
Veeam Hardened Linux Repository Sık Sorulan Sorular 
 

 Immutable (Değiştirilemez) restore point’ler kaldırılmak istenirse ne olur? 

Görev başlar ve hatalarla biter. Hiçbir geri yükleme noktası kaldırılmaz. 

 

 

 Hacker, sonraki yedekleme job’ı çalıştırıldığında dosyaları kaldırmak için Veeam 
sunucusunda tarih/saati değiştirirse ne olur? 

Cevap; çalışmayacak! Yapılandırılan süre, Veeam B&R Sunucusunda değil, Linux sunucusunda 
kontrol edilir. Yani bir sonraki yedekleme zamanında çalışan bir job yeni dosyalar yaratacaktır, 
eskileri silemez. 

 

 Mevcutta restore point içeren repository üzerinde immutability (değişmezlik) aktif 
edilirse ne olur? 

Bu durumda, değişmezlik süresine göre tüm dosyalarda değişmez bayrak ayarlanır. 

 

 Immutable yedekler içeren bir repository üzerinde, immutable özelliği kapatılırsa ne 
olur? 

Bu durumda, yedek dosyaları üzerinde immutable flag’ler tutulur. Aksi halde, backup 
administrator yetkisine sahip olan bir hacker, yedekleri silmek için hardened repository’yi devre 
dışı bırakabilir. Bu durumda da yeni yedekler immutable olmayacaktır. 

 

 



 Hardened repository ile uyumlu olmayan eski bir repository üzerinde immutable 
özelliği aktif edilmek istenirse ne olur? 

Veeam, uyumsuz bir yedekleme zinciriyle yapılandırılmış yedekleme işleri olup olmadığını 
kontrol eder. Bulunursa, hata gösterilir: 

 

 

 Değişmezlik için belirtilen günler, restore point (geri yükleme noktası) için belirlenen 
günlerden daha fazla olursa ne olur? 

Geri yükleme noktaları, değişmezlik için tanımlanan sürenin sonuna kadar tutulur. Log 
dosyasında bununla ilgili bir mesaj verir: 

 



 Immutable flag Lünux repository üzerinde manuel olarak kaldırılmış ve restore 
point’ler Veeam arayüzünden silinmeye çalışılırsa ne olur? 

Dosyalar silinmez! 

 

 

 GFS kullanmadan immutable repository’yi hedef olarak kullanırsak ne olur? 

Backup copy job’lar, immutable repository’ye kopyalandığında GFS gerektirir. GFS 
ayarlanmamışsa hata verir: 

 

 

 Veeam sunucusu üzerinde tarih/saat değişikliği yapılırsa ne olur? 

Yedekler değiştirilemez olarak kalır ve silinemez. Immutability için Linux üzerindeki tarih/saat 
kullanılır. 

 

 

 



 Desteklenen Backup Job türleri nelerdir? 
 

 Veeam Backup & Replication tarafından oluşturulan VMware, Hyper-V VM backup 
job’ları ve backup copy job’ları 

 Veeam Backup for Azure, Veeam Backup for AWS and Veeam Backup for Google Cloud 
Platform tarafından oluşturulan backup copy job’lar 

 Veeam Agents (Windows, Linux, MAC, AIX, Solaris) tarafından oluşturulan fiziksel 
makine backup job’ları 

 Veeam Cloud Connect backup job’ları 
 Veeam ZIP backup job’ları 
 Veeam Backup for Nutanix AHV tarafından oluşturulan Nutanix AHV VM backup job’ları 

 

 Immutability (Değişmezlik) için desteklenmeyen yedekleme türleri için immutable 
repository seçersek ne olur? Örneğin: DB log’ları, NAS. 

Yedekleme yine de çalışır. Job bittikten sonra yedek alınan dosyalar değişmez olarak 
işaretlenmez. 

 


