


Merhaba,

Günümüzde siber saldırılar sınır tanımamakta ve her geçen gün bu saldırıların teknik kabiliyetleri gelişmektedir. Her gün çeşitli 
tehdit ve saldırı yöntemleri ile karşı karşıya kalmaktayız. Ne yazık ki birçok işletme bu tarz sorunlarla karşılaştığında önlem almak 
için çok geç kalmış olduklarını anlamaktadır. Halbuki her yöneticinin en önemli sorumluluklarından biri, verilerinin güvenliğini ve 
devamlılığını sağlamak, bunun için de gerekli önlemleri almaktır. 

Verileriniz olmadığında işletmenizin personel ve mali gücünün hiçbir anlamı yoktur. İşletmelerin de çok azı bunun farkındadır.  Her 
geçen gün Cryptolocker virüsü ile birçok firmanın önemli verileri şifrelenmekte, geri alma karşılığında yüksek maliyetlerde fidyeler 
ödenmektedir. Ayrıca firma içinde art niyetli kişiler tarafından verilerinize zarar verilebilir ve bunu anlamakta çok geç kalabilirsiniz.
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Narbulut Bilgi Teknolojileri San. Ve Tic. A.Ş.

www.narbulut.com

Narbulut uygulaması kullanıcıların verilerinin güvenli, hızlı ve istediği her an geri dönebileceği bulut tabanlı yedekleme uygulamasıdır. 
Uygulama kullanıcıların belirlemiş olduğu kişisel verilerini, SQL veri tabanlarını ve Outlook PST dosyalarını, versiyonlarını tutarak 
yedekler. 

Web panel ve uygulama üzerinden yedeklemelerinizi takip edebilir, kurum içi ve dışı kullanıcılar ile dosyalarınızı kolayca 
paylaşabilirsiniz.



Narbulut’un öne çıkan özellikleri aşağıdaki gibidir. https://www.narbulut.com adresinden de tüm özelliklerimizi inceleyebilirsiniz. 

• Düzenlenebilir tüm dosyalarınızı anlık olarak buluta yedekleme yapar,
• Çalıştığınız dosyalarda yapılan tüm değişiklikleri versiyonlar, 
• Silinmiş dosyaları 60 güne kadar saklar, 
• Versiyon ve silinmiş dosyalar kotanızı etkilemez,
• Cryptolocker gibi fidye saldırılarından etkilenmez,
• Klasörlerinizi istediğiniz zamana geri yüklemenizi sağlar,
• Kara ve Beyaz liste ile dosya uzantılarında filtreleme yapar,
• Maillerinizi barındırdığınız PST dosyalarınızı yedekler,
• Dosyalarınızı çalışma arkadaşlarınızla veya müşterilerinizle Narbulut kullanmasalar bile kolayca paylaşmanızı sağlar,
• Bilgisayarlarınız çalındığında, diskiniz bozulduğunda, istenmeyen durumlardan dolayı dosyalarınız silindiğinde veri kayıplarınızı önler,
• Tüm bilgisayarlarınızın yedeklerini tek bir ekrandan kolayca yönetmenizi sağlar,
• Dosyalarınızı buluta arşivlemenizi sağlar,
• Doküman yönetim sistemi ile nerede olursanız olun ortak klasörde çalışmanızı sağlar,
• Dosyalarınıza her yerden erişmenizi sağlar,
• MsSQL, MySQL, Firebird veri tabanlarınızı kolayca buluta yedekler,

https://www.narbulut.com/


MsSQL Yedekleme Ayarları
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SQL Yedekleme

-Şüphesiz ki en önemli verilerimiz kullandığımız uygulamaların veri tabanlarında saklanmaktadır. Her ne kadar yerel yedekleme yapılsa
da herhangi bir felaket senaryosunda almış olduğunuz yedekler ya çalışmamakta ya da elimizdeki yedekler de zarar görmektedir.
-Narbulut SQL Yedekleme özelliği ile, MsSQL, MySQL, Firebird (Oracle, PostgreSQL çok yakında) veri tabanlarını yedekleyebilirsiniz.
-Veri tabanlarınızı ayrı ayrı görev zamanlayarak yedekleyebildiğiniz gibi, tüm veri tabanlarınızı tek bir görev zamanlayıcısıyla, minumum
1 saatte bir olarak Narbulut’a yedekleyebilirsiniz.
-SQL yedekleme uyarı ve bildirimleriyle, yedeklediğiniz ve yedekleyemediğiniz veri tabanlarından bilgi sahibi olursunuz. Tek yapmanız
gereken her gün gelen Narbulut bildirimini takip etmektir.
-Verilerinizle ilgili sorun yaşadığınızda uygulama veya web panel sayesinde her yerden ulaşabilirsiniz.



• Narbulut uygulaması çalışıyorsa «System
Tray» den üzerine sağ tıklayın «Çıkış» yapın.

• Uygulamayı yönetici olarak çalıştırın.

• «SQL Yedekleme» menüsüne tıklayın.

• «Sunucu Profilleri» kısmında «Ekle» butonuna 
tıklayın.



• «Sunucu Bilgileri» ni eksiksiz doldurun.

• Yedeklemek istediğiniz «Sunucu Türü»nü
«MsSQL» olarak seçiniz.

• «Sunucu Adresi» kısmına SQL Server’ınızın
adresini giriniz. «localhost» veya «.» yazarak 
da deneyebilirsiniz. SQL sunucu adını 
öğrenmek için; «bkz. «SQL Server 
Properties» 

• SQL kullanıcı bilgilerini giriniz ve «Kaydet» 
butonuna tıklayınız.

• SQL kullanıcı bilgileriniz bilmiyorsanız, 
Windows Authentication ile giriş yaparak 
kullanıcı oluşturabilirsiniz. Bkz. Sayfa 16



• Yedeklerinizin alınabilmesi ve buluta 
gönderilebilmesi için diskinizde temp klasörü 
oluşturun.

• «Yedek Klasörü» bölümünde «SQLBackup» 
temp klasörünüzü seçiniz.

• Diskinizde yeterince boş yer olmasına dikkat 
edin.



• «Sunucu Profilleri» kısmında yedekleme 
görevi oluşturacağınız SQL Server profilini 
seçiniz.

• «Zamanlandırılmış Görevler» bölümünde 
«Ekle» butonuna tıklayınız.

• «Yedekleme Görevi» penceresinde 
yedeklemek istediğiniz Veri tabanını seçiniz.

• Veri tabanlarınız sürekli artıyor veya adet 
olarak çok fazla ise «Bütün Veri tabanları» 
seçeneğini seçiniz. Bu seçeneği seçerseniz 
daha sonra açılacak veri tabanlarınız da 
otomatik olarak yedeklenecektir.



• «Günlük» veya «Haftalık» olarak yedekleme 
periyodunuzu seçin. 

• İlk yedeklemeye başlanacak saati girin.

• Tekrarlansın seçeneğini işaretleyin ve 
tekrarlanma sıklığını belirtin. «Oluştur» 
butonuna tıklayın.

• İlk yedek full olarak alınır ve buluta yedeklenir. 
Belirlemiş olduğunuz saatte bir sadece 
değişenler alınır ve buluta yedeklenir.



• Kuralımıza göre 19:30 da ilk yedekleme full
olarak alınacak, her 3 saatte bir değişenler 
yedeklenecektir.

• «Çalıştır» butonuna tıklayarak yedekleme 
işlemini hemen başlatabiliriz.

• «SQL Sunucu Ayarları» altında yedekleme 
işleminin durumunu takip edebilirsiniz.



• «Ayarlar» menüsüne gelin. «Soru İşareti» 
simgesine tıklayın. 

• «CurrentTasksWindow» ekranında yapılan 
işlemleri ve sırasını görebilirsiniz.



• Yedekleme işlemi tamamlandığında «SQL 
Yedek Dosyaları» bölümünde veri 
tabanlarınızın listesini görebilirsiniz. Burada 
listelenmesi demek, yedeklerinizin buluta 
yüklenmiş olması demektir.

• Veri tabanınızı seçin ve «İndir» butonuna 
tıklayın. Yedeklenen veri tabanınızın 
versiyonlarını göreceksiniz.

• İndirmek istediğinizde versiyonu seçin ve 
«İndir» butonuna tıklayın.



• «https://panel.narbulut.com» adresinden 
kullanıcı bilgilerinizle giriş yapınız.

• «Kurulumlar» menüsüne tıklayın, «SQL 
Yedekleme Dosyaları» tabına tıklayın. Burada 
yedeklediğiniz veri tabanlarını görebilirsiniz.

• «İşlemler» sütununda «İndir» simgesine 
tıklayın. Yedeklediğiniz veri tabanının 
versiyonlarını görebilirsiniz.
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SQL Serverda Kullanıcı Oluşturma

Ticari programları yedeklemek için kullandığı SQL serverların kullanıcı bilgilerine ihtiyacınız olur. Talep ettiğiniz durumlarda ise çoğu
zaman sa şifresi paylaşılmaz. Bu durum işinizi yapmanıza engel olur.

Böyle durumlarda Windows Authentication aktif ise, aşağıdaki yönergeleri izleyerek kendinize kullanıcı oluşturabilirsiniz.



• «SQL Server Management Studio» 
programını çalıştırın.

• «Authentication» kısmında «Windows 
Authentication» ı seçin. 

• «Connect» butonuna tıklayın.



• «Security» menüsünü genişletin. «Logins» 
menüsü üzerinde sağ tıklayın. «New Login…» 
menüsünü seçin.



• «Login Name» kısmına kullanıcı adını yazın, 
«SQL Server authentication» seçeneğini 
işaretleyin.

• Kullanıcı için «Password» belirleyin.

• «Enforce password policy» işaretini kaldırın.



• «Server Roles» menüsüne gelin. «Sysadmin» 
kutucuğunu işaretleyin. «OK» butonuna 
tıklayın.

• Artık sql kullanıcısı oluşturdunuz. Yedekleme 
işlemleriniz için kullanabilirsiniz.
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Atatürk Bulvarı, Deposite İş ve Outlet Merkezi 
A1 Blok No:325A İkitelli, Başakşehir / İstanbul

0850 545 44 44
info@narbulut.com


