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BackUp


Um dos principais quesitos de segurança de redes é a
integridade física dos dados e informações armazenadas.



O backup é uma ou várias cópias de segurança dos
dados, para a recuperação dos dados em caso de
acidentes. Objetiva assegurar a integridade contra
possíveis quedas do sistema ou problemas com o disco
principal. Assegurar a recuperação de arquivos de
usuários apagados/corrompidos acidentalmente ou não.
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Existem várias formas de se garantir a disponibilidade da
informação, a mais importante sem dúvidas é a cópia
destes dados em local seguro, ou seja, o backup de
dados, pois traz flexibilidade à instituição de, a qualquer
momento, voltar no tempo com os seus dados ou ao
menos deveria isto ser possível.



O conceito de um local seguro por muitas vezes é o
maior ponto de variação dentro do assunto backup e
este merece atenção especial, pois por muitas vezes
pensamos que o local seguro possa ser a torre do
prédio ao lado, o que nem sempre é verdade.
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Tipos de backup
O tipo de backup a ser utilizado varia de acordo com cada
organização, dependendo da quantidade de informação, e
da velocidade que estas informações são atualizadas, cabe
ao administrador de rede e/ou gestor de política de
segurança analisar e definir a melhor forma. Basicamente
existem 3 tipos.
 Backups totais
 Backups incrementais
 Backups diferenciais


BackUp
Backups totais
Um backup total captura todos os dados, incluindo
arquivos de todas as unidades de disco rígido. Cada
arquivo é marcado como tendo sido submetido a backup;
ou seja, o atributo de arquivamento é desmarcado ou
redefinido. Uma fita atualizada de backup total pode ser
usada para restaurar um servidor completamente em um
determinado momento.
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Backups totais
Vantagens
◦ Cópia total dos dados - Isso significa que você tem uma cópia
completa de todos os dados e se for necessária uma recuperação
do sistema torna-se mais prático.
◦ Acesso rápido aos dados de backup - Você não precisa pesquisar
em várias fitas para localizar o arquivo que deseja restaurar,
porque os backups totais incluem todos os dados contidos nos
discos rígidos em um determinado momento.



Desvantagens
◦ Dados redundantes - Backups totais mantêm dados redundantes,
porque os dados alterados e não alterados são copiados para
fitas sempre que um backup total é executado.
◦ Tempo - Backups totais levam mais tempo para serem
executados e podem ser muito demorados.
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Backups incrementais
Backup incremental captura todos os dados que foram
alterados desde o backup total ou incremental mais
recente. Você deve usar uma fita de backup total (não
importa há quanto tempo ela tenha sido criada) e todos os
conjuntos de backups incrementais subseqüentes para
restaurar um servidor. Um backup incremental marca
todos os arquivos como tendo sido submetidos a backup;
ou seja, o atributo de arquivamento é desmarcado ou
redefinido.
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Backups incrementais
Vantagens
◦ Uso eficiente do tempo - O processo de backup leva menos
tempo porque apenas os dados que foram modificados ou
criados desde o último backup total ou incremental são copiados
para a fita.
◦ Uso eficiente da mídia de backup - O backup incremental usa
menos fita.



Desvantagens
◦ Restauração completa complexa - Você pode precisar restaurar
os dados de um conjunto incremental de várias fitas para obter
uma restauração completa do sistema.
◦ Restaurações parciais demoradas - Você pode ter que pesquisar
em várias fitas para localizar os dados necessários para uma
restauração parcial.
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Backups diferenciais
Um backup diferencial captura os dados que foram
alterados desde o último backup total. Você precisa de uma
fita de backup total e da fita diferencial mais recente para
executar uma restauração completa do sistema. Ele não
marca os arquivos como tendo sido submetidos a backup
(ou seja, o atributo de arquivamento não é desmarcado).
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Backups diferenciais
Vantagens
◦ Restauração rápida – A vantagem dos backups diferenciais é que
eles são mais rápidos do que os backups incrementais, porque há
menos fitas envolvidas. Uma restauração completa exige no
máximo dois conjuntos de fitas — a fita do último backup total e
a do último backup diferencial.



Desvantagens
◦ Backups demorados e maiores - Backups diferenciais exigem
mais espaço em fita e mais tempo do que backups incrementais
porque quanto mais tempo tiver se passado desde o backup
total, mais dados haverá para copiar para a fita diferencial.
◦ Aumento do tempo de backup - A quantidade de dados dos quais
é feito backup aumenta a cada dia depois de um backup total.

BackUp
Modos de backup
O modo de backup determina como o backup deve ser
executado em relação ao tipo de dados a serem incluídos
nele. Há duas maneiras de executar os backups de dados.
 Backups on-line
 Backups offline


BackUp
Modos de backup
O modo de backup determina como o backup deve ser
executado em relação ao tipo de dados a serem incluídos
nele. Há duas maneiras de executar os backups de dados.
 Backups on-line
 Backups offline


BackUp
Backups on-line
São backups feitos em servidores que precisam estar 24h
por dia disponível aos usuários. Geralmente são banco de
dados, servidores de e-mail, etc. Um detalhe bastante
importante é que o software de backup e a aplicação
precisam ter suporte a este tipo de backup.
 Vantagem


◦ Servidor sempre disponível podendo ser realizado o backup
durante o expediente normal de trabalho.


Desvantagem
◦ O desempenho do servidor é prejudicado durante a realização
do backup.
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Backups offline
São backups de dados feito quando ninguém está tentando
acessar as informações. Geralmente é agendado para ser
realizado à noite.
 Vantagem


◦ Como o servidor estará apenas fazendo o backup dos dados é
mais rápido que o processo de backup on-line.


Desvantagem
◦ Ninguém poderá acessar os dados durante a execução do
backup.

BackUp
Armazenamento
Unidades de armazenamento costumam ser a parte mais
almejada e menos realizada ao se pensar em uma estrutura
de backups, isto porque a qualidade e tamanho da mesma
costuma subir de acordo com seu custo, trazendo muitas
vezes a solução para o nível considerado bom e não
ótimo. Hoje quando falamos em unidades de
armazenamento também precisamos pensar em local para
guardarmos estas unidades.
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Armazenamento
É de extrema importância que seja qual for a tecnologia
utilizada estejamos seguros de que ela esta sendo
corretamente armazenada, as unidades de backup não
podem ser simplesmente guardadas em um caixa de
papelão localizada sobre o monitor do servidor ou se quer
na mesma sala. É idealizado o fato de se guardar em um
cofre, em local distante e resistente a no mínimo fogo,
umidade e tremores. Uma boa referencia são as salas
cofres descritas na ISO 17799.
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Armazenamento
No mercado temos disponíveis para unidade de
armazenamento fitas magnéticas, discos rígidos e discos
ópticos, dentro de cada categoria existem prós e contras.
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Armazenamento
Discos Rígidos
Os discos rígidos são uma ótima unidade no ponto de
vista do custo por MB, esta solução tem sido utilizada para
realização do “backup incremental para sempre” ( RAID ).
Possui alta capacidade de armazenamento e boa velocidade
de acesso. Esta solução não se torna confiável como única
forma de backup devido a sua grande sensibilidade e
durabilidade baixa.
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Armazenamento
Discos Rígidos
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Armazenamento
Unidades de Fitas
Certamente é a categoria mais indicada para backups
“profissionais”. Existem os mais variados modelos e
fabricantes com as mais variadas capacidades de
armazenamento e velocidades de acesso/gravação.
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Armazenamento
CD e DVD
Unidades com baixa capacidade de armazenamento. Sua
vida esperada é de 75 anos em casos de extremos
cuidados. Pode ser utilizado como forma de backup rápido
e para pouco tempo de retenção. Adequado para uso
doméstico.
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Políticas de backup
Uma política de backup tem a função de formalizar
todos os procedimentos técnicos e não técnicos de uma
cópia de segurança dos dados. Dentro dele devem estar
disponíveis informações sobre o que é feito no backup,
dos tempos, validação dos dados e armazenagem.
Definir a política de backup não é um procedimento
puramente técnico, no qual não compete somente a um
administrador de redes a sua construção. Esse ponto é
importante devido ao fato de que nesta política deverá
estar descrito exatamente o que deverá ser salvo.
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Políticas de backup
Estamos agora entrando no maior ponto de problemas
relacionado a backup, o que salvar e o que não
salvar. Quando entramos nesta discussão fica claro que
o melhor, para garantir, é aquela “vamos salvar tudo”,
mas “tudo” é o que? Se pudermos salvar “tudo” ótimo, e
cabe a uma política definir o “tudo”, informando
caminhos completos destes arquivos, da forma lógica
computacional, e então entra o administrador, é
importante que haja completa descrição para que a
empresa toda possa saber onde deixar seus arquivos
seja na rede ou na sua estação tendo a certeza de que
neste local as informações estão seguras contra perda.
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Políticas de backup
Devido a limitações técnicas, é impossível que façamos a
cópia de segurança dos dados a cada segundo, o mesmo
falamos com relação à restauração, e ainda, seja por falta
de espaço físico ou limitação financeira, nem todas estas
cópias poderão ser mantidas e a tarefa quando falamos
em tempo na política de backup é definir os seguintes
pontos:
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Políticas de backup
Quando esta cópia será feita -Neste ponto, precisamos
detalhar de quanta em quantas horas, dias, semanas ou
meses os dados serão salvos, se existirem diferentes
tempos de backup para os dados, estes também
necessitam de especificação. Definir este tempo inclui
novamente mais pessoas além do administrador, que
será responsável por dar o aval de que é tecnicamente
possível realizar a cópia no tempo em que gerentes
definirem que a sua informação precisa ser enviada a um
local de segurança.
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Políticas de backup
Quanto tempo demora esta cópia (Backup Window) - É
necessário saber quanto tempo leva para o backup ser
concluído, para que assim, em caso de uma perda no
horário de backup, se saiba antes da restauração qual
backup que contém dados íntegros. Hoje já
consideramos adicionalmente para contornar este
tamanho de janela o chamado backup incremental para
sempre, a implementação destes é através de RAID ou
dentro de sistemas de storage empresariais através de
snapshots.
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Políticas de backup
Quanto tempo uma recuperação de dados irá levar Além de saber os tempos relacionados ao procedimento
de cópia, é importante que se tenha conhecimento do
tempo que demora a efetuar a restauração dos dados
do backup.
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Políticas de backup
Por quanto tempo uma cópia estará disponível - Seja o
local que for armazenado este backup, sabe-se que
haverá limitações, seja de espaço físico ou lógico ou
realmente de quantidade de unidades de
armazenamento. Isto nos leva a realizar um rodízio no
backup, no qual para se salvar novos dados, abre-se mão
de outros considerados mais antigos. A política então
deve ser capaz de informar em quanto tempo um dado
é antigo e por quanto tempo este dado antigo precisa
ser mantido. O modelo de rotacionamento mais
genérico e famoso que temos é o “Grandfather- fatherson – GFS” que se define em realizar backups diários
“filhos” (incrementais), backups semanais “pais” (full) e
um mensal (full), o “avô”.
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O sistema Amanda
O Amanda (Advanced Maryland Automatic Network
Disk Archiver) é um sistema de backup cliente/servidor,
melhor que um único programa.
Um servidor Amanda irá realizar numa única
controladora de fita o backup de qualquer número de
computadores que tenham o cliente do Amanda e uma
conexão de com o servidor Amanda.
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O sistema Amanda
O Amanda cria “conjuntos de arquivos”: um grupo de
fitas utilizadas sobre o tempo para criar os backups
completos de todos os sistemas de arquivos listados no
arquivo de configuração do Amanda.
O “conjunto de arquivos” também pode conter backups
incrementais (ou diferenciais) noturnos de todos os
sistemas de arquivos.
Para restaurar um sistema de arquivos é necessário o
backup completo mais recente e os incrementais, este
controle é feito pelo próprio Amanda.
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O sistema Amanda
O arquivo de configurações provê um controle total da
realização dos backups e do tráfego de rede que o
Amanda gera. O Amanda utilizará qualquer programa de
backup para gravar os dados nas fitas, por exemplo tar.
O Amanda está disponível como pacote, porém ele não
é instalado por padrão.
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Configuração do servidor Amanda
http://wiki.zmanda.com/index.php/Main_Page
http://www.amanda.org/docs/
Para instalar o Amanda devemos nos certificar que as
mídias remotas estão devidamente configuradas e
proceder a instalação normal, com o comando:
urpmi -a amanda
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Configuração do servidor Amanda
Após a instalação o arquivo padrão /etc/amanda/
DailySet1/amanda.conf, estará criado. Como exemplo
configuraremos o sistema para um backup fictício, já que
não dispomos de unidades de fita para um verdadeiro
backup.
Para “Backup em HD com Amanda” pode-se ver um
tutorial em http://www.sj.ifsc.edu.br/wiki/index.php/
Backup_em_HD_usando_o_Amanda. Muito útil também
o tutorial http://www.amanda.org/docs/howtofiledriver.html.

BackUp







amanda.conf
O Amanda é bastante flexível. Poderíamos ter uma série
de conjuntos independentes de backup no mesmo
servidor. Para isto bastaria criar tantos diretórios de
configuração quanto tivéssemos necessidade, a exemplo
do ifsc. Cada um tendo características independentes de
periodicidade e dados a serem armazenados.
Em nosso exemplo vamos criar um único conjunto de
backups. Para isso faça uma cópia do exemplo /etc/
amanda/DailySet1 para ifsc com o comando:
cp -rf /etc/amanda/DailySet1 /etc/amanda/ifsc

2701<=07*&'21'5*6>7?%0"8)*'@%"6<*'<7A,&&1#*&'6151&&72"21B'"'1C1#$4*'2*'7>&5
!"2"'%#'<162*'5"0"5<10E&<75"&'7621$16216<1&'21'$107*27572"21'1'2"2*&'"'&101
"0#"F16"2*&D
G#'6*&&*'1C1#$4*'A"#*&'507"0'%#'H675*'5*6I%6<*'21'J"5K%$&D'L"0"'7&&*'>"8"
%#"'5=$7"'2*'1C1#$4*'M1<5M"#"62"MN"74O(1<P'$"0"'7>&5'5*#'*'5*#"62*Q
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 amanda.conf
!"#$%&#'()!'*+*,-*'.*/012()3#'()!'*+*,-*'/&4!

Edite o amanda.conf do ifsc e modifique somente as
G27<1'*'"#"62"D5*6>'2*'7>&5'1'#*27>7@%1'&*#16<1'"&'476R"&'"J"7C*B'"&'21#"7&
linhas abaixo, as demais definições são as padrão:
21>767891&'&)*'"&'$"20)*Q
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V2"<"J"&1'>7416"#1
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Disklist
!"#$%$"!
 Edite !"#$%"#&
o /etc/amanda/ifsc/disklist, vá ao final do arquivo e
acrescente todos os diretórios, de todas as máquinas,
5-/)(#6#'()!'*+*,-*'/&4!'-/470/4)8#9:#*6#&/,*0#-6#*%;</96#
*!%(4!(,)(#)6-64#64#-/%()=%/648#-(#)6-*4#*4#+:;</,*48#;<(#
que deseja backup, veja o exemplo:


?*!7<"8#9(>*#6#(@(+"06A
-7B<,(-B4>#'4!%/")4#!6+"$%66)$)*%
-7B<,(-B4>#'()!#!6+"$%66)$)*%
CBBBBD
E(,-%/@B4>B/&4!B(-<B?%#'()!#!6+"$%66)$)*%
E(,-%/@B4>B/&4!B(-<B?%#'%66)#!6+"$%66)$)*%
CBBBBD
)/)*4B<,(-B4>###'9*%'FFF#!6+"$%66)$)*%
)/)*4B<,(-B4>###'E6+(#!6+"$%66)$)*%
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W1&<1'5"&*'1&<"0E"#*&'5*6>7?%0"62*'*'J"5K%$'2*'2701<=07*'M&507$<&'1'M
#d@%76"'2KD%612D&I'*'M1<5'1'M0**<'2"'R16207CD&ID7>&5D12%DJ0'1'MA"0Mccc
<7<"&D%612D&ID'e'1A7216<1'@%1'*&'54716<1&'21A10)*'01&$*6210'$*0'1&<1&
fNW(g'1'<10'*'54716<1'&'()*('5*6>7?%0"2*B'5*6>*0#1'$0*5127#16<*'"
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Disklist
Neste caso estaríamos configurando o backup do
diretório /scripts e /etc da máquina dk.uned.sj o /etc e /
root da hendrix.sj.ifsc.edu.br e /var/www e /home da
titas.uned.sj. É evidente que os clientes deverão
responder por estes nomes (DNS) e ter o cliente
Amanda configurado, conforme procedimento abaixo.
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Configurando o cliente
Normalmente desejamos que o servidor Amanda
também seja cliente. Em nosso caso já instalamos os
pacotes necessários no item “Configuração do Servidor
Amanda”. Num caso de cliente esplícito devemos
instalar os pacotes com o seguinte comando:
urpmi -a libam amanda-client
Após isto devemos editar o arquivo /etc/xinetd.d/
amanda e modificarmos uma única diretiva como abaixo:
disable = no
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Configurando o cliente
 Reiniciamos o serviço com o comando:
service xinetd restart


Agora Vamos testar as configurações, no servidor, com o
comando:
/usr/sbin/amcheck ifsc




Se tudo estiver correto obteremos uma mensagem do
tipo:

!"#$%&'()(*+

<176757"#*&'*'&10=78*'5*#'*'5*#"62*>
BackUp
#',-".'(/"*'0!(,'#0$,0

?@*0"';"#*&'A1&A"0'"&'5*6B7@%0"891&C'6*'&10=72*0C'5*#'*'5*#"62*>


Configurando o
12#,1#%"*1$3.4'.5("6#.

cliente

Se tudo estiver correto obteremos uma mensagem:
(1'A%2*'1&A7=10'5*001A*'*DA101#*&'%#"'#16&"@1#'2*'A7$*>
73$*!$(8$9'(:',-',(;+#0(<4'.5

=============================
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================================
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Backups com o Amanda
 Para fazermos backup dos diretórios usamos o amdump
com a sintaxe:
amdump ifsc
 Este também é o comando que deve ser programado na
crontab para os backups periódicos.
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Restaurando os backups com o Amanda
 Uma forma de restaurar os backups é utilizando o
'amrecover'. Ela é a opção mais poderosa, por isso deve
ser dado preferência ao uso da mesma. Na máquina
servidora, como root, crie um diretório de restore:
mkdir restore
cd restore


Agora, chame o programa de recuperação:
amrecover ifsc
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Restaurando os backups com o Amanda
 Dê o comando que determina a data que você quer
restaurar, no formato AAAA- MM-DD, onde AAAA é o
ano com quatro dígitos, MM é o mês com dois dígitos e
DD é o dia com dois dígitos:
setdate 2006-09-05
 O próximo passo é determinar de qual cliente se quer
restaurar o backup:
sethost localhost
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Restaurando os backups com o Amanda
 A seguir determina-se de qual "disco" se restaurará o
backup. Abaixo, um exemplo, de como extrair somente
um arquivo do diretório /etc:
setdisk /etc
 Agora pode-se navegar pelos diretórios:
cd rc.d
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Restaurando os backups com o Amanda
 O próximo passo é adicionar o arquivo a ser
restaurado. Lembre-se que você pode usar coringas,
como o * para adicionar todos os arquivos, ou pode
adicionar um diretório:
add rc.local
 Continue adicionando diretórios e arquivos, conforme o
necessário. Depois disso resta extrair os arquivos:
extract
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Comandos Extras do Amanda
Para descarregar o disco de suporte, temporário,
devemos fazer uso do comando amflush.
Para limpeza geral no serviço Amanda execute o
amcleanup.
Para gravar rótulos em fitas use o amlabel. Esta
operação é muito importante para não haver
sobreposição de dados pelo sistema amanda. As fitas,
tendo rótulo, serão manipuladas devidamente pelo
Amanda.
Para tarefas administrativas amadmin.
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Comandos Extras do Amanda
Amcheck verifica de você está utilizando a fita correta
(esperada), se há espaço livre suficiente no disco de
suporte e se as máquinas clientes estão configuradas
adequadamente.
Para gerenciamento de empilhadores e trocadores de
fita, se houver, use o amtape.
Para esboçar gráfico da atividade do Amanda em cada
dump que for executado use o amplot.

