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Yedekleme ve kurtarmanın ötesine geçme
Veri koruma modernleştirmesi, kuruluşların %73'ü

Kısacası, doğru modern veri koruma çözümleri, veri

için en kritik beş BT önceliği arasındadır.1 Geleneksel

korumasını, bir sigorta poliçesinden veriye dayalı

veri koruma çözümlerinin birincil amacı, veri yedekleme

dönüşüm sağlayan iş odaklı bir çözüme dönüştürebilir.

ve kurtarma olmuştur. Bununla birlikte, günümüzün
dijital dünyası, giderek daha karmaşık hale geliyor; bu
da BT ortamlarının her zamankinden daha dinamik ve
gereksinimlerinin geleneksel olmaktan çok uzak olduğu
anlamına geliyor.

Bu e-Kitapta, modern veri koruma çözümlerinin
sağlayabileceği önemli iş avantajları incelenmektedir. Ayrıca,
bu avantajların elde edilmesini sağlayan gerekli yetenekler
gözden geçirilmekte ve veri korumalarını modernleştirerek
başarıya ulaşan IBM müşterileri vurgulanmaktadır.

Kuruluşlar, artık veri koruma çözümlerinin, katlanarak
artan veri büyümesi ve yeni iş yükleri ile başa çıkmasını,
bir siber saldırı durumunda hızlı bir şekilde toparlanmasını
ve analitiğin etkinliğini ve geliştirme verimliliğini
artırmasını bekliyor.
Kuruluşlar, beklentileri karşılamak için yedeklemenin
ötesine geçmelidir. Kuruluşların, fiziksel, sanallaştırılmış
ve konteyner tabanlı iş yükleri de dahil olmak üzere,
hibrit çoklu bulut ortamlarında, veri kurtarma, saklama ve
yeniden kullanımı birleştirmeleri gerekiyor. Ayrıca, siber
güvenlik hedeflerini desteklemeleri de gerekiyor. Bu sağlam
temele sahip olmak, günümüzün modern veri koruma
gündemini harekete geçiren temel yetenekleri destekliyor:
•

Basit yönetim

•

Daha yüksek performans

•

Depolama maliyetlerini düşürün

• Yedekleme havuzlarının güvenliğini sağlama yeteneği
•

Daha verimli ve etkin iş operasyonları
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Daha yüksek performans ve daha düşük maliyet
Kritik görevli veri kaybını en aza indirmek ve çalışma

Veri hacimlerinin anında bağlanabildiği durumlarda, veri

süresini artırmak, çoğu BT uzmanı için listenin başında

hidrasyonu ve dönüştürme gereksinimi ortadan kalkar.

gelir ve işe kurtarma noktası ve kurtarma süresi

Bu, kapalı kalma süresini azaltır ve yedekleme verilerine

hedeflerine daha iyi bir şekilde ulaşma becerinizi

erişim neredeyse anında geri yüklenir.

geliştirmekle başlar.

Verimli ve uygun maliyetli depolama

Ancak, çok yüksek orandaki veri büyümesini yönetme

Kuruluşunuzun güvendiği veri miktarı arttıkça, performansı

zorluğuyla yüzleşmek de artık önemli bir odaklanma

etkilemeyen ve yalnızca en az düzeyde depolama kullanımı

alanıdır. Dünyadaki veri miktarı, 2018'de kaydedilen

gerektiren veri korumasına gereksiniminiz olacaktır. Büyük

33 zetabayta göre %61'lik bir artışla, 2025 yılına kadar

veri kümelerinin eskisi kadar zahmetli olmadığından ve

175 zetabayta ulaşacaktır. Kuruluşunuzun önümüzdeki

gerektiğinde hazır olmaya devam ettiğinden emin olmak

yıllarda üstleneceği bu büyük veri akışı korunmalı ve

için alan açısından verimli anlık görüntüler, sıkıştırma, veri

yönetilmelidir. Aynı zamanda, depolama ve işletme

tekilleştirme ve nesne depolama arayışında olun.

2

maliyetleri kontrol edilmelidir.

Dünyadaki veri miktarı,
2018'de kaydedilen 33
zetabayta göre %61'lik bir
artışla, 2025 yılına kadar
175 zetabayta ulaşacaktır.2

Ayrıca şirketler, yazılım tanımlı çözümleri benimsediğinde,

Hızlı kurtarma

mevcut depolama yatırımlarından yararlanmanın maliyet

Bir BT felaketi durumunda, veri kaybını en aza indiren hızlı,

avantajlarını fark ederler.

basit ve esnek kurtarmaya gereksinim duyarsınız. Hızlı
kurtarma; veri hacimlerini anında bağlama becerisi, yerel
biçimlerde dosya depolama desteği ve sanal makinelerin
(VM'ler), veritabanlarının ve dosyaların aranabilir bir
küresel kataloğu aracılığıyla elde edilen modern veri
korumasının önemli bir avantajıdır.
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Hibrit ortamlarda azaltılmış risk ve birleşik koruma
Hibrit çoklu bulut ortamlarının kullanımı artıyor. Bu,

Son derece sağlam veri güvenliği, veri şifrelemenin

Hibrit ortamlarda karmaşıklığı yönetme

giderek daha çeşitli ve karmaşık halen gelen bir BT

ötesine geçerek, verileri fiziksel manyetik bantta hava

Karmaşıklık, hibrit çoklu bulut ortamlarının doğal bir

altyapısında korunmak için daha fazla depolama

boşluğu (air-gap) ile koruma veya nesne depolamadaki

sonucudur. Ancak, nerede bulunursa bulunsun, verileriniz

hedefi olduğu anlamına geliyor. Ayrıca, saldırı yüzeyiniz

verileri kilitleme becerisi sağlıyor. Fidye yazılımı algılama,

üzerinde kontrol sahibi olmanız gerekir ve ayrıca, tüm BT

genişledikçe, modern veri koruma gereksinimi daha

siber saldırıları azaltmaya yönelik başka bir stratejidir.

altyapınıza yayılmış tek bir çözüme sahip olmak, iş yükü

da zorunlu hale geliyor. İster şirket içinde ister bulutta
olsun, tüm iş yükleriniz için riski, yönetimi basitleştiren

Verileri fiziksel manyetik bantta depolamak, yedekleme

korumasını birleştirir.

havuzlarının güvenliğini sağlamak açısından etkinliği

Verilerin barındırılıp barındırılmadığına bakılmaksızın, doğru

azaltmanız gerekir.

kanıtlanmış bir stratejidir. Verileri hava boşluğu ile

modern veri koruma çözümü, tüm ortamınız genelinde

korumak için manyetik bant kullanmanız durumunda,

yedekleme sıklığını, veri saklamayı ve verilerin yeniden

Siber dirençlilik

manyetik banda kaydedilen yedeklerin ayrıştırıldığından

kullanımını otomatikleştirecektir. Artık veri kurtarmayı,

Her kuruluşun, önümüzdeki iki yıl içinde siber

ve diğer sistemlerinizi etkileyebilecek siber ihlallerden

veri kopyası oluşturmayı ve hizmet seviyesi sözleşmesiyle

ihlal yaşama olasılığı 4'te 1'dir.3 Veri korumanızı

korunduğundan emin olursunuz.

uyumluluğu, "tek bir çatı altında" kolayca yönetebilirsiniz.

ve dirençliliği güçlendiren birleşik bir platform aracılığıyla

Her kuruluşun, önümüzdeki
iki yıl içinde siber ihlal
yaşama olasılığı 4'te 1'dir.3

modernleştirirken, potansiyel fidye yazılımı saldırılarını
otomatik olarak algılayabilen ve güvenlik bildirimleri
sağlayan çözümler arayın.
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Basitleştirilmiş veri ve yönetim kullanımı
Daha düşük operasyon maliyetleri ve daha kolay veri kullanımı
Risklerin azaltılması söz konusu olduğunda, denklemin
diğer yarısı, operasyon maliyetlerinin düşürülmesidir.
Mart 2019 tarihli ESG modern veri koruma araştırması
olan Modern Veri Korumada Eğilimler, ankete katılanların
%31'inin, daha düşük operasyon maliyetini, veri koruma
modernleştirmesinden elde etmeyi bekledikleri bir
avantaj olarak gördüğünü ortaya koydu. Operasyon
maliyetlerini düşürmede, devreye alımı, bakımı ve
yönetimi kolay bir çözüme sahip olmaya odaklanılır.
Ancak kuruluşlar, iş ekipleri için analitiğin doğruluğunu ve
etkinliğini artırırken, aynı zamanda geliştirmeyi hızlandıran
ve BT ekipleri için veri uyumluluğunu sağlamaya yardımcı
olan veri koruma çözümlerine de gereksinim duyar. Bu
hedefleri gerçekleştirmek için kuruluşların %68'i, ikincil
depolamada depolanan verileri, yalnızca veri yedekleme
ve kurtarmadan daha fazlası için kullanıyor.1

Başka bir deyişle, veri koruma, hızla bir iş verimliliği
kaynağı ve BT inovasyonu etkinleştiricisi haline geliyor.
Operasyon maliyetlerini düşürmek, basit devreye
alımla ve bakımı kolay bir çözüme sahip olmakla başlar;
dolayısıyla, aracı yönetimi gibi karmaşıklıklardan
kaçınılmalıdır. Merkezi bir gösterge panosuna sahip
olmak, depolama kullanımına ve veri koruma durumuna
ilişkin hızlı bir görünüm sağlayarak, operasyon
denemelerini sorunsuz hale getirebilir ve ayrıntılı
incelemeler ve uyarılar, sorun gidermeye yardımcı olabilir.
Ayrıca, çoğu şirketin, birçok farklı türde iş yükünü
koruması gerekir. Sanal makineler, dosya sistemleri ve
uygulamalar da dahil olmak üzere tüm iş yüklerini, ister
yalın donanımda, ister sanal makinelerde, konteynerlerde
veya bulutta bulunsunlar, tek bir platformla korumak,
operasyonları büyük ölçüde basitleştirebilir.
Bazı ek araçlar ve yetenekler şunları içerir:

%86

Kuruluşların
'sı,
iş kullanıcıları için ikincil
verilere self servis
erişimin, analitik etkinliğini
artırdığını belirtiyor.1

Self servis veri erişimi
Modern veri koruma çözümleri, iş kullanıcılarının analitik
ve diğer çeşitli iş amaçları için gereksinim duydukları
verilerin kopyalarını oluşturmaları için bir self servis portal
sunmalıdır. Bununla birlikte, aynı çözümler, aynı zamanda
tutarlılığı sağlayan ve karmaşıklığı azaltan süreçleri ve
otomatikleştirilmiş iş akışlarını da dahil etmelidir.
Doğru veri koruma çözümü, yedek verilere erişimi
sorunsuz hale getirmeye ve bu verilerin güvenliğini
sağlamaya yardımcı olmak için görev tabanlı erişim
denetimini ve hizmet seviyesi sözleşmesine dayalı
ilkeleri esas alır. REST API'leri, uygulama ve araç
bütünleştirmesini basitleştirir. Bu güçlü bileşim;
geliştirme, test etme ve analitik hızını ve etkinliğini artırır.
6
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Konteynerli uygulamalar üretime geçerken, şirketler,
geliştiricilere sürekli konteyner veri koruma
hizmetleri sağlamak için DevOps süreçlerinden,
konteyner düzenleme platformlarından ve birim anlık
görüntülerinden yararlanıyor. Kubernetes kubectl gibi
API'ler aracılığıyla self servis konteyner yedekleme
ve kurtarma olanağı sunmak, uygulama geliştiricileri
tarafından hızlı kullanım sağlar.
Yapılandırılmamış veriler için meta veri yönetimi
Modern veri koruma çözümleri, depolanan veri miktarı
arttığında ve giderek yapılandırılmaz hale geldiğinde bile,
depolanan verilere ilişkin birleşik görünürlük sağlamalıdır.
İleride, kuruluşunuzun şirket içi ve bulut ortamlarınızdaki
milyarlarca dosya ve nesne için meta verileri hızlı bir
şekilde alabilen, birleştirebilen ve dizinlerini oluşturabilen,
verimli bir meta veri yönetimi aracına gereksinimi olacaktır.
Doğru çözüm, hassas bilgileri otomatik olarak belirleyip
sınıflandıracak, kritik görevli iş verilerini anında
ayırt edecek ve veri bilimcilerine, BT ekiplerine ve iş
kullanıcılarına, petabaytlarca veriyi aramanın hızlı ve
verimli bir yöntemini sunacaktır.

%85

Kuruluşların
'i,
geliştiriciler için ikincil
verilere self servis
erişimle
kaliteyi ve hızı artırdı.1
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İş başında modern veri korumanın avantajları
IBM modern veri koruması, etkili ve yenilikçi modern

Daha güçlü siber dirençlilik IBM Storage müşterileri,

veri koruması için gereken kriterleri karşılıyor. Olanaklar,

siber dirençliliğini, aşağıda belirtilenler gibi modern veri

siber tehditlere karşı dirençliliği artırırken, hibrit çoklu

koruma özellikleriyle geliştiriyor:

bulut ortamlarında koruma yönetimini basitleştiriyor,
işletmenin çalışma süresini en üst düzeye çıkarıyor ve

•

Sürecin tamamını, uygulamayı, veritabanını

maliyetleri düşürüyor.

veya ayrı sistemi, tek bir düğmeyi tıklayarak

Ayrıca IBM müşterileri ve çözüm ortakları, avantajları ilk

düzenlemesi

elden görüyor.
İşletmede çalışma süresinin artması
Bir müşteri, artık yedekleme sürecini, eskisinden %75
daha hızlı tamamlayarak kesintileri azaltıyor ve BT ekibini
stratejik görevler için serbest bırakıyor. Bir sağlık hizmeti

kurtarmalarına olanak tanıyan dirençlilik
•

Hızlı algılama ve veri bozulması uyarısı

•

Büyük, site seviyesinde algılama ve kurtarmayı
dakikalar içinde işlemek için ölçeklenebilirlik

•

yetenekleri

sağlayıcısı olan başka bir müşteri, hasta kaydı arama
sürelerini %50, yanıt sürelerini ise %99,9 oranında azalttı.
Bu esnada, bir eyalet hükümetinin idari hizmetler ofisi,
kritik bir 2,5 TB sanal makineyi, 3 dakikadan kısa sürede
geri yüklemek için IBM Storage veri koruma yönetimi
çözümlerini kullandı.
Operasyonel verimlilik ve daha düşük maliyetler Bir
tüketici ürünleri tedarikçisi, yedekleme maliyetlerini %60
oranında azaltmak için IBM Storage ile iş birliği yaparak,
manyetik bant ve manuel programlama gereksinimini
ortadan kaldırdı.

Üretim ortamlarını etkilemeyen kolay test

•

Yasal düzenleme gerekliliklerini ele almak için
basitleştirilmiş görünürlük ve raporlama

Yönetimin basitleştirilmesi ve üretkenliğin artırılması
Hibrit ortamında basitleştirilmiş veri yönetimi sayesinde,
bir müşteri, BT çalışan sayısında artış olmadan, depolama
kapasitesini %2.400 oranında ölçeklemeyi başardı.
Veri değerinin ortaya çıkması Tanınmış bir üniversite,
veri korumasından ödün vermeden, hayati bilgilere
self servis erişim sağlamalarına yardımcı olan bir veri
koruma platformu tarafından desteklenen 5.000 çevre
araştırmacısına ikincil verilere erişimi genişletti.

Başka bir müşteri, toplam sahip olma maliyetini %50
oranında azalttı, depolama verimliliğini ise 5:1 veri
azaltma oranında artırdı.
Fas Krallığı Genel Hazinesi, yedekleme sistemlerini
birleştirerek, sistem yönetimi iş yükünde %60 oranında
azalma ve yedekleme ve kurtarma altyapısı maliyetlerinde
%70 oranında düşüş sağladı.
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Geleneksel yedekleme ve kurtarmanın ötesine geçmeye hazır mısınız?
Mevcut veri korumanız, yedekleme ve kurtarma sırasında

Modern veri korumasını bir öncelik haline getirme

duruyorsa, modern bir yaklaşımı değerlendirmenin zamanı

IBM, iyileştirilmiş analitik, raporlama ve rekabetçi iş

gelmiştir. Size aşağıda belirtilenleri gerçekleştirmede

avantajı için ikincil verilerden yararlanmanıza yardımcı

yardımcı olacak veri korumasına gereksiniminiz vardır:

olurken, kuruluşunuza basitlik, ölçeklenebilirlik ve çoklu

•

Artan miktarda verinin yönetilmesi

•

İşletmenin çalışma süresinin en üst düzeye
çıkarılması

•

Depolama ve işletme maliyetlerinin düşürülmesi

•

Siber dirençliliğin güçlendirilmesi

•

	Hibrit çoklu bulut ortamlarında karmaşıklığın
basitleştirilmesi

•

Yeni iş değeri için yedekleme verilerinden
yararlanılması

•

	Uygulama geliştirme ve BT inovasyonunun
hızlandırılması

bulut ortamlarında verileri korumak ve kurtarmak için
gereken birleşik yönetimi sağlayan bütünsel ve modern
veri koruması sağlayacak çözümlere ve uzmanlığa sahiptir.
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