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W obszarze obsługi ser-
werów f izycznych-
można znaleźć wiele 

rozwiązań do backupu danych 
oraz odzyskiwania całych syste-
mów, przeznaczonych do 
ochrony zarówno niewielkich 
środowisk, jak i korporacyjnej 
infrastruktury. Wiele takich 
aplikacji często łączy obsługę 
serwerów fizycznych oraz wir-
tualnych, dzięki czemu istnieje 
możliwość odtwarzania danych 
do zupełnie innej infrastruktu-
ry docelowej niż pierwotna.

Przedstawiamy przykładowe 
rozwiązania do backupu danych 
oraz ochrony całych systemów.  

STORAGECRAFT 
SHADOWPROTECT
Oprogramowanie amerykań-
skiej firmy StorageCraft Tech-
nology Corporation to produkt 
przeznaczony do ochrony za-
równo środowisk fizycznych 
oraz wirtualnych. Producent 
mając na uwadze różnorodność 
chronionej infrastruktury ofe-
ruje swój produkt w różnych 

wariantach przeznaczonych dla 
stacji roboczych i serwerów na 
platformach fizycznych lub wir-
tualnych. StorageCraft Sha-
dowProtect potrafi skutecznie 
chronić systemy Windows oraz 
ich dane przed utratą w przy-
padku w ystąpienia awarii, 
a dzięki wykorzystaniu kilku 
ciekawych funkcji i modułów 
dodatkowych staje się narzę-
dziem do szybkiego przywraca-
nia pełnej funkcjonalności sys-
temów produkcyjnych oraz 
danych.

Oprogramowanie dzięk i 
swojej prostocie można w łatwy 
sposób wdrożyć samodzielnie, 
a późniejsza obsługa nie spra-
wia żadnego kłopotu. Storage-
Craft ShadowProtect działa-
niem obejmuje zawsze cały 
dysk lub partycję, co gwarantu-
je backup wszystkich danych 
i aplikacji znajdujących się na 
obsługiwanym woluminie. Do 
stworzenia obrazu dysku opro-
gramowanie w ykorzystuje 
technologię Microsoft VSS 
(z własnym certyfikowanym 

Mimo ogromnej popularności technologii wirtualnych, które na dobre zagościły 
w serwerowniach przedsiębiorstw, nie należy zapominać, że nadal pracują tam 
serwery fizyczne. O ich dane należy zadbać z taką samą starannością jak w przy-
padku systemów wirtualnych. Mimo że producenci rozwiązań do backupu i disa-
ster recovery podążając za trendem intensywnie rozwijają produkty wspierające 
chmurowy model odzyskiwania danych – jednak terabajty plików na serwerach 
fizycznych oraz ich systemy nie zostały pozostawione same sobie. 

Jarosław Kowalski 
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sterownikiem), co umożliwia 
backup Microsoft Exchange lub 
MS SQL bez konieczności za-
trzymywania usług.

Działanie aplikacji oparte 
jest na agentach zainstalowa-
nych na chronionych syste-
mach, natomiast odtwarza-
n ie  d a nyc h i  s y s t e mów 
można podziel ić na k i lka 
sposobów z uwagi na wyko-
rzystanie funkcji wbudowa-
nych w oprog ra mowa n ie 
ShadowProtect.  

StorageCraft ShadowPro-
tec t z aw iera w budow a ne 
f u n kc je obsł ug i back upu, 
które pozwalają skutecznie 
sk rócić czas w ykony wania 
zadań oraz odpowiednio za-
dbać o bezpieczeństwo prze-
twarzanych informacji, gdyż 
nie na leż y zapom inać, że 
każdy ser wer backupu jest 
t yl ko kolejny m systemem 
mogącym ulec awarii. Funk-
cja Intelligent FTP pozwala 
na dodatkowe zabezpiecze-
nie danych kopii zapasowej 
poprzez w ykonanie replik i 
backupu na dysk sieciow y, 
serwer FTP lub do zasobów 
chmury. Również wykorzy-
stanie ImageManager Sha-
do w S t r e a m p o z w a l a  n a 
efektywną replikację i konso-
lidację backupów na dodat-

kow y ser wer w przy padku 
wolnego lub niestabi lnego 
łącza. Użycie tej technologii 
znacząco poprawia prędkość 
przesyłania danych.

O pro g r a mo w a n ie  S h a-
dowProtect to coś więcej niż 
proste odzyskiwanie danych. 
Mimo tego, że zadania w y-
kony wa n ia kopi i  z apa so -
w ych t worzą obraz ca łego 
systemu, n ie ma ż ad nego 
problemu, aby odzysk iwać 
pojedyncze elementy zawar-
te na backupow y m dysku. 
Panel obsługi backupu ofe-
ruje możliwość podłączenia 
backupowanego obrazu, jako 
zasób lokalny na ser werze 
odpowiedzialnym za w yko-
nywanie kopii.

W przypadku odzyskiwa-
nia ca ł ych systemów, aby 
skrócić czas odzyskiwania, 
można skorzystać z opcji Vir-
tualBoot, która pozwala na 
prawie natychmiastowe od-
z ysk a n ie f u n kc jona l ności 
maszyny f izycznej poprzez 
tymczasowe uruchomienie 
jej w wirtualnym środowisku 
serwera backupu, opartego 
na VirtualBox. Co w ięcej, 
użytkownik nie traci w takim 
przypadku możliwości wyko-
nywania bieżących kopii za-
pasowych.

W przypadku Bare Metal 
Restore, odt warzając ca ł y 
system, wystarczy skorzystać 
z bootowalnej płyty ratunko-

wej i bez wstępnej instalacji 
systemu wskazać odpowiedni 
plik backupu, aby przywrócić 
system do całkowitej funk-
c jona l ności z w ybra nego 
punktu w czasie. Takie od-
twarzanie można w ykorzy-
stać również przenosząc sys-
t e m n a  i n n ą  pl a t f or m ę 
sprzętowa lub w i r t ua l ną . 
Funkcja Hardware Indepen-

dent Restore dba o to, aby 
różnice w konfiguracji sprzę-
towej przy odtwarzaniu nie 
miały wpływu na poprawne 

działanie systemu po operacji 
przy wracania. Konfiguruje 
ona przywracany system do 
korzystania z uniwersalnych 
sterowników, co sprawia, że 
system uruchamia się bez 
problemu, a brakujące ste-
rowniki należy doinstalować 
później we własnym zakresie.

W kontekście odtwarzania 
backupu warto wspomnieć 

Oprogramowanie     
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StorageCraft ShadowProtect – główne okno programu

StorageCraft ShadowProtect – menedżer zadań
      backupu

StorageCraft ShadowProtect – zarządzanie



również o narzędziu przezna-
czonym do odzyskiwania da-
nych z baz serwera Exchange. 
Wykorzystując oprogramowa-
nie StorageCraft ShadowPro-
tect Granular Recover for 
Exchange istnieje możliwość 
wyszukiwania, odzyskiwania 
oraz migrowania pojedyn-
czych wiadomości skrzynek 
pocztowych, folderów, a nawet 
pojedy nczych w iadomości 
email. Miejscem docelowym 
takiego odtworzenia może być 
oryginalna lokalizacja, alter-
naty wny ser wer Exchange 
oraz plik PST.

Mimo tego, że oprogramo-
wanie StorageCraft Shadow-
Protect przeznaczone jest ra-
czej dla środowisk średniej 
wielkości, to warto zwrócić 
na nie uwagę przy w yborze 
systemów do kompleksowej 
obsługi backupu systemów 
serwerowych Microsoftu. Sto-
rageCraft ShadowProtect jest 
licencjonowany na pojedynczy 
backupowany system. Ozna-
cza to, że w przypadku, gdy 
chcemy w ykony wać kopie 
100 systemów, należy wykupić 
dokładnie taką liczbę licencji.

BARAMUNDI
Firma baramundi Sot ware 
AG posiada w swojej ofercie 
narzędzia do kompleksowego 
zarządzania infrastrukturą 
przedsiębiorstwa. Oprogra-
mowanie o nazwie baramun-
di Management Suite jest 
zbiorem modułów, które po-
zwalają utrzymać kontrolę 
nad zachodzącymi w środo-
wisku IT procesami. Wśród 
elementów, ja k ie ofer uje 
oprogramowanie znajdują się 
również produkty do back-
upu oraz odt warzania po 
awarii. Należy wspomnieć, że 
poszczególne moduły bara-
mundi Management Suite są 
również dostępne jako nieza-
leżne aplikacje, dlatego użyt-
kownik może wybrać i zain-

stalować jedynie interesujące 
go produkty.

Backup danych oferuje bara-
mundi Personal Backup, który 
pozwala realizować prosty back-
up i odtwarzanie skasowanych 
lub nadpisanych danych. 
Umożliwia także szybkie od-
tworzenie archiwalnych usta-
wień systemu. Wykorzystując 
to oprogramowanie bez proble-
mu można stworzyć kopię 
wszystkich danych jak również 
ustawień osobistych oraz sper-
sonalizowanych ustawień apli-
kacji i rejestru. 

Moduł baramundi Personal 
Back up do w ykony wa n ia 
backupów wykorzystuje sza-
blony zabezpieczeń, które ad-

ministrator w prosty sposób 
może definiować określając, 
co, gdzie i ja k ma zostać 
uwzględnione jako backup. 
K ażdy ut worzony szablon 
można dowolnie modyfiko-
wać, rozszerzać oraz dupliko-
wać, co pozwala na wygodne 
t wor z en ie now ych zada ń 

i oszczędza czas. Standardowo 
z zakupionym oprogramowa-
niem producent dostarcza je-
den zestaw takich szablonów.

Tworzone z nich zadania 
backupu oraz przywracanie 
danych mogą być w wygodny 
sposób centralnie sterowane 
za pomocą baramundi Mana-
gement Suite. Realizując poli-
tyki backupu można określić 
priorytet dla zadań, harmono-
gram ich wykonywania oraz 
poziom interakcji z użytkow-
nikiem.

Moduł baramundi Personal 
Backup regularnie wykonuje 
kopie zapasowe osobistych do-
kumentów, plików i ustawień. 
W razie potrzeby można przy-

wrócić każdą objętą harmono-
gramem wersję. A po nowej 
instalacji systemu (np. przy 
użyciu baramundi OS-install) 
można automatycznie przy-
wrócić stare pliki i ustawienia.

Podstawą do odzyskiwania 
danych jest możliwość wyko-
nywania pełnych kopii danych 

oraz wersjonowanie plików 
podczas wykonywania zmian. 
Możliwe jest także tworzenie 
harmonogramów uwzględnia-
jących kopie przyrostowe. 
Oszczędność przestrzeni dys-
kowej przeznaczonej na dane 
backupu realizowana jest rów-
nież dzięki skutecznym meto-
dom kompresji danych.

Jako cel dla wykonywanych 
kopii administrator może 
określić lokalne archiwum, 
a także centralne repozyto-
rium backupu znajdujące się 
na przykład na osobnym ser-
werze w sieci.

Mimo tego, że baramundi 
Personal Backup jest oddziel-
nym modułem, to pełnię moż-

liwości pokazuje dopiero we 
współpracy z pozostał ymi 
składnikami baramundi Ma-
nagement Suite. 

Narzędzie baramundi Per-
s on a l  B a c k up ob s ł u g uje 
wszystkie powszechnie do-
stępne na r y n k u s ystemy 
operac y jne M ic rosof t u – 
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Windows Vista, Server 2008, 
Windows 7, Windows 8, Win-
dows Server 2008R2 i Win-
dows Server 2012.

Natomiast odzysk iwanie 
systemów po awarii realizuje 
narzędzie baramundi Disa-
ster Recovery, które zabez-
piecza całe partycje jako ob-
ra z bi na r ny. Sz y bko, bez 
konieczności przer y wania 
pracy, administrator decydu-
je o tym, co i jak ma być za-
bezpieczone: lokalnie czy na 
ser werze. Zapasowe kopie 
plików są automatycznie pa-
kowane, aby nie zajmował y 
zbyt dużo miejsca.

W celu przy wrócenia da-
nych, wystarczy otworzyć ba-
ramundi Disaster Recovery 
i wczytać kopię zapasową na 
tej samej lub nowo utworzonej 
partycji wybierając odpowied-
ni obraz systemu i punkt 
w czasie, do którego ma zostać 
odtworzony system.

Wszystkie zadania w zakre-
sie zabezpieczania i przywra-
cania danych mogą być stero-
wane centralnie przez system 
zarządzania  baramundi Ma-
nagement Suite. W prosty spo-
sób można w nim zdefiniować 
regularne wykonywanie kopii 
zapasowych, a w razie potrze-
by przywrócić cały komputer 
do poprzedniego stanu kilko-
ma kliknięciami myszą. 

Narzędzie to analogicznie do 
baramundi Personal Backup 
obsługuje wszystkie powszech-

nie dostępne na rynku systemy 
operacyjne Microsoftu.

Licencje na baramundi Di-
saster Recovery są przydzie-

lane do każdego zarządzane-
go stanowiska — podobnie 
jak na wszystkie moduły ba-
ramundi. Oprogramowanie 
baramundi jako całość prze-
znaczone jest raczej dla sys-
temów klienckich – choć bez 
problemu obsługuje również 
systemy serwerowe Micro-
sof t u ,  to jed n a k pr z ede 
wszystkim stanowi w ygod-
ne narzędzie do szybkiego 
przywracania danych i usta-
wień stacji roboczych.

ACRONIS BACKUP 
ADVANCED
Produkty w wersji biznesowej 
do backupu oraz odzyskiwa-
nia systemów posiada rów-
nież firma Acronis. Rodzina 
rozw iąza ń Acronis to za-
awa nsowa ne apl i k acje do 
ochrony danych ser werów, 
aplikacji oraz całych syste-
mów. Zaawansowane funkcje 
sprawiają, że produkty Acro-
nis zapewniają szybkie i nie-
zawodne kopie zapasowe sys-
temów Windows oraz Linuks 
wraz z zainstalowanymi apli-
kacjami.

Dla infrastruktury fizycz-
nej przeznaczony jest pro-
dukt Acronis Backup oraz 
je go ro z sz er z on a wer s ja 
Acronis Backup Advanced. 
W drugiej opcji ochroną ob-

jęte są serwery fizyczne pra-
cujące pod kontrolą syste-
mów M icrosof t W i ndows 
Server oraz Linuks. Dodatko-

wo zabezpieczone są aplika-
cje Exchange, MS SQL, Sha-
repoint oraz usługi Active 
Director y. Z tego względu 
wersja Advanced, w odróż-
nieniu od podstawowej wersji 
Acronis Backup, przeznaczo-
na jest do złożonych środo-
w i s k w ie los y s temow yc h , 
gdzie ważnym aspektem jest 
możliwość elastycznej rozbu-
dow y oprogramowania do 
backupu w miarę przyrostu 
danych oraz powiększania się 
infrastruktury bez względu 
na lokalizację.

Acronis Backup Advanced 
wykorzystuje opatentowany 
mechanizm AnyData Engine 
u ż y w a n y  d o  t w o r z e n i a 
backupu w postaci obrazów 
dysków i zapisy wanie ich 
w uniwersalnym formacie. 
Dzięki temu można odzyski-
wać dane do dowolnej konfi-
guracji sprzętowej lub maszy-
ny wirtualnej, co pozwala na 
dużą elastyczność i skrócenie 
czasu przestoju systemów 
w przy pad ku w ystąpienia 
awarii. Dzięki AnyData Engi-
ne w ciągu kilku minut moż-
na odzyskać cały system lub 
pojedy ncze folder y, pl i k i 
i aplikacje.

Produkt firmy Acronis po-
trafi zapisywać dane podlega-
jące ochronie do wielu lokali-
zacji docelowych, w tym na 
dyskach lokalnych, siecio-
wych, taśmach oraz w prze-
strzeni chmurowej. Nato-
miast odtworzenie realizuje 
się w zakresie całych syste-
mów lub poszczególnych fol-
derów i plików, a także gra-
nu l a r ne go od z y s k i w a n i a 
elementów Exchange, Share-
point, MS SQL i Active Di-
rectory.
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Acronis Backup Advanced – konsola zarządzania

Większość systemów backupu serwerów fizycznych 
wspiera również środowiska wirtualne, co daje możliwość 

decydowania, czy odzyskiwane dane i systemy mają zostać 
odtworzone w  infrastrukturze fizycznej, czy wirtualnej.



Acronis Backup Advanced 
posiada modułową architek-
turę, dlatego w miarę po-
większania się infrastruktury 
można dodawać kolejne kom-
ponenty nie narażając się na 
początkowy duży wydatek.

Za rz ądza n ie zada n ia m i 
ochrony danych i systemów od-
bywa się przez centralną konso-
lę narzędzia Acronis Manage-
ment Server, które umożliwia 
lokalny lub zdalny dostęp do 
zasobów maszyn fizycznych. 
Z tego miejsca można przypisy-
wać plany tworzenia kopii zapa-
sowych pojedynczym maszy-
nom lub ich grupom, generować 
raporty, konfigurować alerty 
oraz realizować procedury od-
zyskiwania danych. 

Oszczędność miejsca na 
chronione zasoby oraz znacz-
ne przyspieszenie w ykony-
wania zada ń uzyskuje się 
dzięki zaawansowanym me-
chanizmom kompresji i dedu-
plikacji w ykony wanych na 
poziomie bloku, co pozwala 
zmniejszyć i lość zapisy wa-
nych danych nawet o 90%. 
N a t o m i a s t  s k u t e c z n o ś ć 
w szybkim wyszukiwaniu za-
pewniają funkcje centralnego 
indeksowania i katalogowa-
nia przetwarzanych zasobów, 
które działają bez względu na 
rodzaj repozytorium. 

Działanie aplikacji zabez-
pieczone jest dzięki szyfro-
waniu danych oraz transmi-
sji przy użyciu a lgor y tmu 

AES-256, które chroni dane 
przed n ieautor y zowany m 
dostępem.

Jeśli chodzi o Disaster Re-
covery całych systemów dla 
maszyn fizycznych, z pewno-
ścią trzeba zwrócić uwagę na 
dwie funkcje. Acronis Uni-
versal Restore, która pozwala 
przy wracać systemy do in-
nych konf iguracji sprzęto-
wych i szybkie odzyskiwanie 
ca łego ser wera w ramach 
funkcji Bare Metal Recovery 
oraz Acronis Active Restore, 
unikatową technologię po-
zwalającą na rozpoczęcie pra-
cy przed ukończeniem proce-
su przywracania.

Dzięk i swoim właściwo-
ściom i zaimplementowanym 
f unkcjom Acronis Backup 
Adva nced ba rdzo dobr ze 
sprawdza się nawet w dużych 
środowiskach, jednak jego 
mocną stroną jest również 
prostota instalacji i zarządza-
nia realizowana przez cen-
tralną konsolę, która pozwala 
na kontrolę środowiska roz-
proszonego.

BACULA
Na rynku znaleźć można rów-
nież darmowe systemy back-
upu – przykładem jest Bacula. 
Jest to znane i skuteczne opro-
gramowanie do archiwizacji 
i przywracania danych. Prze-
znaczone jest do pracy w sie-
ciach komputerowych lub po-
jedynczych maszynach. Kod 
źródłow y Baculi w całości 
udostępniony jest na zasadach 

licencji wolnego oprogramo-
wania: AGPL, LGPL, Public 
domain. 

Jedną z podstawowych zalet 
oprogramowania Bacula jest 
wieloplatformowość obejmu-
jąca wszystkie popularne plat-
formy serwerowe i desktopo-
we, włączając w to systemy 
Linuksowe, FreeBSD, Solaris, 
MacOS, Unix oraz oczywiście 
platformy oparte na Microsoft 
Windows. Bacula jako system 
backupu jest wysoce skalowal-
ną platformą, na której można 
zbudować wydajne środowi-
sko backupu wraz z klastrowy-
mi konfiguracjami wysokiej 
dostępności.

Podstawą środowiska Bacu-
la jest program nadzorujący 
i koordynujący wszystkie dzia-
łania – Bacula Director. Ko-
munikuje się on z pozostałymi 
komponentami całego syste-
mu backupu. W skład archi-
tektury środowiska Bacula 
wchodzi jeszcze baza katalo-
gowa oparta na dowolnej bazie 
SQL, serwer przechowywania 
(Storage Daemon), który od-
powiada za dostęp do kopii 
zapasowych. Z uwagi na archi-
tekturę klient – serwer, do po-
prawnej pracy niezbędne jest 
rów n ież oprog ra mowa n ie 
klienckie (File Daemon), które 
odpowiada za realizację zadań 
backupu oraz odzyskiwania 
danych.

Chcąc powiększyć funkcje 
środowiska Baculi, należy sko-
rzystać z wielu dostępnych 
modułów rozszerzeń.

  Bezpieczeństwo  Oprogramowanie

www.networld.pl04 • 2015Networld54

Należy pamiętać, że w przypadku darmowych systemów backupu 
przeznaczonego do zabezpieczania danych firmowych, instalacja i konfiguracja 

oprogramowania zostają po stronie użytkownika. Tu wszystkie potencjalne 
problemy rozwiązuje się korzystając z wiedzy społeczności użytkowników oraz 

przez fora internetowe.

Konsola zarządzania Acronis Backup – tworzenie 
      backup planu



Oprogramowanie     

Zarządzanie i konfiguracja 
backupu odbywa się za pomocą 
konsoli zarządzającej współpra-
cującej z Bacula Director. Tutaj 
do wyboru jest wykorzysta-
nie konsoli tekstowej bądź 
graficznej, jednak chyba naj-
więcej zwolenników ma in-
terfejs oparty na przeglądar-
ce przy wykorzystaniu jednej 
z dwóch  aplikacji (BWeb lub 
Baculum).

Bacula oferuje pełen zakres 
wykonywanych backupów da-
nych w postaci kopii pełnych, 
przyrostowych lub różnico-
wych, a do tego wspiera synte-
tyczne backupy, które wykony-
wane są bez udziału klienta po 
stronie systemu backupowego. 
Ciekawą funkcją jest tak zwana 
kopia dokładna (Accurate Ba-
ckup). Pozwala ona skrócić 
czas wykonywania kolejnego 
backupu przez bieżące monito-
rowaniei zapisywanie informa-
cji o danych skasowanych od 
ostatniego backupu. Informa-
cje te są uwzględniane podczas 
odtwarzania i służą do pomi-
nięcia plików nieistniejących 
w danym punkcie czasowym. 

Oszczędność miejsca prze-
znaczonego na backupy uzy-

skuje się również dzięki róż-
nym metodom deduplikacji. 
Dodatkowy moduł Delta ana-
lizuje zmiany w plikach na po-
ziomie pojedynczych bloków 
i archiwizuje tylko dane różni-
cowe, dzięki czemu pozwala 
zaoszczędzić dużo przestrzeni 
w archiwum, co przydaje się 
między innymi przy backupie 
plików Outlook PST, baz da-
nych oraz plików maszyn wir-
tualnych. Również funkcjo-
na lność Globa l Endpoint 
Deduplication umożliwia eli-
minację powtarzających się 
danych. Wspomniane rozwią-
zanie implementuje dedupli-
kację blokową ze zmiennym 
blokiem danych dostępną za-
równo po stronie źródła, jak 
i miejsca składowania danych.

Bacula bez problemu jako 
urządzenia docelowe wyko-
rzystuje wszelkiego rodzaju 
urządzenia typu NAS lub na-
pędy taśmowe. Współpracuje 
również z macierzami dysko-
w y m i w ykorzyst y wany m i 
jako elementy sieci SAN.

Wśród dostępnych modu-
łów dod at kow ych, k tóre 
zwiększają liczbę funkcji i ar-
chiwizowanych elementów 

znaleźć można obsługę Hot 
backupu dla baz danych opar-
tych na MySQL, PosgreSQL, 

Oracle czy MS SQL Server.  
Możliwe jest również kom-
pleksowe wykonywanie kopii 
aplikacji i środowisk opartych 
na systemach serwerow ych 
Microsoftu – MS Exchange, 
Active Directory, Windows 
System State z w ykorzysta-
niem technologii VSS bez ko-
nieczności zatrzy my wania 
usług.

Bacula umożliwia również 
użycie mechanizmów Bare 
Metal Restore zarówno dla 
systemów Linuksowych, jak 
i dla maszyn z systemem Win-
dows. Ta funkcja jest jednak 
dostępna jako dodatkow y 
płatny plugin systemu Bacula 
z pełnym wsparciem.

PODSUMOWANIE
Opisane tu oprogramowanie 
to jedynie część dostępnych 
na rynku systemów backupu 
ser werów f izycznych, nie-
mniej jednak na powyższych 
przykładach można zauważyć 

różnorodność przeznaczenia 
poszczególnych aplikacji. Bez 
względu na wielkość infra-

struktury przedsiębiorstwa 
oraz chęć backupowania sa-
mych serwerów bądź stacji ro-
boczych każdy znajdzie coś 
dla siebie. Warto dodać, że 
większość systemów backupo-
wych wspiera również środo-
wiska wirtualne, co daje moż-
l iwość dec ydowa n ia , cz y 
odzyskiwane dane i systemy 
mają zostać odtworzone w in-
frastrukturze fizycznej, czy 
wirtualnej.

Oczywiście tak jak w innych 
obsz a rac h,  w s y stem ac h 
backupu można znaleźć rów-
nież darmowe wersje opro-
gramowania przeznaczone-
go do zabezpieczania danych 
firmowych. Nie mniej jednak 
różnica polega na tym, że in-
stalacja i konfiguracja takiego 
oprogramowania zostaje po 
stronie użytkownika, a ewen-
tualne problemy rozwiązuje 
się dzięki społeczności użyt-
kowników oraz przez fora in-
ternetowe. 
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Bacula – interfejs WWW

Bacula Admin Tool – status wykonywania zadań backupu


