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Problematyka backupu 
nie ogranicza się tylko 

do wyboru nośnika, 
na którym 

magazynuje się dane. 
Manager odpowiedzialny 

za ich składowanie 
musi zdefiniować 

polityki bezpieczeństwa, 
a także określić 

przedział czasowy, 
w którym kopie zapasowe 

będą przechowywane 

A ludysk 

j Janusz Mierzejewski, Presales Consultant w Symantec, 
powotując się na raport Global Symantec Survey-
State of Information Report, opublikowany w czer
wcu tego roku, mówi, że wielkość danych 
składowanych na serwerach firmowych przekracza 
2,2 zetabajta, a przyrost informacji w przedsiębior
stwach z sektora MSP jest oceniany na 168 procent 
rocznie. W świetle tych wyników widać, że proble
matyka optymalizacji i zarządzania danymi ma znacze
nie krytyczne dla sprawnego działania sektora 
biznesowego. System do tworzenia kopii zapasowych 
musi umożliwiać sprawne odzyskanie danych w jak 
najkrótszym czasie, a przy wyborze rozwiązania, jak 
mówi Pawet Chruściak, EMC Backup & Recovery 
Systems Inside Sales w EMC, zwrócić należy uwagę 
na prostotę jego obsługi oraz skuteczność odtwarza
nia danych. Założenia teoretyczne nie zawsze są jed
nak realizowane. Janusz Mierzejewski cytując wyniki 
zeszłorocznego raportu Symanteca dotyczącego 
przeciwdziałaniu awariom i utracie danych na rynku 
MSP mówi, że potowa respondentów nie ma planu 

awaryjnego na wypadek nieoczekiwanej awarii s; 
temu i utraty danych. 

RZUTEM NA TAŚMĘ 
Najprostsze techniki stosowane w polskich p 
biorstwach polegają na kopiowaniu danych 
CD, DVD lub zgrywaniu ich na dyski przenośne 
Wojciech Dawid, Architekt Rozwiązań, HP Polska 
przekonuje, że profesjonalne wykonywanie kopii za
pasowych wymaga zastosowania urządzeń taśmo! 
wych. - Mniejsze firmy korzystają z pojedynczych 
napędów, w których administrator sam dokonuje wy
miany nośników - mówi Wojciech Dawid. - Większe 
kupują autoloadery lub biblioteki taśmowe. 
Zdaniem Wojciecha Dawida, bardzo mocną pozycję 
na rynku napędów taśmowych zdobyty urządzenia 
zgodne ze standardem LTO-Ultrium. Taśmy zgodne 
z tą techniką cechują się dużą pojemnością - LTO-5 
nawet do 1,5 TB, a jego dodatkową zaletą jest duża 
prędkość zapisu dochodząca do 140 MB/s. System 
jest niezawodny, a trwałość zapisu dochodzi do 30 

tworzenia 
kopii 
zapasowych 
musi 
umożliwiać 
sprawne 
odzyskanie 
danych 
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Backup to wyzwanie 

Wśród specjalistów IT zapytanych o wyzwania, z którymi spotykają się przy 
tworzeniu kopii zapasowych, 49 proc. nie może sprostać gwarantowanym 
czasom dostępności z powodu ilości danych do kopiowania. 42 proc. 
respondentów twierdzi, że nie sa zadowoleni z szybkości i jakości backupów 
maszyn wirtualnych. Natomiast 72 proc. zmieniłoby obecne rozwiązanie na 
inne, które podwoiłoby szybkość wykonywania kopii zapasowych. To wnioski 
z raportu Broken Backup Emrironments Need New Approach opublikowanego 
w lutym 2B12 przez Global Symantec Survey 

lat. Jak wiadomo, niekiedy przedsiębior
stwa wymagają, by fizyczne nośniki byty 

przesyłane w inne miejsca i tam przecho
wywane, a taśmy doskonale się do tego na
dają. Jednak takie postępowanie naraża je na 
kradzież lub zgubienie. 
- Aby zabezpieczyć się przed możliwością 
odczytu danych przez osoby nieupraw
nione, dane na taśmach mogą być szyfro
wane w napędach LTO-4 i LTO-5 w 

trakcie wykonywania zapisu - mówi 
Wojciech Dawid. - Konieczne jest do 
tego oprogramowanie, które w sposób 
automatyczny przeprowadzi proces 
wykonania kopii zapasowej na urządze
nia. 

Oprócz klasycznej techniki taśmowej, 
coraz częściej stosuje się backup korzys

tając z taniej przestrzeni dyskowej 
oraz stosują techniki kombinowane 
w trakcie procesu backupu (D2D2T 
- Disk to Disk to Tape). 

W A Ż N E DANE DLA NAS 
Galvin Chang, Associate Director of Global 
Product Marketing w Infortrend Technology 
uważa, że firmy z sektora MSP powinny za
interesować się rozwiązaniami NAS. Systemy 
tego typu zazwyczaj przetwarzają protokoły 

plikowe i blokowe, dzięki czemu umożli
wiają użytkownikom spełnienie różnorod

nych funkcji, jak dostęp do plików, przechowy
wanie danych, tworzenie kopii zapasowych za 
pośrednictwem jednego urządzenia. NAS-y 
przechowują dane na dyskach. Aby nie utracić in
formacji, z powodu awarii nośnika, konieczne jest 
stosowanie ochrony RAD. Dzięki technice RAID 
tworzy się logiczne jednostki pamięciowe z wielu 
dysków twardych. 

- Informacje zapisane w macierzach RAID są roz
mieszczane na różnych dyskach dzięki algoryt
mom kopii lustrzanych i kontroli parzystości, 
które zapewniają dostęp do informacji w przy
padku awarii dysku - mówi. 
Systemy NAS powinny też zabezpieczać infor
macje przed powstawianiem błędów na pozio
mie systemu, które mogą być spowodowane 
awariami komponentów lub katastrofami natural
nymi. W takich sytuacjach system powinien 
umożliwić użytkownikom szybkie przywracanie 
funkcjonowania. W tym kontekście ważną tech
niką jest replikacja zdalna, pozwalająca powielić 
dane w innym miejscu, na które nie oddziałują 
czynniki, z którymi zmagają się informatycy w 
głównej lokalizacji. 

- Kiedy podstawowy system zawiedzie, użytkow
nicy będą mogli bardzo szybko wykorzystać dane 
przechowywane bezpiecznie w innym systemie 
- mówi Galvin Chang. - W ten sposób zostanie 
zachowana ciągłość działalności biznesowej. 
Błędy logiczne są najczęściej spowodowane po
myłkami użytkowników i atakami wirusów. Tech-
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Dyski dla każdego 

PAMItCI 
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ISŁAW CHEŁMECKI 

EKTOR DZIAŁU SERWERdW I PAMIĘCI MASOWYCH W WERACOMPIE 

Backup coraz częściej wykonuje się kopiując dane na dysk wykorzystując 
deduplikację w urządzeniach RDX. Dzięki temu koszt przechowywania danych 
bardzo się ohniża, a backup na dysk pozwala na szybsze niż taśma odzyskanie 
danych w wypadku awarii. Mówiąc o dyskach nie sposób nie wspomnieć 
systemach typu NAS, które dzięki dodatkowemu oprogramowaniu, w jakie 
jest obecnie wyposażane, stosuje się w wielu wypadkach jako samodzielne 
rozwiązanie - także, jako serwer backupowy. Średnie przedsiębiorstwa 
z reguły sięgają po rozwiązania typu rack, małe tirmy i użytkownicy domowi 
preferują urządzenia wolnostojące. NAS-y można podłączać do chmury, dając 
ich użytkownikom dostęp w każdej chwili do danych 

nika migawki w systemach NAS pozwala na szybki 
tworzenie wielu kopii zapasowych, pełniących funkcję 
punktów przywracania systemu, które, co ważne, nie 
zabierają zbyt wiele miejsca na dysku. Jeśli użytkownicy 
przypadkiem usuną lub zmodyfikują pliki albo dane zo
staną uszkodzone przez wirusa, migawki pozwolą 
przywrócić je kilkoma kliknięciami myszy. O zaletach 
stosowania systemów NAS, zwłaszcza w kontekście 
rozwiązań chmurowych, przekonuje też Alex Wang, 
General Manager w niemieckim biurze Synology. 

- Serwer NAS jest związany z koncepcją chmury pry
watnej, która jest bardziej niezawodna i bezpieczna od 
chmury publicznej - mówi. - W chwili obecnej klienci 
są bardziej świadomi ryzyka wynikającego z przecho
wywania danych w chmurach publicznych. Z drugiej 
strony, coraz większa liczba użytkowników inwestuje 
w rozbudową chmury prywatnej, na przykład wyko
rzystującej serwer NAS. 

C H M U R A PUBLICZNA, CZY PRYWATNA? 
Dostawcy twierdzą, ze kluczem do uproszczenia za
rządzania danymi jest wybór rozwiązania dopasowa
nego do potrzeb przedsiębiorstwa, a jednocześnie 
kompatybilnego z jego infrastrukturą informatyczną. 
Metodą na osiągnięcie optymalnych wyników może 
być na przykład utworzenie kopii zapasowej w formie 
oprogramowania, a następnie przeniesienie jej do 
chmury obliczeniowej. 

- Klient może wedle uznania tworzyć kopie zapa
sowe, a także wybierać dostawców usług tak, aby pa
sowało to do jego specyficznych potrzeb i 
posiadanych rozwiązań - mówi Janusz Mierzejewski, 
Jacek Owczarek, Senior Consultant IBM Polska, 
zwraca uwagę na usługi managed backup cloud, czyli 
usługi zarządzanego tworzenia i utrzymywania kopii 
zapasowych w chmurze, które zapewniają firmie do
stęp do newralgicznych danych biznesowych w 
przypadku awarii systemu. - Usługi zarządzania ko
piami zapasowymi danych mogą być realizowane w 
chmurze prywatnej lub publicznej, w siedzibie klienta 

Technika 
migawki 
w systemach 
NAS pozwala 
na szybkie 
tworzenie 
wielu kopii 
zapasowych, 
pełniących 
funkcję 
punktów 
przywracania 
systemu, 
które, 
co ważne, 
nie zabierają 
zbyt wiele 
miejsca 

lub poza nią, a klient ma możliwość wybrania i 
wdrożenia takiego planu tworzenia, przechowywania 
i odtwarzania kopii, który zagwarantuje bezpieczny, 
nieprzerwany dostęp do informacji - mówi Jacek 
Owczarek. W ramach tych usług dostępne są różne 
rozwiązania do ochrony danych, które skutecznie 
ochroni newralgiczne dane biznesowe. 

SZYBKOŚĆ I PRECYZJA 
Producenci przekonują, że mniejsze firmy najchętniej 
kupują rozwiązania kompletne, które można nie tylko 
szybko wdrożyć, ale i łatwo sposób obsługiwać. 
Dobrym wyborem będzie zintegrowane rozwiązanie: 
serwer do backupu wraz z macierzą dyskową oraz 
oprogramowaniem z deduplikacją o prostym modelu 
licencjonowania. 

- Bez dodatkowych optat za poszczególnych klientów 
do różnych aplikacji - mówi Pawet Chruściak. 
Producenci tłumaczą wzrost zainteresowania 
urządzeniami dyskowymi do backupu umożli
wiającymi deduplikację z tym, że technika ta znacznie 
zmniejsza zapotrzebowanie na miejsce docelowe, na 
którym składuje się kopie zapasowe poprzez kopio
wanie powtarzającego się pliku tylko raz. 
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