak çalışma zamanı platformu

Uygulama geliştirme
Uygulama barındırma

HİZMET OLARAK ALTYAPI
Sanallaştırma

ağ oluşturma, bilgi işlem, depolama

UYG 2 UYG 3 . . . UYG n

PaaS 
araçları ve 
otomasyon 

Intel BT’nin PaaS Girişimi

Intel BT, hizmet olarak altyapı (IaaS) ile sunucu kaynak 
sağlama işlemini otomatikleştirerek mükemmel 
sonuçlar elde etti: Kaynakları sağlama süresi, aylardan 
saatlere, hatta dakikalara indi. Bir sonraki mantıklı 
adım, müşteri uygulaması geliştirmeyi hızlandırmak 
ve hizmet olarak platform (PaaS) ile bulutu tanıyan 
tasarım ilkelerini kolaylaştırmaktı. Önceden özel 
uygulamaların geliştirilmesi ortalama 70 gün sürüyordu 
ve geliştiricilerin altyapıya, sanal makine (VM) kaynak 
teminine, yapılandırmaya, işletim sistemlerine, aracı 
yazılımlara ve depolamaya aşina olması gerekiyordu 
Intel’in hedefi ise, bu süreci bir güne indirmekti. Intel BT, 
platform hizmetiyle üç tür uygulamayı hedef aldı: mobil 
uygulamalar, hibrit uygulamalar (birden çok bulutta 
barındırılanlar) ve hizmet odaklı uygulamalar. 

Üç aylık konsept kanıtı çalışması boyunca, Intel BT açık 
kaynak programlama dillerini standartlaştırdı ve PaaS'ı 
Intel’in özel bulut IaaS'ında devreye aldı. Sonuçta, esnek 
ve self servis bir ortam, talep üzerine araçlar, kaynaklar, 
otomasyon ve Intel'de kullanılan programlama dillerini 
ve çerçeveleri destekleyen bir barındırılan platform 
sağlandı. 

Intel BT, üretim, barındırma, kaynak sağlama ve 
yamalama da dahil olmak üzere hizmetleri ve özellikleri 
zenginleştirmek, hizmeti Web hizmetleriyle daha 
yakından entegre etmek için yol haritasını izlemeye 
devam ediyor. Diğer kısa vadeli hedefler arasında, mobil 
ve hibrit uygulamalar için tasarım modelleri sağlamak 
ve hibrit buluttaki uygulamaların kısmi ve tamamıyla 
taşınması konusunda denemeler yapmak var.

Kaynak: Hizmet Olarak Platform ile Intel'in Kurumsal Özel Bulutunu Genişletme. Intel BT (Haziran 2012).
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PaaS Tedarikçileri

PaaS sağlayıcı pazarı hızla büyüyor. PaaS, özel bulut 
hizmetlerinin bir parçası olarak veya bir açık bulut sağlayıcı 
aracılığıyla sunulabiliyor. Teklifler arasında, çok sayıda dil için 
destek, uygulama sunucuları ve veri teknolojilerinin yanı sıra, 
entegrasyon ve iş süreci yönetimi hizmetleri yer alıyor. 

Amazon* Web Services, Facebook ve Google gibi birçok 
açık PaaS sağlayıcıları, iş kullanıcılarına yönelik hizmetler 
sunuyor. BT, kurumsal BT hizmetlerinin bir parçası olarak 
PaaS'ı sunarak, bu hizmetleri bağımsız bir şekilde kullanmak 
isteyen LOB kullanıcılarının önüne geçebilir. 

Kurumsal düzeyde çözümler, farklı tasarım ihtiyaçlarını 
hedef alıyor ve yerleşik oyuncular ve bazı yeni şirketler 
tarafından sağlanıyor. Örneğin, Red Hat* OpenShift* PaaS'ın 
barındırılan ve özel veri merkezi versiyonunu sunuyor. Cloud 
Foundry* platformu, 2011'de çıkan, VMware tarafından 
geliştirilen ve Apache* License 2.0 lisansıyla sunulan bir 
açık kaynak PaaS'tır. Bu platform ayrıca, 2013'ün sonlarına 
doğru büyük veri analizleri için özel amaca yönelik bir 
PaaS olan Pivotal One* hizmetini sunan Pivotal'ın hizmet 
tekliflerinin bir parçası oluyor.4 En az kodlamayla Java* ve 
PHP uygulamaları geliştirmek için tasarlanan Jelastic* bulut 
barındırma platformunun, uluslararası barındırma ortakları 
ve veri merkezleri mevcut. 

Kurumsal Düzeyde PaaS Teklifleri

Yerleşik hizmet olarak platform (PaaS) 
oyuncularına örnekler: 

• Amazon* Elastic Beanstalk
• Salesforce1* platform
• Google App Engine* 
• IBM* Bluemix*
• Oracle* cloud platform
• Red Hat* OpenShift*
• Windows Azure* web siteleri

Yeni kurulan şirketlere örnekler:

• AppFog
• Apprenda
• AppScale
• Caspio
• Cloud Foundry (açık kaynak)
• CloudBees
• cloudControl
• dotCloud (artık Docker)
• Engine Yard
• Heroku
• Iron Foundry (açık kaynak)
• Jelastic
• Nodejitsu
• Pivotal CF* 
• Ubuntu* for cloud
• WaveMaker (önceden ActiveGrid)

Not: Listenin kaynağı: Sullivan, Dan. “PaaS Sağlayıcı Listesi: 2014 

Karşılaştırma ve Kılavuz.” Tom’s IT Pro (31 Temmuz 2014) yeni 

eklemelerle birlikte.
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Bulutun farkında olarak yapılan dikkatli bir uygulama 
geliştirme; gelişmiş ölçeklenebilirlik, performans ve dayanıklılık 
için altyapıdan en iyi şekilde faydalanabilir. Uygulamalar, 
başlangıçtan itibaren entegrasyon özellikleriyle iyileştirilebilir; 
gerektiğinde cloudbursting yöntemiyle açık buluta geçirilebilen 
ya da özel buluta geri gönderilebilen iş yükleriyle hibrit bulut 
devreye alma işlemini mümkün kılabilir. Ayrıca, bir olağanüstü 
durum bölgesindeki verilerin ve hizmetlerin kaybedilmesini 
önlemek için uygulamaların yedek veri merkezlerinde (ya 
da birden çok bulut sağlayıcıda) de barındırılmasına olanak 
tanıdıkları için dinamik ortamlara yönelik uygulamalar, iş 
devamlılığı hedeflerini de destekler.

Geliştirici bakış açısından ise, PaaS, geliştiricilerin son teknoloji 
araçları ve teknolojiyi kullanarak uygulama tasarlamalarına fırsat 
tanıyan, inovasyon ve yaratıcılığı destekleyen bir platform sağlar.

Bulut Geliştirme Zorlukları

Geliştiriciler, bulut için özel uygulamalar geliştirirken ve bunları 
devreye alırken çeşitli zorluklarla karşılaşırlar.

• Karmaşık yapı ve zaman – Geliştirme, her aşamasında 
manuel adımların ve ayrılmış ortamların olduğu, uzun bir 
süreçtir. Intel'de geliştirme sürecini incelediğimizde 16 ana 
adım ve 75 alt adım ile 43 manuel aktivite olduğunu tespit 
ettik. Yalnız 16 aktivitenin tamamıyla otomatikleştirildiğini 
gördük.5

• Yetersiz kaynak kullanımı – Geliştiricilerin uygulama 
geliştirme çalışması için kapasite ayırması gerekir, ancak 
gerçekten neye ihtiyaçları olduğunu fazla bilmezler. Sonuç 
olarak, genellikle değeri ve masrafları yüksek tutarak tahmin 
yaparlar; bu da kaynakların kötü kullanılmasına ve daha 
yüksek maliyetlere neden olur.

• Standartlar ve genişletilebilirlik – Geliştiriciler genellikle 
her uygulama yığınını; yapılandırma, işletim sistemi ve 
aracı yazılım standartları olmadan, bir defalık ve ayrı ayrı 
ele alırlar. Bu yaklaşım, verimsiz olmasının yanı sıra daha 
sonra yamalama ve güncelleme üzerinde de olumsuz 
etkiler yaratabilir. Standartların olmaması, aynı zamanda 
bir uygulamanın bir ortamdan diğerine taşınmasını da çok 
zorlaştırır.

• Bulut uygulaması tasarım ilkeleri – Geliştiriciler 
genellikle sanallaştırılmış, elastik, çok kullanıcılı bir ortamda 
basitleştirilmiş, hataya dayanıklı ve modüler hizmetler olarak 
çalışan uygulamalar oluşturmak için faydalanabilecekleri, 
bulutu tanıyan tasarım ilkelerini bilmezler.

Bulut için Geliştirme

Bulut Geliştirme İlkelerini 
Destekliyoruz: Intel'den  
Kod Yazma Etkinlikleri

Intel, Bulutu Tanıyan Kod Yazma Etkinliği adını 
verdiği uygulamalı eğitimlerle geliştiricilere 
bulut için tasarımı öğretiyor. Geliştiriciler, en iyi 
uygulamaları geliştirerek yeni bir Ultrabook™ cihazı 
gibi ödülleri kazanmak için birbirleriyle yarışıyor. 
Katılımcılar, uygulamalarını Intel'in kurumsal bulut 
ortamında devreye almak için PaaS'ı kullanıyor. 
Bu deneyimin bir parçası olarak, bulutu tanıyan 
tasarım ilkeleri hakkında bilgi ediniyor, uygulamalı 
olarak kod yazıyor ve uygulamalarını kullanıma 
alma pratiği yapıyor. Değerlendirme; uygulamanın 
her katmanda güvenlik, Web hizmetlerinin 
kullanımı ve genel fayda gibi bulutu tanıyan ilkeleri 
ne kadar etkili bir şekilde kullandığına bakarak 
yapılıyor. 

Şimdiye kadar ilginç sonuçlar elde ettik ve Expert 
Finder (çalışanlar ile Intel uzmanları arasında 
iletişim kurar), kafeterya uygulamaları (belirli 
kalemlerin güncel mevcudiyet durumunu belirtir), 
park uygulaması (Intel kampüslerindeki uygun 
park noktalarını tespit eder) ve izin gerisayım 
takvimi (izin uygunluk durumunu geri sayar) gibi 
yeni uygulamalar geliştirildi.

Kaynaklar: “Inside IT: Bulutu Tanıyan Kod Yazma Etkinliği” 

(podcast) (30 Nisan 2013) ve Bulutu Tanıyan Uygulamalarla  

Bulut Avantajlarını En Üst Düzeye Çıkarma. Intel BT (Mayıs 2013).
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Geliştiriciler PaaS'ı Kullanarak Avantaj 
Elde Ediyor

PaaS, geliştiricilere tasarım zorluklarının üstesinden 
gelmeleri için yeni bir yaklaşım sunar ve en iyi yaptıkları 
şeyi yapmalarına yani uygulama yaratmalarına olanak tanır. 
Çevik bir geliştirme yöntemiyle (Scrum, Crystal, Dynamic 
Systems Development Method [DSDM] ve Feature-Driven 
Development) birlikte kullanıldığında PaaS, karmaşıklığı 
azaltarak, otomasyonu arttırarak ve bileşenlerin yeniden 
kullanılmasını sağlayarak geliştiricilerin üretkenliğini 
artırır. PaaS, ayrıca tasarımı ve devreye alma süreçlerini 
standartlaştırarak ve geliştiricilere konsolide bir süreç kontrolü 
sağlayarak DevOps modeline de uyum sağlar. Geliştiricilerin 
destekleyici sistemleri düşünmek zorunda kalmadan 
yalnızca uygulama tasarımına odaklanmalarını sağladığı için, 
uygulamalar daha kolay programlanabilir ve devreye alınabilir. 

PaaS, geliştirme ve devreye almayı standartlaştırmanın yanı 
sıra, geliştiricilere aşağıdaki avantajları sağlar:

• Daha kısa ürün döngüsü süresi – Geliştiriciler, daha fazla 
hizmet geliştirip bunları pazara daha hızlı sürebilir.

• Daha iyi standardizasyon ve genişletilebilirlik – Bu, 
platformlar ve cihazlar arasında taşınabilirlik sağlar.

• Gelişmiş kaynak kullanımı – Otomatik altyapı kaynak 
temini, geliştiricilere ihtiyaç tahminlerini yüksek tutmadan 
gereken kapasiteyi sağlar.

• Daha etkili güvenlik ve iş devamlılığı – Uygulamalar, 
tanımlı güvenlik standartlarına göre ve yüksek 
kullanılabilirlik amacına yönelik olarak yazılabilir; sık 
rastlanan kod yazma hatalarını kontrol etmede kullanılan 
araçlar daha fazla uygulama güvenilirliğini destekler.

• Daha iyi kontrol – PaaS, geliştiricilerin uygulamalarını 
geliştirmeden devreye alma aşamasına kadar sürekli kontrol 
etmelerine olanak tanır. Böylece, zamandan tasarruf edilir 
ve bulutu tanıyan uygulama geliştirilmesi kolaylaşır.

• Daha fazla bağımsızlık – Geliştiriciler, genellikle self servis 
kaynak sağlayabilme özelliğine değer verir, çünkü bu sayede 
bağımsız olarak çalışabilirler.

Bulutu Tanıyan Uygulama Tasarımı İlkeleri

Bulut için uygulama geliştirmek, tesis içinde barındırılacak uygulama geliştirmekten farklıdır. Bu bulut konseptlerini 
anlamak, geliştiricilerin PaaS'a daha kolay geçmelerine yardımcı olabilir: 

• Sanallaştırma ve elastiklik – Uygulamaların birden çok sanal makinede (VM) çalışabilmesi için otomatik 
ölçeklenmelerini sağlama, dinamik IP adreslerinden faydalanma ve bileşenlerin bölümlere ayrılmalarını sağlama.

• Standart, kullanılabilir Web hizmetleri – Temsili durum transferi (REST) gibi güvenli bir Web API'si kullanarak 

uygulamanın birleşik sistemlerde çalışmasını sağlama

• Hataya dayanıklılık ve yüksek düzeyde kullanılabilirlik – Birden çok kullanılabilirlik bölgesinde VM'ler ile yük 
dengeleme, önyüklemeyi devam ettiren işlem parçacıkları, sıralardan mesajları yeniden yükleyerek durumu 
yeniden senkronize etme ve kullanıcı bağlamının birçok ana bilgisayarda devam etmesi için paylaşılan bir 
veritabanına yazarak bellekte uygulama durumu bakımını önleme özelliklerini kullanma

• Çok kullanıcılı sistem – Gerektiğinde yeni kullanıcı sağlamak için kodlar ve yapılandırmadan faydalanma ve bir 
güvenlik derecesi kullanarak çok kullanıcılı modeli seçme

• Platform değişiminden etkilenmeyen uygulamalar – Uygulamaların birden çok bulutta çalışacağını varsayarak 
kullanılan platformu tespit etme gibi yenilikçi özellikleri sisteme dahil ederek kilitlenmeleri ortadan kaldırma

• Performans – Uygulamaları birçok bölgeye dağıtarak ve kod tabanını izlemek için uygulama performansı 
yönetim araçlarını kullanarak kullanılabilirliği ve performansı arttırma

 

Kaynak: Hizmet Olarak Platform ile Intel'in Kurumsal Özel Bulutunu Genişletme. Intel BT (Haziran 2012).
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Hibrit Bulutların Destekleyici Olarak PaaS

PaaS, şirketlerin özel ve hibrit bulut ortamlarında kaynakları 
kusursuz bir şekilde tüketmelerini kolaylaştırabilir. Mevcut 
özel bulut uygulamalarınız, bulutu tanıyan tasarım kullanılarak 
geliştirildiyse, yatırımınız koruma altındadır ve ek kapasite 
ihtiyacı doğduğunda uygulamaları hibrit modelde dinamik 
olarak çalıştırma esnekliğine sahip olursunuz. Diğer 
uygulamaların ise bulut avantajlarını en üst düzeye çıkarmak 
için yeniden kurulması ve hibrit teknolojisinin entegre 
edilmesi gerekecektir. Açık bulut IaaS barındırma hizmetinde 
bir PaaS ortamı oluşturarak ya da özel bulutunuzda 
kullanılan PaaS yığını ile açık bulut PaaS sağlayıcısı kullanarak 
bunu yapabilirsiniz. Mimarisi üzerinde yeniden çalışmak 
istemediğiniz uygulamaları IaaS'ta ham VM'de konteynerlere 
yükleyebilirsiniz.

Mevcut uygulamalar için ne karar verirseniz verin, açık 
kaynak ve ticari teklifler dahil birçok bulut yönetimi 
platformu, uygulama geliştirme sürecini standartlaştırmak ve 
uygulamaları özel ve açık bulut ortamları arasında taşımayı 
kolaylaştırmak için DevOps araçları sunar. Bazıları, yaşam 
döngüsünün bir parçası olarak uygulamalarda değişiklik 
yapmak veya uygulamaları kaldırmak için daha gelişmiş 
özellikler de sunar. 

Mobil Uygulamalar için PaaS 

PaaS, mobil platformlara yönelik bulutu tanıyan uygulamalar 
için idealdir; giderek yaygınlaşan BT'nin tüketiciye uyarlanması 
trendini ve Kendi Cihazını Getir (BYOS) programlarını 
desteklemek için uygun maliyetli bir yoldur. Geliştirme ve 
devreye alma süreçlerinin hızlı olmasının yanı sıra (genellikle 
kullanım süresi kısa olan yazılımlar için gereklidir), mobil bulut 
uygulamaları kullanıcılara aynı uygulamayı çeşitli cihazlarda 
çalıştırma gibi avantajlar sunar.

Birçok bulut uygulaması, mobil cihazın dışında çalışır. 
Kullanıcılar veri depolamasına ve bilgi işleme, cihazın 
kendisinden değil bulut platformu üzerinden erişir. Bu 
da temel mimarinin istemci-sunucudan bulut-istemciye 
dönüşmesine neden olur.

Bulut-istemci mimarisi, ön uç girişleri için daha iyi tasarım 
becerileri gerektirir ve geliştiricilerin yerel mobil-cihaz 
işletim sistemleri ve HTML5 ya da mobil kurumsal uygulama 
platformları (MEAP'lar) kullanımı arasında tercih yapmaları 
gerekir. Mobil bulut uygulamaları, genellikle işletim 
sisteminden bağımsız olarak geliştirilir ve böylece farklı 
cihazlarda daha fazla özellik sunabilir. 

Güvenlik ve diğer yönetimler de mobil platformda 
merkezileştirilir. Güvenlik tehdidi tespiti, kimlik doğrulama 
ve erişim ihlali girişimleri için gerçek zamanlı, otomatik 
denetleme raporları, bulutta çalıştırılabilir ve kaydedilebilir.

Mobil Bulut Uygulamaları için Akıllı 
İstemciler

Bulut uygulamalarına genellikle Web tarayıcı 
üzerinden erişilir; ancak son kullanıcı cihazlarının 
ekran boyutu, klavye kullanılabilirliği, güvenlik ve 
taşınabilirlik gibi farklar kullanıcı deneyimini büyük 
ölçüde etkileyebilir. Yanıt hızını arttırmak için 
bulut ve cihaz arasında işlemleri dağıtan zengin 
İnternet uygulamaları (RIA) için cihazın performans 
özellikleri son derece önemlidir. Örneğin, bazı 
RIA'larda, kullanıcılar çevrimdışı çalışmak için bulut 
ortamını cihazlarında kullanabilir ve ardından 
tekrar bağlantı sağladıklarında senkronize edebilir. 

Şirketlerde mobil bilgisayarlar ve tabletler 
genellikle en iyi kullanıcı deneyimini sunar. 
Örneğin, 4. nesil Intel® Core™ vPro™ işlemcilere 
sahip Ultrabook™ cihazları ve tabletler, yüksek 
performans, çok iyi yanıt hızı ve entegre güvenlik 
sağlar. Kullanıcılar, Ultrabook cihazlarıyla birden 
çok işlemi aynı anda yapabilir ve görüntülü 
konuşma yaparken bile uygulamalar arasında 
kolaylıkla geçiş sağlayabilir. Windows* 8 Enterprise 
işletim sistemine sahip tabletler, esnektir ve birçok 
bilgi işlem ortamına kusursuz bir şekilde entegre 
olurlar.
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Bulut hizmetlerinizin bir parçası olarak PaaS sunmanız, 
şirketlere birçok avantaj sağlar ve bulut teklifleriniz için yeni 
talepler yaratır. PaaS, IaaS hizmetleriyle elde ettiğiniz değeri 
artırır; daha fazla çeviklik ve maliyet tasarrufları sağlayarak yeni 
iş modellerinde ya da hizmetlerde inovasyonlar için kaynak 
kalmasını sağlar

PaaS, uygulamaların kurulum ve devreye alma hızını arttırmaya 
ek olarak, bulutu tanıyan tasarım ilkelerini destekler. Bulut 
uygulaması geliştirme alanında deneyim kazanan yazılım 
mühendisleriniz, güçlü, son teknoloji araçlar ve teknolojilerle 
çalışma fırsatı yakalar. Geliştiricileriniz şirket için daha üretken 
olabilir ve yenilikçi ve fark yaratan iş hizmetleri tasarlamak için 
daha fazla yaratıcılıktan faydalanabilirler; bu da onların iş ve 
şirket memnuniyetini artırır. 

Son olarak PaaS, şu anda daha hızlı olduğu ve geliştirme 
kolaylığı sağladığı gibi avantaj algıları nedeniyle, ham ve 
taşıması zor VM'leri üçüncü taraf bulut sağlayıcılarda kuran 
şirket içi müşterileriniz için daha çok kullanım kolaylığı 
sunmanızı sağlar. PaaS'ı devreye almak, şirket içi müşterilerinize 
yönetişim ve risk yönetimi ilkelerini koruyan, yönetimli ve 
güvenli bir ortamda istedikleri esnekliği ve hızı sağlar.

Şirketinizde PaaS Planlaması Yapma

PaaS için Atılabilecek Altı Üst 
Düzey Adım

Şirketiniz için PaaS'ı düşünüyorsanız, bu adımları 
atmanız gerekir:

1.  PaaS hakkında daha fazla bilgi edinin. 

2.   İlgi ve hazır olma durumunu belirlemek için 
geliştirici organizasyonunuza danışın.

3.   Tedarikçi teklifleri hakkında bilgi edinin. 
Altyapıdaki uygulama çalışma zamanını, 
aracı yazılımları ve veri hizmetlerini 
soyutlaştırmaya ek olarak, çözümünüzün 
birden çok dili, uygulama hizmetlerini ve veri 
teknolojilerini desteklediğinden ve devreye 
alma seçenekleriyle tedarikçide kilitlenmeyi 
önlediğinden emin olun.

4.  Hangi uygulama türlerini hedeflediğinizi 
belirleyin:

 – Mobil uygulamalar

 – Hibrit uygulamalar

 – Hizmet odaklı uygulamalar 

5.  Mevcut uygulamaları kullanmak istiyorsanız, 
hangilerini kullanacağınıza karar verin. 

6. Konsept kanıtı çalışması yapın.

Intel, PaaS dahil özel ve hibrit bulut ortamlarınız 
için hizmet geliştirme ve satın alma rehberliği 
ve kaynaklarıyla bulut hizmetleri sağlama 
çalışmalarınızı kolaylaştırabilir. Daha fazla bilgi  
için  intel.com/cloud adresini ziyaret edin.
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İş Arkadaşlarınızla Paylaşın

Intel® IT Center'dan Daha Fazla İçerik
PaaS Nedir? Intel'in BT uzmanlarına özel programı, Intel® IT Center tarafından hazırlanmıştır. Intel IT Center, 
sanallaştırma, veri merkezi tasarımı, bulut, istemci ve altyapı güvenliği gibi gündemlerindeki stratejik projeleri 
uygulamalarına yardımcı olmak için BT uzmanlarına dolaysız ve doğru bilgiler sağlamak üzere tasarlanmıştır. 
Aşağıdakiler için Intel IT Center'ı ziyaret edin: 

• Önemli projeleri uygulamanıza yardımcı olacak planlama kılavuzları, meslektaş araştırmaları ve çözümler 

• Meslektaşlarınızın, sizin karşılaştığınız zorlukların üstesinden nasıl geldiğini anlamak için gerçek yaşamdan 
durum incelemelerine göz atabilirsiniz 

• Intel'in kendi BT organizasyonun bulut, sanallaştırma, güvenlik ve diğer stratejik girişimleri nasıl uyguladığı 
hakkında bilgi edinebilirsiniz 

• Intel ürün uzmanları ile Intel'in BT profesyonellerinden bir şeyler öğrenebileceğiniz etkinlikler hakkında bilgi 
edinebilirsiniz 

intel.com/ITCenter sayfasından daha fazla bilgi edinin.
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