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Özet 
Gitgide artan sayıdaki küçük ve orta 

büyüklükteki işletme (KOBİ) yöneticileri, veri 

koruması ve depolama stratejisi hakkında 

daha da ciddi düşünmeye başladılar. İşlerinin 

bilgisayarlara ve müşteri siparişlerini, posta 

listelerini, gönderimleri, finansal hesapları, 

stokları, satış kayıtlarını ve daha fazlasını 

barındıran dijital depolamaya bağlı 

olduğunun farkındalar. Bu bilgilerin paylaşımı 

ve korunması hayati önem arz eder.  

Aynı zamanda artan iş temposu ve işlemlerin 

hızlandırılmasına olan gereksinim, müşteri 

memnuniyeti ve verimlilik açısından ekipler 

arasındaki bilgi paylaşımına kritik bir önem yükler.  

Peki küçük bir işletme için bilgileri hem paylaşıp 

hem de korumak için en iyi yol hangisidir?  

Bu tanıtım belgesinde iş verilerinin korunması 

ve paylaşımına yönelik seçeneklerinizin, 

sundukları avantajların ve işletme 

seçeneklerinizin kısa ve jargondan arınmış 

bir taslağını bulacaksınız. Verilerinizi 

kazalara, talihsizliklere veya hırsızlığa karşı 

nasıl koruyacağınızı öğrenmenin yanı sıra 

işletmenizi nasıl daha üretken ve esnek hale 

getirebileceğinizi öğreneceksiniz. 

Bütün küçük işletmelerin Bulut depolama 
hakkında bilmesi gerekenler 
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Giriş 
Küçük ve orta büyüklükteki işletmeler sık 

sık iki veri depolama sorunuyla karşılaşır: 

önemli iş verilerinin nasıl paylaşılacağı ve 

nasıl korunacağı. Eskiden birbirinden pahalı 

iki sorun olarak görülmüş olsalar da; 

günümüzde makul fiyatlı, her şeyi içinde 

depolama ve bulut depolama sistemleri 

sayesinde çözülmeleri çok daha kolay ve 

düşük maliyetli hale gelmiştir. 

Veri paylaşımı düşük maliyetli ve yüksek hızlı 

yerel ağlar (LAN) ile çok daha kolay bir hal 

aldı. Bilgisayarlar ister Ethernet ister Wi-Fi 

üzerinden bağlı olsun, çalışanlar önemli iş 

verilerini, teklifleri, kontakları veya müşteri 

sorularını çabucak paylaşabilir.  

Peki bir çalışan hastalık veya eğitim 

nedeniyle ofis dışında olduğunda ne olur? 

Verilerine nasıl ulaşırsınız? Bugün saat 

16.00 için yapılmış teklifin son haline sahip 

olduğunuzu nereden biliyorsunuz?  

Eski veri koruma yöntemleri söz konusu 

olduğunda akla gelen ilk şey bu verileri bir 

kamyona doldurup işletmeden dışarı taşıyan 

bir adamdı ki verilerin geri alınması 

gerektiğinde bu bir veya iki gün beklemek 

demekti; pahalı ve hataya açık bir süreç yani. 

Günümüzde ise Internet erişimli depolama 

hizmetleri, yani yaygın adıyla bulut 

depolama, kritik verilerin düşük maliyetle 

işletme dışı depolanmasını ve gerektiğinde 

bu verilere günün 24 saati erişim sağlar. 

İlerki bir kaç sayfada kritik iş verilerinin 

paylaşımı ve korunması üzerine 

konuşacağız. 

Paylaşım 
Depolama bir disket, 

CD veya USB 

sürücüsünün elden 

ele dolaştırılmasıyla 

paylaşılırdı. Ancak 

ağların üniversal 

yapısı depolama 

paylaşımını daha 

basit ve hızlı bir hale 

getirdi. Depolamanın 

paylaşımında en sık 

kullanılan iki yöntem 

iSCSI (ay sıkazi 

şeklinde telaffuz 

edilir) ve Ağa Bağlı 

Depolamadır (NAS). 

Her ikisi de kendine 

has yer ve kilit 

avantajlara sahiptir. 

Bir iSCSI cihazı yerel 

bağlı bir disk gibi 

görünür; örneğin 

C: sürücüsü, ancak 

ağdan erişilir. iSCSI 

cihazındaki veri 

yalnızca veriyi 

kaydeden bilgisayar 

tarafından okunabilir, 

bu durum da verinin 

paylaşımını zorlaştırır. 

Sözlük  
iSCSI: Yerel ağa bağlı bir 
diski ağdan erişilir hale 
getiren protokoldür. Tıpkı 
bir yerel disk gibi, yalnızca 
bağlı olduğu sistem 
tarafından okunabilir. 

NAS: Erişim iznine sahip 
sistemlerin ağ üzerindeki 
dosyalara erişimini sağlayan 
dosya depolama aygıtlarıdır. 

Bulut: Depolama veya 
yazılım gibi Internet erişimli 
hizmetler. Bu terim, harici 
ağları göstermek üzere 
kullanılan bulut grafiği 
sembolünden gelir. 

Özel bulut: Özel bir 
teşebbüse ait ve kişisel 
kullanım amaçlı geliştirilen 
Internet erişimli hizmetler 
veya kaynaklar. 

Genel bulut: Halkın 
kullanımına açık Internet 
hizmetleri. Ücretsiz veya 
ücretli olabilir. 

Hibrid depolama: Genel 
ve özel bulut hizmetleri 
tarafından desteklenen 
yerel depolamanın birleşimi. 
Sıklıkla genel bulut yalnızca 
gerek duyulduğunda 
kullanılır. 

Gecikme: talep ve yanıt 
arasında geçen süre. Web 
hizmetlerinde kısa gecikme 
kullanıcının dikkatini 
sağlama açısından kritiktir. 
Bu durum genelde yerel 
depolama gerektirir. 

Yapılandırma: depolama 
aygıtı veya sunucu gibi bir 
kaynağın görevlendirilmesi 
süreci. 
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NAS sistemi erişim izni olan bütün sistemlerin 

okuyabileceği dosyaları depolar. Bu sayede 

ağda bilgilerin paylaşımı kolaydır. Bu nedenle 

NAS sistemleri oldukça gözdedir ve yıllardır 

depolama pazarının büyüyen bir kolu olmuştur. 

NAS cihazların kurulumu ve yönetimi iSCSI 

sistemlerine göre daha kolaydır. NAS veri 

paylaşımı için en doğru seçimdir.  

Koruma 
Tüm veri koruması tek bir strateji etrafında 

döner: verinin farklı cihazlara kopyalanması. 

Neden? Hiç bir tekil cihaza %100 güvenilemez. 

Yangın, sel, kasırga, deprem, hırsızlık ve 

elektrik kesintileri de tek bir depolama yerine 

%100 güvenilemeyeceğinin kanıtıdır. 

Verilerin iş yeri dışında güvenli bir şekilde 

depolanması bulutun kilit özelliklerindendir. 

Araştırmalar gösterdi ki ciddi veri kaybına 

uğrayan işletmelerin %80'i iki yıl içerisinde iş 

yapamaz hale geliyor.  

İşte bu noktada bulut depolama ilgileri 

üzerine çekti. Zira kritik verilerinizi genel veya 

özel bir bulutta güvenli bir biçimde depolama 

imkanı sağlıyor. İş yeri dışında yer alan ve 

onaylı bu üretim sistemleri, çok az sayıda 

işletmenin finanse edebileceği eğitimli ve 

tecrübeli yöneticiler tarafından yönetilir. 

Bulut hizmetleri 
Bulutun üstünlüğü, Google ve Amazon gibi 

firmaların öncülük ettiği, geleneksel işletme 

çaplı BT sistemlerinden çok daha ucuz olan 

Internet ölçekli BT mimarilerinden gelir. Küçük 

ve orta çaplı işletmeler için en gözde bulut 

hizmeti kritik iş verilerinin depolanmasıdır. 

Neden? Zira bir bulut hizmeti verileri yedekler 

ve doğal afetlere veya hırsızlığa karşı 

korumalı şirket dışındaki bir yerde depolar. 

Genel bulut 
İsminden de anlaşıldığı üzere, genel bulut 

hizmetleri kredi kartına ve Internet bağlantısına 

sahip olan herkese açıktır. Hizmetler dosya 

depolama gibi temel işlemlerden 

salesforce.com gibi iş yazılımı uygulamalarına 

kadar uzanır. Genel bulut hizmetine örnek 

olarak Amazon'un Simple Storage Service'i 

(Basit Depolama Hizmeti) veya S3 verilebilir. 

Bu hizmet, çok sayıda firma genel depolama 

hizmeti sunsa da, dünyanın en büyük çevrimiçi 

depolama hizmetidir. 

Genel bulut hizmetlerinin iki kilit özelliği 

vardır: 

• Kredi kartınızla ihtiyacınız olduğu kadar 

depolama alanını çevrimiçi sipariş edebilir 

ve dakikalar içerisinde kullanmaya 

başlayabilirsiniz. 

• Sermaye maliyeti dâhil edilmez. Masrafın 

tamamı kullanım maliyetidir ve 

hesaplaması çok daha kolaydır. 

Özel bulut 
Özel bulutlar, bir işletme ya da 

organizasyonun kullanımı ya da bakımına 

yönelik Internet erişimli servislerdir. Özel 

bulutlar hızlı hazırlama ve halka açık 

bulutların sunduğu düşük ana para maliyeti 

avantajını sunmaz, fakat gerçekten de bazı 

önemli avantajlara sahiptirler. 
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• Kontrol ve kafa rahatlığı. Tipik olarak 

kendi ağınızda saklanan verilerinizin 

nerede olduğunu bilme rahatlığınız vardır.  

• Daha hızlı başlangıç. İlk veri kopyaları bir 

yüksek hızlı yerel alan ağı kullanılarak 

ofisinizde üretilebilir ve genel bulutta günler 

hatta bazen haftalar alabilen Internet 

üzerinden veri kopyalama işlemi de anında 

yapılmış olur. 

• Daha hızlı kurtarma. En önemlisi, veri 

alımına ihtiyaç duyulduğunda, bunun genel 

bulutta tipik olarak Internet üzerinden 

alımına göre çok daha hızlı 

yapılabilmesidir.  

Hibrid bulut depolama 
Hibrid bulut depolama, bir şirket dışı genel 

buluttaki verilerinizin bir kopyası ile yerel tesis 

içi depolamanın bir bileşimidir. Bu çözüm her 

ikisinin de önemli avantajlarını sunar. Yerel 

depolama hızlı ve ucuzdur. İşletmelerin 

ihtiyaç duyabileceği özel gereksinimleri 

karşılamak için fiziksel olarak güvenlikleri 

sağlanabilir ve ayarlanabilirler. Aynı 

zamanda, genel bulut depolama bir acil 

durum kopyası yaratmak amacıyla kritik iş 

verilerini yedeklemek için kullanılabilir. 

Bazı NAS sistemleri, popüler genel bulut 

servisleri ile kolayca entegre olacak şekilde 

tasarlanmıştır ve bu durum kritik iş bilgilerini 

korumayı basit hale getirirken, yerel ve mobil 

olarak verilere erişim sunar. 

Bir KOBİ depolama çözümü 

için önemli noktalar 
Verileri paylaşmak ve korumanın ne kadar 

önemli olduğundan, ana teknolojilerden ve 

kritik kullanım hususlarından (koruma ve 

kurtarma) bahsettik. Bu değişkenleri hesaba 

katarak işiniz için harekete geçirilebilir bir 

stratejiyi nasıl oluşturursunuz? 

Kullanım hususları 
Veri koruması en üst önceliktir. Bu size 

pahalı gibi gelebilir, fakat depolama alanında 

asıl maliyetli olan koruma değil performanstır. 

En son teknolojik gelişimler sayesinde, 

çok az küçük ve orta boyutlu işletme 

$50.000+ depolama sistemlerinin sunduğu 

performansa ihtiyaç duyar.  

Koruma 

İşte size işletmeniz için güvenilir ve aynı 

zamanda ekonomik bir depolama çözümü 

için ipuçları. Şunlara sahip depolama 

sistemlerine bakın: 

RAID veri koruması. Verilerin ikizlenmesi 

(RAID 1) ya da eşlik koruması (RAID 5) 

sayesinde tüm veriler disk sürücüsü 

arızalarına karşı korunmuş olur. Tüm disk 

sürücüler arızalanır ancak önemli olan bunun 

ne zaman olacağıdır.  

Çift güç kaynağı için destek. Elektrik 

kesintileri özellikle yazma sırasında verileri 

bozabilir. UPS'e takılan iki güç kablosu bu 

riski ortadan kaldıracaktır. 
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Kurumsal sınıf disk sürücüler. Tüketici disk 

sürücüleri genellikle kurumsal kalitedeki 

sürücülere göre daha düşük veri bütünlüğüne 

sahiptir ve bu durum RAID 5 kullanırken 

tehlike yaratır. Kurumsal sınıftaki sürücüler 

de tüketici sınıfı sürücülere göre ciddi 

anlamda daha yüksek MTBF (arızalar 

arasında ortalama süre) değeri sunarlar. 

RAID 5, tek diskli bir sürücü arıza yaptığında 

verileri kurtarabilir. Arızalı disk sürücü 

değiştirildiğinde kayıp veriler yeni disk 

sürücüde yeniden oluşturulur. Ancak, tüketici 

sınıfı disklerde kayıp verileri yeniden 

oluştururken düzeltilemez bir hata ile 

karşılaşma ihtimali %40'a kadar çıkabilir. 

İkinci bir hata bulunursa, RAID 5 sistemi 

yeniden oluşturma işlemini tamamlayamaz 

ve tüm verileriniz kaybolabilir. 

Bunun oluşma riski, daha mükemmel veri 

bütünlüğü sunduklarından kurumsal sınıf 

sürücülerde daha azdır. Ayrıca, RAID 

kullanımı için tasarlanan sürücüler tipik olarak 

uygulamaları sürekli çalışır durumda tutmaya 

yardımcı olan gelişmiş RAID hata işlemeye 

sahiptirler. 

Veri kurtarma 

İş verilerinin kurtarılması bir felaketin 

ardından kazanç getiren işlere devam 

edilmesi açısından hayati önemdedir. 

En hızlı veri kurtarma yerel olarak 

kullanılabilir depolama ile yapılır. Ancak, 

felaket meydana geldiğinde yerel depolama 

mevcut değilse, veriler genel bulut 

depolamadan kurtarılabilir.  

Örnek olarak, e-posta, pazarlama materyalleri, 

muhasebe ve finansal verileri de kapsayan 

500 GB'lık kritik iş kaydına sahip 20 çalışanın 

olduğu bir şirketi ele alalım. Bulut servis 

sağlayıcılarının yeterli bant genişliğine sahip 

olduğunu varsayarak, yüksek hızlı 30 Mb/s 

Internet bağlantısına yatırım yapmış olsalardı, 

verilerini dakikada 180 MB ya da saatte 11 GB 

hızla kurtarma imkanına sahip olabilirlerdi. 

Bu hızda bile, tüm verileri kurtarmak yaklaşık 

46 saat alır. Bazı genel bulut yedekleme 

servislerinin, verilerinizi bir sabit diske 

aktarma ve bunları müşteriye iletme seçeneği 

sunmalarının nedeni budur. Bu şekilde, 

müşteriye daha yüksek bant genişliği sunulur ve 

daha hızlı işlerinin başına dönmeleri sağlanır. 

Yönetim 
Küçük ve orta büylükteki işletmeler 

kadrolarında nadiren tam zamanlı IT uzmanı 

bulundurduklarından, depolama çözümlerinin 

çeşitli kriterlere göre değerlendirilmesi gerekir: 

Kullanım kolaylığı. Başlangıç sırasında 

basit ürün kurulumu önemli bir konudur. 

Basit kullanım özellikleri, kolayca 

yönetebilme imkanı verirken uzun dönemli 

başarılı kullanıma da yol açar. Örneğin, yeni 

bir PC her kurulduğunda ve yedekleme 

gerektirdiğinde bir BT danışmanına 

başvurmak zorunda değilsiniz. 

Maliyet. Toplam maliyete bir göz atın. 

Ön ödeme maliyetine sabit sürücülerin 

maliyeti de dahil mi? Bu çözümü başarılı bir 

şekilde ortamınıza kurup yapılandırmanın 

maliyeti ne kadardır? Çözüm, çalışanlarınızın 
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bilgisayarlarındaki bilgisayar yedekleme 

yazılımı lisanslarının maliyeti dahil olmak 

üzere iş verilerinizi korumak için gerekli tüm 

yazılımları da kapsamakta mı? Ayrıca, 

beklenen şirket büyümenize yönelik olarak 

çözümün gelecekteki ölçeklenebilirliğini de 

hesaba katmanız gerekir. 

Otomasyon. Birçok bant ya da disk 

sürücüyle uğraşmayı gerektiren karmaşık 

düzenler küçük işletmelerde nadiren başarılı 

olur. Veri korumanızı otomatik pilota 

alabilecek çözümler arayın. Otomatik 

bilgisayar yedeklemeleri ve buluta yedekleme 

önemli gereksinimler olacaktır.  

Veri kurtarma. Hızlı, sorunsuz veri kurtarma 

işletmenizi ayakta tutmak için kritik bir önem 

taşır. Günümüzün hızla değişen dünyasında, 

tam yedekleme ve veri kurtarma dosya/klasör 

kurtarma kadar sahip olunması gereken bir 

özelliktir. Windows®, Linux® ve Mac® 

sistemlerini ağ depolamaya yedekleyecek 

pek çok yazılım paketi vardır. Bu programlar 

kurulup her gece otomatik yedekleme 

yapacak şekilde ayarlanabilirler. 

Küçük işletmeniz için 

depolama stratejisi nedir? 
Bu, sınırlı destek kaynakları olan küçük bir 

işletme sahibi olarak, arkadaşlar ve müşteriler 

yanı sıra kendime de verdiğim bir nasihattir. 

Tüm verilerin ikinci bir depolama yerine 

kopyalandığından emin olun, bu durum 

ağınızdaki bilgisayarların bir depolama 

aygıtına yedeklenmesini de içerir. Depolama 

cihazları elbette bozulabilirler ve bu da 

genellikle en kritik anlarda olur. Verilerimin 

daima en az iki kopyasını saklarım. Kritik ise, 

üç ya da daha fazla kopya saklarım. 

Depolama, kayıp verilerin yeniden 

oluşturulma maliyeti ile karşılaştırıldığında 

oldukça ucuzdur. Rahatça kullanın. 

Merkezi bir depolama yeri olarak bir NAS 

depolama cihazı kullanın – dahili RAID 

koruması ve genel bulut depolama 

servislerine entegrasyonu içeren çeşitli NAS 

çözümleri vardır. Bu durum verileri diğer 

kişilerin kullanımına açar ve kritik verilerin bir 

bulut depolama servisine yedeklenmesi için 

tek bir nokta sunar. NAS, yukarıdaki 

"Kullanım hususları" kısmında açıklanan 

özelliklere sahip olmalıdır. 

Kritik veriler NAS depolama cihazına 

kopyalanmalı ve ardından bir bulut 

yedekleme servisine kopyalanmalıdır. 

En kötüsü başınıza gelirse, kritik verileriniz 

işinizi yürütebilmeniz için erişilebilir olacaktır. 

Küçük işletmemde tam zamanlı bir IT 

personelim yok, bu nedenle depolama 

çözümü üreticisinin ürününün arkasında 

durması ve küçük işletme bütçesi için uygun 

sorunsuz destek planlarını ve servislerini 

sunması kritik bir konudur. 

Sonuç 
Küçük işletmelerde veri korumasının önemi 

hafife alınmamalıdır. Günümüzde, her küçük 

işletme için ciddi bir veri koruma ve kurtarma 

stratejisi uygulamak önemli bir konudur. 
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Veri koruma ve kurtarma eskiden çok IT 

merkezli ve karmaşık bir sorundu, hatta 

o kadar maliyetliydi ki büyük işletmeler bunu 

karşılayamazdı. Sadece maliyet etkin 

olmayan aynı zamanda yönetimi de kolay 

olan ve tam zamanlı IT personeli 

gerektirmeden kurumsal sınıf özellikler sunan 

depolama sistemleri için yeni bir pazar ortaya 

çıkmıştır. Bu depolama sistemleri, genellikle 

dört ila sekiz adet sabit sürücüye, dahili bir 

sunucuya, kullanımı kolay yönetim yazılımına 

ve dört beş terabayt veriyi yedekleyip 

koruyabilme özelliğine sahiptir. 

Eski bir deyiş olan "tüm yumurtalarını tek 

sepete koyma" sözü küçük işletmelere 

yönelik bir depolama çözümüne bu kadar 

uyamazdı. Hibrid bir depolama çözümü en iyi 

yerel ve bulut depolamayı bir araya getirerek 

yerinde depolamanın hızını ve kontrolünü 

sağlar ve güvenli bir dış konumda sağlam bir 

kopyanın olduğunu bilmenin huzurunu verir. 
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yayının tam ve/veya hatasız olduğunu garanti edemeyiz. TechnoQWAN LLC, ticari olarak satılabilirlik veya belirli bir amaca 

uygunluk için garantiler dahil fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla tüm zımni garantileri reddeder. TechnoQWAN LLC, 

doğrudan, kazayla oluşan, özel veya risk sebebiyle oluşan kayıplar ya da kâr veya gider kaybı için sorumluluk kabul etmez. 

Bu bültende belirtilen fikirler yazarın fikirleridir ve yeni bilgiler nedeniyle uyarı yapılmaksızın değiştirilebilir. 

4178-705400-W01 


