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AgendaAgenda

● O que é backup
● Porquê backup é importante
● O que considerar na escolha de uma solução
● Tipos de backup
● Algumas soluções



  

O que é backupO que é backup

● Cópia de dados de um local (mídia ou 
equipamento) para outro para permitir a 
recuperação destes dados em caso de perda dos 
originais.

Backup = cópia + restore



  

Testes periódicosTestes periódicos

● Restaurar vários arquivos de locais diferentes
● Restaurar uma versão mais antiga de um 

arquivo
● Restaurar uma pasta inteira
● Restaurar uma partição inteira e comparar com 

checksum



  

Porquê backup é importantePorquê backup é importante

● Na maioria dos ambientes (principalmente 
corporativos) os dados armazenados valem mais 
que os equipamentos.

● Existem diversas maneiras criativas e não criativas 
de perder dados.

● Problemas acontecem o tempo todo.



  

RespondaResponda

● PORQUÊ estou protegendo estes dados? ($)
● O QUÊ precisa ser salvo?
● QUANDO preciso fazer o backup? Por quanto 

tempo preciso mantê-lo?
● ONDE os backups serão armazenados?
● Qual MÍDIA será utilizada para backup?



  

Tipos de backupTipos de backup

● Full

● Incremental

● Diferencial



  

Detalhes importantesDetalhes importantes

● mtime (hora de modificação, altera-se quando o 
conteúdo do arquivo é modificado)

● atime (data de acesso, altera-se quando um 
software de backup, script ou usuário acessam 
o arquivo)

● ctime (hora de alteração, altera-se quando os 
atributos do arquivo são modificados, 
permissões ou proprietário, por ex.)



  

Métodos de backupMétodos de backup

● Manual

● Local automatizado

● Remoto automatizado



  

O que avaliar em uma soluçãoO que avaliar em uma solução

● Performance
● Confiabilidade
● Facilidade de solução de problemas
● Facilidade de administração (monitoramento e 

interface de administração)
● Contempla todas as aplicações necessárias? 

(sistemas de e-mail, banco de dados, arquivos, 
sistema operacional, etc.)



  

Backup com software livreBackup com software livre

● Existe um conjunto muito grande e completo de 
ferramentas de backup com SL.

● A maioria destas ferramentas está em um 
estágio muito bom de desenvolvimento.

● Possuem excelente suporte da comunidade



  

Algumas soluçõesAlgumas soluções

● O bom e velho dump
● Backups podem abranger vários volumes
● Faz backup de arquivos de qualquer tipo (até 

dispositivos)
● Preserva permissões, horários e propriedades 

dos arquivos
● Faz backup incremental



  

rsyncrsync

● Criado para complementar ou substituir o rcp
● Muito útil para backup pois copia somente as 

alterações dos arquivos
● É muito rápido pois quando um arquivo é 

alterado copia somente a alteração e não o 
arquivo todo

$ rsync -av /mnt/hda6/trabalho/ /mnt/backup/



  

Exemplo rsyncExemplo rsync

#! /bin/sh

mount /dev/sdb1 /mnt/sdb1

rsync -av --delete /var/ /mnt/sdb1/ >> 
/tmp/rsync.log

rsync -av --delete /home/ /mnt/sdb1/ >> 
/tmp/rsync.log

rsync -av --delete /etc/ /mnt/sdb1/ >> 
/tmp/rsync.log

umount /mnt/sdb1



  

BaculaBacula

● Solução de backup cliente/servidor com projeto 
modular

● Faz backup de Linux, Unix e Windows
● Suporta MySQL, Postgre ou SQLite para seu BD 

backend
● Verifica as tarefas de backup (monitoramento)
● Pode rodar scripts ou comandos antes e depois 

das tarefas de backup
● Pode centralizar o gerenciamento de backup 

para uma rede inteira



  



  



  



  

Alguns diferenciais do BaculaAlguns diferenciais do Bacula

● Comunidade brasileira bem desenvolvida e em 
plena atividade (inclusive para treinamento)

● Backup do Exchange 2003/2007
● Backup do Expresso
● Backup de XEN (com LVM) e VMWare



  

Outras soluçõesOutras soluções

● Amanda
● Mondo Rescue (bare-metal disaster recovery)
● Star
● Comerciais: Veritas, Acronis, Arkeia, EMC, 



  

ReferênciasReferências

● www.bacula.com.br
● www.bacula.org
● www.backupcentral.com
● www.mondorescue.org
● www.amanda.org
●

http://www.bacula.org/
http://www.backupcentral.com/
http://www.mondorescue.org/
http://www.amanda.org/


  

PerguntasPerguntas

?



  

ContatoContato

● marta.vuelma@gmail.com

● marta@alfasys.com.br

● www.alfasys.com.br

● martavuelma.wordpress.com



  

Obrigada!
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