
CA ARCserve D2D 
zabezpiecza serwery 

Sudzucker Polska 
Spółka akcyjna Sudzucker Polska, będąca częścią europejskiego koncernu Sudzucker, 
zdecydowała się na wdrożenie systemu ochrony plików, e-maili i baz danych firmy CA 

Technologies. Rozwiązanie CA ARCserve D2D spełniło wysokie wymagania klienta, 
umożliwiając uproszczenie administracji i zapewniając najwyższej klasy bezpieczeństwo 

w codziennej pracy. 

Firma potrzebowała sprawdzonego, 
łatwego w obsłudze systemu do za
bezpieczenia działania ok. 30 ser

werów fizycznych w oddziałach i centrali 
oraz maszyn wirtualnych pracujących na 
platformie Microsoft Hyper-V. Ochroną 
miały być objęte wszystkie kluczowe dane 
znajduj ące się na serwerach MS Windows 
Server, MS SQL Server oraz MS Exchange 
Server. Przyjęto założenie, że oprogramo
wanie musi zapewniać szybkie odzyska
nie w pełni działającej maszyny fizycznej 
i wirtualnej, pojedynczych obiektów baz 
MS SQL Server oraz skrzynek poczto
wych i pojedynczych e-maili z serwera 
pocztowego MS Exchange. Dodatkowo 
nowe rozwiązanie powinno umożliwiać 
odzyskanie serwera fizycznego, jako ser
wer wirtualny, i wykonywać backup da
nych na dyski współdzielone w sieci 
Ethernet z zachowaniem centralnego za
rządzania procesami składowania i odzy
skiwania danych w centrali, jak również 
we wszystkich oddziałach. 

Podczas analizy możliwości przetesto
wano rozwiązania do klasycznego back
upu CA ARCserve Backup oraz Syman
tec Backup Exec, a także dedykowane 

rozwiązanie do backupów na dyski z wy
korzystaniem kopii migawkowych CA 
ARCserve D2D. Po dokładnych testach 
zdecydowano o wdrożeniu w centrali 
i wszystkich oddziałach firmy oprogra
mowania CA ARCserve D2D, które speł
niało wszystkie przyjęte założenia. 

Sudzucker Polska jest częścią europejskiego koncernu Sudzucker, naj

większego producenta cukru w Europie. Obecnie Sudzucker Polska produkuje cukier 

w pięciu cukrowniach: Cerekiew, Ropczyce, Strzelin, Strzyżów i Świdnica. Głównym 

produktem firmy jest cukier biały, oferowany pod znaną od 13 lat na polskim rynku mar

ką „Cukier Królewski", którą w 2012 r. konsumenci uznali za najbardziej rozpoznawalną 

w swojej kategorii i wyróżnili Złotym Laurem Konsumenta. Siedziba firmy i zarządu mie

ści się we Wrocławiu, a sprzedażą i promocją zajmuje się biuro handlowe w Krakowie. 

ARCserve D2D umożliwia tworzenie ko
pii maszyn fizycznych uruchamianych bez
pośrednio z macierzy podłączonej przez 
Fibrę Channel (FC). Odtwarzanie takich 
serwerów możliwe jest zarówno na ma
cierzy dyskowej FC, jak i na innych typach 
dysków. W trakcie testów okazało się, że 
rozwiązanie ARCserve D2D bez problemu 
przeprowadza proces odbudowy serwerów 
uruchamianych z macierzy FC, a rozwiąza
nia konkurencyjne mają z tym kłopot. 

Wdrożenie przeprowadzała firma RAF-
com, która specjalizuje się w rynku sys
temów zabezpieczania i ochrony danych 
elektronicznych. 

-ARCserveD2D dzięki wykonywaniu ko
pii bezpieczeństwa wolumenów dyskowych 
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na poziomie zmienionych bloków dysko
wych z kolejnych kopii migawkowych (tzw. 
nieskończony backup przyrostowy) zapew
nia znaczące skrócenie czasu wykonywa
nia kopii bezpieczeństwa, co równocześnie 
umożliwia zwiększenie częstotliwości wy
konywania operacji backupu. Po wdrożeniu 
rozwiązania ARCserve D2D i utworzeniu 
polityki bezpieczeństwa znaczącej popra
wie uległy podstawowe parametry systemu 
ochrony danych takie jak RPO (Recovery 
Point Objective) czy RTO (Recovery Time 
Objective) - mówi Tomasz Spyra, konsul
tant ds. systemów storage RAFcomu. - Do
datkowo architektura ARCserveD2D,gdzie 
każdy chroniony serwer jest zarazem swoim 
własnym serwerem backupu (brak architek
tury klient/serwer), umożliwia elastyczną 
rozbudowę systemu w przyszłości. 

CA ARCserve D2D to oprogramowanie 
do odzyskiwania danych z dysków, które 
zostało zaprojektowane z myślą o idealnym 
połączeniu szybkiej, prostej i niezawod
nej ochrony oraz odzyskiwania wszyst
kich danych biznesowych. Rozwiązanie to 
umożliwia wykonywanie wymienionych 
czynności na serwerach fizycznych i wirtu
alnych w oparciu o dyski lokalne lub pamięć 

masową w chmurze poza siedzibą firmy. 
Jest to jedyny produkt oferujący funk
cję przywracania systemu od podstaw na 
komputerach o innej konfiguracji sprzęto
wej oraz nieskończone migawki przyrosto
we na poziomie bloków. Scentralizowane 
funkcje wdrażania, zarządzania i rapor
towania zmniejszają liczbę działań zwią
zanych z implementacją i zarządzaniem, 
a także udostępniają informacje o stanie 
backupu bezpośrednio administratorowi. 

Kopie zapasowe z dysków na dyski są 
oparte na technologii firmy CA Techno
logies, która działa na poziomie bloków. 
Została ona zaprojektowana w celu in
teligentnego zarządzania kopiami zapa
sowymi tylko tych bloków danych, które 
uległy zmianie od momentu utworzenia 
ostatniej kopii zapasowej. Dzięki temu 
zapewnia skonsolidowany widok punk
tu w czasie dla chronionego woluminu 
z wieloma typami odzyskiwania, co skra
ca czas tego procesu. 

Aby umożliwić szybkie przywracanie 
aplikacji, w ARCserve D2D zastosowano 
wykonywanie spójnych kopii zapasowych 
migawek aplikacji. Funkcja ta zapewnia 
prawidłowe wyciszenie aplikacji i utwo-
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Kluczową sprawą było to, że oprócz 
kopii poszczególnych plików, maili 
czy baz danych dysponujemy ob
razem całej maszyny. W przypadku 
awarii serwera fizycznego jesteśmy 
w stanie szybko uruchomić dany sys
tem wraz z jego otoczeniem w środo
wisku wirtualnym. Nie bez znaczenia 
było również to, że przy okazji uda
ło się zrezygnować z uciążliwych 
bibliotek taśmowych. A na doda
tek w wyniku sprawnego wdrożenia 
i konfiguracji backupu znacznie skró- ^ 
cii się czas administracji systemem o 
zabezpieczającym dane w stosunku § 

LU 
do poprzedniego rozwiązania. > 

< 
z 
9r LL 

.  . . .  . . .  N  
rżenie kopii zapasowej jej stanu w ce- > 
lu skrócenia przestojów i minimalizacji < 
strat. Rozwiązanie umożliwia wykony- 5 
wanie kopii zapasowych zawierających g; 
pełny widok dysku w danym momencie, ^ 
pozwalając na szybkie odzyskiwanie pli- 5 
ków, folderów, woluminów i e-maili. Prze- < 
chowywane dane można zabezpieczyć 5 
przed niepowołanymi osobami przy po- 2 
mocy szyfrowania kopii zapasowych, co g 
zapewnia bezpieczeństwo niezależnie od f1 

(Y. 
miejsca przechowywania backupu. • < 

RAFcom zajmuje się zabezpieczaniem danych znajdujących się w systemach 

dyskowych serwerów przedsiębiorstwa dowolnej wielkości. Oferuje sprzedaż oprogra

mowania i sprzętu związanego z systemami backupu i składowania danych, jak również 

pełny zakres usług wdrożeniowych, szkoleniowych i konsultingowych. Firma istnieje na 

rynku od 2000 roku i od samego początku współpracuje z Veracompem. 

CRN
2014-02-26


