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Herkes İçin Aylık Güvenlik Farkındalığı Bülteni

Yedeklemiş miydiniz?
Genel Bakış

Eğer bir bilgisayarı veya mobil cihazı yeterince uzun zamandır kullanıyorsanız er ya da geç bir sorun yaşacaksınız demektir.
Yanlışlıkla istemediğiniz dosyaları silebilir, donanım arızası yaşayabilir ya da cihazınızı kaybedebilirsiniz. Daha da kötüsü fidye
yazılımı gibi kötü niyetli bir yazılım dosyalarınızı cihazınız üzerinde geri alamayacağınız şekilde silebilir ve/veya erişiminizi
engelleyecek şekilde ele geçirebilir. Aldığınız yedekler böyle zamanlarda dijital hayatınızı yeniden inşa etmeniz için genellikle
tek yol olabilir.

Ne, Ne Zaman ve Nasıl?

Yedekler, bilgilerinizin bilgisayar veya mobil cihazının dışında başka bir ortamda saklanan kopyalarıdır. Değerli bilgilerinizi
kaybettiğinizde onları yedeklerinizden geri yükleyebilirsiniz. İlk adım neleri yedeklemek istediğinize karar vermektir, (1) sizin
için önemli olan belirli bir bilgi; veya (2) bütün işletim sistemini de kapsayacak şekilde herşey. Pek çok yedekleme çözümünün
varsayılan ayarları ilk yaklaşıma göre düzenlenmiştir ve en çok ortak kullanılan dizinleri kopyalar. Neyi yedekleyeceğinizden emin
değilseniz veya daha dikkatli davranmak istiyorsanız herşeyi yedekleyin.
İkinci olarak ne kadar sıklıkla yedekleme yapacağınıza karar verin. Cihazınızın içerisinde hazır yedekleme çözümü olarak gelen
Apple Zaman Makinesi (Time Machine) veya Windows Yedekleme ve Geri Yükleme (Backup and Restore) gibi uygulamalar
“ayarla ve unut” şeklinde saatlik, günlük, haftalık vb otomatik zamanlayıcılar oluşturmanıza izin verir. Yeni bir doküman oluşturup
ya da değişiklik yapıp kaydettiğiniz anda yedeğini alacak şekilde “sürekli bir koruma” sunan çözümler de bulunmaktadır. Hiç
olmazsa kritik dosyalarınızı otomatik şekilde günlük olarak yedeklemenizi öneririz.
Son olarak nasıl yedekleme yapacağınıza karar verin. Bunun için iki seçeneğiniz var: Lokal veya bulut tabanlı yedekleme çözümleri.
Lokal yedekleme, harici USB sürücüler veya Wi-Fi erişilebilir ağ cihazları gibi kontrol ettiğiniz cihazlardır. Lokal yedeklemenin
avantajı, büyük miktardaki verileri hızla yedeklemenizi ve geri yüklemenizi sağlamasıdır. Dezavantajı, fidye yazılımı gibi kötü amaçlı
yazılımlardan etkilendiğiniz durumda, aynı yazılım yedeklerinize de bulaşmış olabilir. Ayrıca, yangın veya hırsızlık gibi bir felaket
başınıza geldiğinde, bu yalnızca bilgisayarınızı değil, yedeklerinizi de kaybetmenize neden olabilir. Yedekleme için harici cihazlar
kullanıyorsanız, bir kopyasını bilginin bulunduğu lokasyonun dışında güvenli bir yerde saklayın ve yedeklerin doğru şekilde
etiketlendiğinden emin olun.
Bulut tabanlı çözümler, dosyalarınızı Internet’te depolayan çevrimiçi hizmetlerdir. Genellikle, bir uygulamayı bilgisayarınıza
yüklersiniz, uygulama daha sonra dosyalarınızı otomatik olarak bir zamanlamaya göre veya değişiklik anında otomatik olarak
yedekler. Bulut çözümlerinin bir avantajı basitliğidir, yedeklemeler genellikle otomatiktir ve dosyalarınıza istediğiniz yerden
erişebilirsiniz. Ayrıca, verileriniz bulutta bulunduğundan, evinizde meydana gelecek yangın veya hırsızlık gibi felaketler yedeğinizi
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etkilemeyecektir. Son olarak, bulut yedekleri, fidye yazılımları gibi kötü amaçlı yazılımların bulaşmasından kurtulmanıza yardımcı
olabilir. Dezavantajları, yedekleme ve geri yükleme yeteneğinizin ne kadar veri yedeklediğinize ve ağınızın hızına bağlı olmasıdır.
Yedeklemeler için lokal mi yoksa bulut tabanlı bir çözüm mü kullanmak istediğinizden emin değil misiniz? Fazla korumacı olun
ve her ikisini de kullanın.
Mobil cihazlarda verilerinizin çoğu zaten bulutta depolanır. Ne var ki, mobil uygulama yapılandırmalarınız, en son fotoğraflarınız
ve sistem tercihleriniz yedeklenmiyor olabilir. Mobil cihazınızı yedekleyerek, yalnızca bu bilgileri korumakla kalmaz, yeni bir cihaza
geçiş yaptığınızda verilerinizi kolayca aktarabilirsiniz.

Önemli Noktalar
•
•
•

Verilerinizi yedeklemek mücadelenin sadece yarısıdır; yedeklerinizi geri yükleyebildiğinizden emin olmalısınız.
Bir dosyayı seçip açarak, yedeklemelerinizin çalıştığını periyodik olarak test edin.
Bir sistemi yedekten yeniden kurarsanız, tekrar kullanmadan önce en son güvenlik yama ve güncellemelerini
uyguladığınızdan emin olun.
Bir bulut tabanlı çözüm kullanacaksanız, sizin için kullanımı kolay olanı seçin ve güvenlik seçeneklerini
araştırın. Örneğin, çevrimiçi hesabınızı korumak için iki adımlı doğrulamayı destekliyor mu?

Yedekler, dijital yaşamınızı korumanın basit ve düşük maliyetli bir yoludur.
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