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Bulutların 
arasındaki 
masaüstü

Amazon’un 
Workspaces 
hizmeti 
masaüstünü 
buluta taşıyor

Yaklaşık on yıl önce tanıştığımız 
bulut bilişim hizmetleri hızla 
büyümeye devam ediyor. 
Bulut bilişimde dünyanın 

en büyük firmalarından birisi olan 
Amazon yeni servisiyle masaüstünü 
de buluta taşımayı hedefliyor. Firma 
geçtiğimiz hafta yaptığı açıklamasıyla 
Workspaces adlı masa-üstü bulut 
servisini kullanıma açtığını duyurdu. 
Amazon geçtiğimiz Kasım ayından 
bu yanan servisin beta uygulamasını 
çalıştırıyordu. 

Active Directory yapılarıyla uyumlu olarak çalışan 
Workspaces’e kullanıcılar mevcut kullanıcı isimleri 
ve şifreleriyle girebiliyorlar. Active Directory 
entegrasyonu sayesinde erişim kontrolü başarılı 
bir şekilde sağlanıyor.

Bulut tabanlı masaüstü çözümleri farklı 
ihtiyaçlara çözüm sunma amacıyla geliştirilmiş 
teknolojiler. Amazon Workspaces’i kurumsal 
alanda kullanmanın çeşitli avantajları var. 
Bunların başında mobil cihazlardan erişim 
geliyor. Günümüzde tablet kullanımı çığ gibi 
büyüdü. Ama bu tablet cihazlarda kurumsal 
yazılımlar çalışmıyor. Workspaces kullanan 
bir tablet kullanıcısı çok kolay bir şekilde 
kurumsal masaüstüne erişebiliyor ve tabletinde 
bu yazılımları kullanabiliyor. Workspacess 
kullanmanın sunduğu bir diğer avantaj ise 
güvenlik. Geleneksel masaüstü bilgisayarlar 
dışarıdan ve içeriden gelecek saldırılara açık 
durumda ve şirketler bu bilgisayarlara yüklenen 
yazılımları kontrol edemiyorlar. Tüm masaüstü 
bilgisayarlar bulut üzerinde olduğu zaman bunların 
kontrolü ve güvenliği de çok etkin bir şekilde 
sağlanabiliyor. 

Günümüzde uzaktan çalışanların sayısı iyice arttı. 
Bazı şirket çalışanları ofise sadece belli günler 
geliyor ve diğer zamanlarda uzaktan çalışıyor. Bu 
durumlarda Workspaces büyük avantaj sağlıyor. 
Uzaktan çalışan, masaüstüne istediği zaman 
istediği yerden erişebiliyor.

Fiyatlar aylık 35 dolardan 
başlıyor
Amazon Workspaces şu an için sadece ABD’nin 
bazı bölgelerinde kullanıma sunuldu. Önümüzdeki 
dönemde hizmet alanının genişlemesi planlanıyor. 
Workspaces’in fiyatları ise donanım özelliklerine 
göre masaüstü başına aylık 35 ile 70 dolar 
arasında değişiyor.

Her cihazdan erişim mümkün
Amazon Workspaces’e kullanıcılar ister tablet, 
ister cep telefonu isterseler de masaüstünden 
ulaşabiliyorlar. Workspaces’deki uygulamalar 
da istenildiği gibi değiştirilebiliyor. Workspaces 
standart olarak Windows işletim sistemi ve 
Microsoft Office yazılımı ile beraber geliyor.

Workspaces’in en büyük avantajı herhangi bir ön 
yatırım yapmadan binlerce kullanıcıya hızlı, güvenli 
ve yönetilebilir bir masaüstü kullanım imkanı 
sunması. Masaüstü uygulamalarını Workspaces’e 
taşıyan şirketler veri güvenliği, yedekleme, yazılım 
güncelleme gibi konulara zaman harcamak 
zorunda kalmıyorlar.

Amazon’un bulut tabanlı masaüstü çözümüne Mac 
Os, Windows, IOS ve Android tabanlı cihazlarla 
bağlanılabiliyor.  Workspaces’in uzaktan iletişim 
altyapısını ise Teradici  firmasının geliştirdiği 
PCoIP protokolü oluşturuyor. PCoIP protokolü 
kullanıcının bulut masaüstünü sıkıştırıyor, 
şifreliyor ve en hızlı şekilde uzaktaki lokasyona 
aktarıyor. Bu teknoloji sayesinde kullanıcılar sanki 
yerel bir bilgisayarı kullanırcasına internetteki 
masaüstlerine erişebiliyorlar.

Sınırsız veri alanı
Amazon veri depolama hizmetini Workspaces’e 
entegre etmiş. Workspaces’deki tüm veri 
depolama alanı Amazon’un AWS bulut sunucuları 
üzerinde saklanıyor. Kullanıcılar istedikleri zaman 
veri depolama alanını genişletebiliyorlar. Ayrıca bu 
veri depolama alanı sürekli olarak yedekleniyor.

Workspaces kullanıcı ihtiyaçlarına göre kolaylıkla 
şekillendirilebiliyor. CPU, RAM ve sabit disk sistem 
yöneticisi tarafından ayarlanabiliyor. Böylece farklı 
ihtiyaçlara yönelik farklı özelliklerde masaüstüler 
oluşturulabiliyor. 

Active Directory entegrasyonu Workspaces’in en 
önemli özelliklerinden birisi. Şirketlerin mevcut 
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