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RESUMO 

 

A realização deste trabalho teve como ponto principal o estudo para a implantação de 

um sistema Open Source backup para auxiliar na proteção dos dados do Instituto Federal de 

minas Gerais - campus São João Evangelista (IFMG-SJE). O IFMG-SJE não possuia um 

sistema para realização de backup para solucionar este problema realizou-se primeiramente 

um estudo sobre conceitos de backup, para fundamentação do tema. Em segundo, realizou-se 

um comparativo teórico com sistemas Open Sources backup existentes e conhecidos no 

mercado que melhores se adequaram aos requisitos recolhidos, e ao final do comparativo 

houve a escolha do Sistema Bacula, uma ferramenta que atendeu melhor os requisitos 

propostos. Realizou-se a implementação do sistema Bacula e para verificação do seu 

funcionamento foram efetuados testes de backup full em HD que foram descritos no trabalho. 

Com a implantação deste sistema espera-se que os backups que antes eram realizados de 

forma manual, passem a ser realizados de forma centralizada e automática. 

 

Palavras-chave: Backup; Bacula; Sistemas Open Sources backup. 

 



 

 

ABSTRACT 

 

This work had as main point, the study for the deployment of  an open source backup 

system to assist data protection of  the Instituto Federal de Minas Gerais - campus Sao Joao 

Evangelista (IFMG-SJE). The  IFMG-SJE did not have a system to perform backup, so that it 

was initially done a study about topic's concepts to solve the problem. In addition, a theoretic 

comparison of open sources backups systems that are featured and known in the market was 

performed, and at the end of the comparison, Bacula system was chose. Bacula was the tool 

that met better the proposed requirements. Bacula system was implemented, and tests of 

backup full into HD were completed as described in this work. With the deployment of this 

system it is expected that the backups that were previously performed manually, will be 

performed centrally and automatically. 

 

Keywords: Backup; Bacula; Open Sources Backup Systems. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

“O termo em inglês "backup" significa cópia de segurança e é muito utilizado por 

empresas e pessoas que guardam documentos, imagens, vídeos e outros arquivos no 

computador”. (DÂMASO, 2014). Neste caso o backup vai além da cópia de arquivo, afinal a 

necessidade de se fazer um backup está na segurança que ele proporciona aos dados, ou seja, 

caso ocorra uma falha no sistema, os dados poderão ser recuperados. Realizar um backup 

eficiente não é uma tarefa simples, porque exige o conhecimento de vários requisitos os quais 

se pode citar, o tipo de mídia utilizada para o armazenamento do backup, o tipo de backup, 

onde e como armazenar e a escolha dos arquivos para sua realização.  

O backup pode ser realizado mediante um sistema próprio para backup ou ainda em 

ferramentas existentes para este fim. Hoje existem várias formas de armazenar um backup, os 

dispositivos mais utilizados são os HDs e fitas, pelo fato de serem mais confiáveis, tendo a 

capacidade de armazenamento maior do que CDs e DVDs.  

A importância de se fazer backup está em manter os dados seguros para possíveis 

emergências, um exemplo da importância de se fazer backup foi relatado em artigo publicado 

pela revista PnP nº6 em 2011 escrito por Iberê M. Campos, segundo o artigo,  no ataque 

terrorista ao Word Trade Center em Nova York  não houve somente a perda de pessoas, mais 

também a perda de dados ,empresas bem sucedida como Morgan Stanley e Cantor Fitzgerald 

pararam de funcionar porque guardavam no prédio ao lado seus backups, com a destruição 

dos dois prédios toda documentação e os backups foram destruídos. 

 Segundo uma matéria publicada pelo site Canaltech em uma pesquisa realizada pela 

empresa Veeam Software que oferece solução de proteção de dados para ambientes virtuais, 

cerca de 85% das pequenas e médias empresas possuem problemas ao realizar e restaurar o 

backup. Foram coletadas informações de 500 empresas situadas na Europa e nos Estados 

unidos, constatou-se que a maioria destas empresas possuíam problemas com relação ao custo 

de armazenamento do backup, a complexidade de fazer o backup, além da falta de capacidade 

de proteção de dados em um ambiente virtual, já cerca de 15% destas empresas não possuem 

problemas para realizar e restaurar os backups, o que se considera baixo em relação as 

empresas que possuem este problema.  

A pesquisa mostrou que o tempo que uma empresa para devido a falhas na estrutura de 

TI, pode resultar em um prejuízo de US$150 mil dólares (R$341 mil reais) ou mais por hora. 
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Já as pequenas e médias empresas, as falhas podem custar até US$ 600 mil dólares (R$ 1,3 

milhão de reais) com relação ao tempo de recuperação dos dados.  

Estes fatos mostraram não só a importância de se ter backup, como também ter 

técnicas para colocar seus servidores para funcionarem, mesmo depois das instalações terem 

sido comprometidas. Para evitar novos prejuízos ás empresas vem investindo em proteção 

implantado em suas instalações serviços como: 

 

 SAN (Storage Area Network) uma infraestrutura de rede para backup; 

 Testes de recuperações de dados; 

 Datacenter backup. 

 

Segundo a norma NBR ISO/IEC 17799 (2001) 

Convém que cópias de segurança dos dados e de software essenciais ao negócio 
sejam feitas regularmente. Convém que recursos e instalações alternativos sejam 

disponibilizados de forma a garantir que todos os dados e sistemas aplicativos 

essenciais ao negócio possam ser recuperados após um desastre ou problemas em 

mídias. Convém que sejam testados regularmente os backups de sistemas 

individuais, de maneira a garantir que satisfaçam os requisitos dos planos de 

continuidade de negócios. Recomenda-se que os seguintes controles sejam 

considerados. 

a) Convém que um nível mínimo de cópias de segurança, juntamente com o controle 

consistente e atualizado dessas cópias e com a documentação dos procedimentos de 

recuperação, sejam mantidos em local remoto a uma distância suficiente para livrá-

los de qualquer dano que possa ocorrer na instalação principal. Convém que no 

mínimo três gerações ou ciclos de cópias de segurança das aplicações críticas sejam 

mantidos. 

b) Convém que seja dado às cópias de segurança um nível adequado de proteção 
física e ambiental compatível com os padrões utilizados no ambiente principal. 

Convém que os controles adotados para as mídias no ambiente principal sejam 

estendidos para o ambiente de backup. 

c) Convém que as mídias utilizadas para cópias sejam periodicamente testadas, 

quando possível, de modo a garantir sua confiabilidade, quando necessário. 

d) Convém que os procedimentos de recuperação sejam verificados e testados 
periodicamente para assegurar que sejam efetivos e que possam ser aplicados 

integralmente dentro dos prazos alocados para estes procedimentos operacionais de 

recuperação. 

Convém que sejam especificados o período de retenção para informações essenciais 

ao negócio e também qualquer requerimento para o arquivamento de cópias de 

segurança com retenção permanente. 

 

De acordo com norma citada acima para se construir uma infraestrutura de backup é 

necessário que se siga princípios, para que o backup seja realizado de forma correta. O IFMG-

SJE não possui esta infraestrutura de backup ao analisar esta situação verificou-se a 



15 

 

 

 

necessidade de implantação de um sistema de backup pelos seguintes fatores coletados do 

setor de TI da instituição:  

 Não há um sistema próprio para backup, os backups são realizados manualmente 

assim a chance de ocorrer falhas é muito maior. “Essa forma de backup ajuda em 

alguns casos, mas não pode ser considerada uma solução, uma vez que está vulnerável 

à falhas humanas, como esquecimento, e à falhas dos equipamentos.”. (CORVUS, 

2015).  

 Os backups não são realizados periodicamente, se houver alguma falha no sistema do 

instituto provavelmente algumas informações não poderão ser recuperadas. “Os 

backups devem ser realizados periodicamente e devem incluir arquivos como 

planilhas, relatórios, trabalhos e monografias, que sejam de uso diário e que estejam 

em contínua modificação”. (TADEU, 2006). 

 Relatos anteriores apresentaram erros no AD (Active Director) que resultaram na 

perda de backups de sistemas operacionais. “Toda informação armazenada em algum 

dispositivo está propensa a falhas. Por isso, é fundamental que programas e dados 

importantes sejam armazenados em mais de um local, de modo a reduzir a chance de 

serem perdidos.”(TADEU, 2006). 

 

Avaliando a importância de ter um sistema para realização de backups e com relação à 

realidade do instituto na realização de backups somente manuais, este trabalho teve como 

enfoque o estudo para a implantação de um sistema Open Source backup no IFMG-SJE. 

 

1.1. Justificativa 

 

Com a implantação de um sistema de backup, os backups serão realizados de forma 

centralizada e automática evitando problemas acarretados pelo uso de backups manuais, tais 

como o risco de se esquecer de fazer o backup, erros de mídia, etc. 

Rotinas de backup manuais exigem zero de preparo, apenas disciplina. Basta 

escolher um dia e horário e fazer manualmente a cópia dos seus dados para o 

dispositivo de sua preferência. O problema é que não há controle de versão dos 
dados e caso você se esqueça, fica desprotegido. (WAZ, 2013) 

 

 A realização da restauração do backup é mais rápida em backups automáticos devido 

à organização dos volumes o que não ocorre em backups manuais.  
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Embora exija um pequeno preparo inicial, a melhor opção é definitivamente usar um 

programa que gerencie seus backups. Existem dezenas de opções, pagas e gratuitas, 

cada uma com suas peculiaridades. Alguns serviços oferecem a possibilidade de 

backup na nuvem além dos backups locais e permitem a encriptação e proteção total 

dos seus dados. (WAZ, 2013) 
 

Por isso convém que o IFMG-SJE tenha um sistema de proteção para os seus dados 

evitando que falhas futuras afetem o seu funcionamento como um todo.  

 

1.2. Objetivo Geral 

 

Realizar um estudo de Sistemas Open Sources Backup com intuito de verificar qual 

ferramenta se adequa as necessidades do IFMG-SJE para sua implantação. 

 

1.3. Objetivo Específico 

 

 Fazer um estudo com relação à definição de backup e seus conceitos, sua importância 

para segurança da informação, norma vigente com relação a backup e de como fazer 

uma política de backup. 

 Realizar um estudo com relação a Sistemas Open Sources Backup existentes. 

 Escolher as ferramentas que melhor se adequaram aos requisitos propostos. 

 Descrever as ferramentas utilizadas para realização do comparativo e justificar a não 

utilização de algumas. 

 Elaborar um comparativo teórico para a identificação de qual ferramenta se adequa aos 

requisitos proposto pelo setor de TI da instituição para sua implantação.  

 Mostrar o resultado obtido com o comparativo. 
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2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

Segundo Cervo e Bervian (1976), qualquer tipo de pesquisa em qualquer área do 

conhecimento, supõe e exige uma pesquisa bibliográfica prévia, para o levantamento da 

situação em questão, fundamentação teórica ou ainda para justificar os limites e contribuições 

da própria pesquisa. 

 

2.1.  Conceitos de backup 

 

Há algumas versões sobre o surgimento do backup duas delas seria que “a história do 

backup está diretamente ligada à dos dispositivos de armazenamento e, portanto, às próprias 

origens da computação” (ADRENALINE, 2013). “Historicamente, o termo “backup” se 

refere a peças de reposição ou de reserva, tal como se entendia assim nas fábricas e oficinas 

de manutenção dos Estados Unidos e Inglaterra” (CAMPOS, 2011).  

Há varias definições para backup que retrata a sua importância sendo uma grande 

ferramenta para segurança de dados, segundo Pinheiro (2004): 

Os backups são cópias de segurança que permitem à organização empresa ou 

usuário estar seguro de que, se uma falha grave ocorrer nos computadores assim 

como nos servidores, esta não implicara a perda total da informação contida no siste 

ma, que ao contrario do que acontece no hardware, não é substituível. Uma boa 

arquitetura de backup e recuperação deve incluir um plano de prevenção de desastre 

ou falha de energia, além de procedimentos e ferramentas que ajudem na 

recuperação. 

 

 De acordo com Innarelli (2003): 

O Backup nada mais é que uma cópia de segurança dos dados armazenados no 

sistema de informação da instituição ou dos dados de uso pessoal. Este backup é 

fundamental para qualquer sistema de informação ou pessoa, pois ele é a garantia da 

restauração dos dados caso haja uma pane nos equipamentos da instituição ou 

pessoa. 

 

 Com relação à sua importância, segundo Morimoto (2014): 

Os backups são uma parte importante da administração de qualquer servidor. Por 

mais confiável que seja a maquina, desastres acontecem, sem falar na possibilidade 

de erro humano, sem backups regulares, é apenas questão de tempo até que você 

tenha problemas e perca dados importantes, o que muitas vezes pode custar o 

emprego, ou pior. 

 

Enfim o backup é um elemento crucial para segurança da informação para se garantir 

que a integridade, a confidencialidade, e principalmente a disponibilidade da informação. 
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3. TIPOS DE BACKUP  

 

3.1. Full 

 

O backup full realiza as cópias dos arquivos que foram determinados na configuração 

da ferramenta de backup utilizada, independente dos arquivos da lista terem sofrido alteração, 

além de ser realizado quando feito o backup pela primeira vez ou no inicio de cada ciclo de 

backup.  

 Na figura 1 abaixo a uma ilustração de um backup full, foi realizado um backup full 

de 1Gb  depois realizado outro backup de 1Gb  assim sucessivamente , pode-se observar que 

ele vai conter os mesmos dados mais com as modificações realizadas desde o ultimo backup,  

mas o primeiro backup contém os dados originais sem modificação.  

 

Figura 1- Exemplo de backup Full 

 

 Fonte: http://www.nametec.com.br/blog/?p=45 

 

3.2. Diferencial 

 

O backup diferencial efetua o backup somente de arquivos que foram modificados a 

partir do último backup full, ou seja, se um backup full foi feito no sábado e foi realizado um 

backup diferencial na segunda-feira, o backup somente conterá os dados modificados e 

criados da segunda-feira. Se realizar um backup diferencial na terça-feira conterá os dados 

modificados e alterados. Sendo assim se caso houve necessidade de recuperação dos dados 

anteriores deve-se ter feito um backup full, por exemplo, da segunda e terça.  

Na figura 2 abaixo está ilustrado o backup diferencial, foi realizado um backup 

diferencial do backup full que contém 10 Gb no total, as modificações realizadas neste backup 

http://www.nametec.com.br/blog/wp-content/uploads/2014/04/full-backup.640.224.s.png
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foram de 0.5 Gb, foram realizados mais dois diferenciais que contiveram o mesmo tamanho 

equivalente, o total do backup diferencial foi de 1 Gb , isso quer dizer que o backup 

diferencial ele realiza o backup armazenando a diferenças do dados do full mais acumulado 

eles a cada execução. 

Figura 2: Exemplo de backup Diferencial 

 

 Fonte: http://www.nametec.com.br/blog/?p=45 

 

3.3. Incremental 

 

O backup incremental faz backups de arquivos que foram modificados a partir do 

último backup diferencial. Diferente do diferencial se for feito um backup incremental após 

outro incremental, o segundo backup incremental não irá conter os dados do primeiro backup.  

Na figura 3 abaixo está ilustrado o backup incremental, foi realizado um backup 

incremental a partir do backup full contendo a quantidade de 10 Gb. O backup incremental 

obteve a quantidade de 1 Gb no primeiro incremental, já no segundo tem-se apenas 0.5 Gb e 

no terceiro 1 Gb, ou seja, o backup incremental não é acumulativo se for realizando um 

backup incremental após outro, o segundo não conterá os dados do primeiro. O que se difere 

do diferencial. 

Figura 3 - Exemplo de backup Incremental

  

Fonte: http://www.nametec.com.br/blog/?p=45 

 

 

http://www.nametec.com.br/blog/wp-content/uploads/2014/04/differential-backup.640.201.s.png
http://www.nametec.com.br/blog/wp-content/uploads/2014/04/incremental-backup.640.200.s.png
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3.4. Cópia  

 

A cópia é um tipo de backup secundário realizado de forma redundante. Os dados são 

armazenados sem alteração. Utilizadas em backup off-site. 

 

3.5. Migração  

 

A migração os dados são passados de uma mídia para outra mídia sendo que a 

primeira deixa de existir. Ela é utilizada quando se presume que houve um erro na leitura ou 

gravação de dados em uma mídia. 

 

3.6. Vantagens e Desvantagens dos Tipos de Backup 

 

Na tabela 1 possui os tipos de backups mais utilizados e suas respectivas vantagens e 

desvantagens. 

 

Tabela 1 - Tipos de backups  e suas vantagens e desvantagens 

 Fonte: Elaborada pelos próprios autores 
 

 

 

 

Tipos de backups 

 

Vantagens 

 

Desvantagens 

 

Full 

 

Cópia total de dados 

Acesso rápido aos dados 

Dados redundantes  

Tempo 

Consume uma grande quantidade de 

armazenamento 

 

Diferencial 

 

Backup rápido exigindo pouco 

armazenamento. 

 

Recuperação pode ser complexa, pois 

pode gastar mais de um volume (um 

backup full e o último diferencial). 

 

 

Incremental 

 

Uso eficiente do tempo 

Uso eficiente da mídia de backup 

 

Recuperação se torna mais complexa 

pelo fato de se necessitar fazer um 

backup full e dos incrementais 

existentes 
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4. MÍDIAS DE BACKUP  

 

Na década 60 passa a existir as fitas magnéticas, um meio mais rápido e eficiente de 

armazenamento em relação aos cartões perfurados, além de ter um custo relativamente baixo 

e maior poder de armazenamento, tornando-se o mais popular e pioneiro tipo de 

armazenamento de backup. O armazenamento em fita não deixou de ser utilizando, pois 

continua presente em máquinas de grande porte. Ao passar dos anos sugiram vários formatos 

de fitas magnéticas, hoje existem fitas que suportam o armazenamento de mais de 3 terabytes 

de dados sem compressão.  

No ano de 1956 a IBM construía os primeiros discos rígidos com a capacidade de 

armazenamento de 5 MB (megabyte), o HD (disco rígido) fazia parte de um equipamento 

chamado IBM 350 RAMAC, possuía um tamanho equivalente a dois refrigeradores. Esta 

tecnologia da época possuía um custo elevado e menor poder de armazenamento o que 

inviabilizava a sua utilização para backups. Hoje se utiliza vários meios de armazenamento ou 

dispositivos para realizar uma cópia de segurança, um disco rígido (HD externo), dispositivo 

de armazenamento USB, mídias ópticas, fita magnética ou nuvem (internet), para se escolher 

o mais adequado, vai depender do tamanho dos arquivos para cópia, a qual se pretende 

realizar o backup. 

 

4.1. Fita Magnética  

 

    No geral as fitas possuem a capacidade na seguinte forma: não compactado e 

compactado. A quantidade de dados a serem compactados pode variar em relação ao seu 

formato original. “A fita é o mais tradicional meio de cópia de dados. Pode ser armazenada na 

própria empresa ou fora dela. Também pode ser descarregada em uma máquina de 

contingência da empresa ou em máquina contratada de algum prestador de serviços de 

contingência”. (PINHEIRO, 2004).  

 Alguns modelos de fita magnética para backup: 

 

 Linear Tape-Open (LTO): A capacidade nativa recente da fita LTO vai de 100 GB a 

3.2 TB (terabytes), a  LTO-1 tem a capacidade de 100 GB , a LTO-2 tem a capacidade 

de 200 GB, a LTO-3 tem a capacidade de 400 GB, já  a LTO-5 possui a capacidade de 
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1,5 TB e a LTO-6  possui  3.2 TB  de capacidade. Este modelo de  fita  possui  taxas 

de velocidade de 15, 40, 80, 120, 140 e 270 MB/s. 

 Digital Data Storage (DDS): A capacidade atual do DDS  é de 36 GB e 80 GB. A 

DDS-72 com capacidade de 36 GB  e a DSS 160 com capacidade de 80 GB  com a 

velocidade de 3.2 e 6.9 MB/s. 

 Digital Line Tape (DLT): A capacidade mais atual é de 800 GB com taxa de 

transmissão de 60 MB/s referente a DLT-S4. 

As fitas magnéticas possuem desvantagens. Segundo Pinheiro (2004): 

A opção de contar apenas com a fita para o backup e restauração de um sistema 

apresentam vários desafios significativos em termos de nível de serviço. O backup e 

a recuperação tradicionais baseados em fita não conseguem atender aos objetivos de 

tempo de recuperação críticos de hoje, pois não oferecem nenhuma garantia de que é 

possível fazer um backup completo dos dados ou recuperá-los totalmente, exigindo 

também períodos de backups longos que afetam diretamente a disponibilidade dos 

aplicativos em rede. 

 

Já se tratando das suas vantagens “a fita é o melhor meio para se guardar os dados já 

que sua duração é superior ao do disco. Mais isso depende do jeito que a fita e os discos 

foram feitos e o cuidado que se tem com sua conservação”. (PRESTON, 2013). 

 

4.2. Mídia Óptica 

 

 “São todas as mídias que armazenam os dados por reflexão ou marcação. Entram 

nessa categoria as fitas perfuradas, que usam leitura óptica como mídia de marcação e os 

DVDs (Digital Versátile Disc), e CDs como mídias de reflexão” (PINHEIRO, 2004). 

Por estas mídias não serem duráveis, confiáveis e não possuírem uma capacidade 

relativamente boa para armazenamento, elas não são tão utilizadas para backups. “Isso se 

deve ao fato de um CD ou DVD ser passível de arranhão ou corrosão por fungo, por exemplo. 

Além dos CDs e DVDs, tem-se o Blu-Ray que apresenta maior capacidade de 

armazenamento, conforme supracitado, porém, seu drive e sua mídia apresentam alto custo.” 

(BORBA, 2015). 
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4.3. Discos Rígidos  

 

Os discos rígidos por serem mais confiáveis, acessíveis a sistemas operacionais e 

possuírem uma grande capacidade de armazenamento além da diminuição do custo por 

Gigabyte, se tornou uma boa opção de mídia de backup para pequenas e médias empresas. 

“Os discos levam vantagem sobre as fitas com relação à velocidade de acesso. São rápidos na 

busca da informação e têm boa taxa de transferência de dados, mais perdem em espaço” 

(PINHEIRO, 2004).  

Mas há um, porém “O disco é a melhor alternativa para backup, mais nem todos 

podem pagar pelo melhores. Mesmo as empresas que preenchem os seus centros de dados 

com disco desduplicado e outros ainda tendem a usar a fita, principalmente por razões de 

custo” (PRESTON, 2013). 

 

5. LOCAIS PARA O ARMAZENAMENTO DE BACKUP 

  

Escolher o melhor local de armazenamento do backup vai garantir que as copias feitas 

estejam seguras em casos estremos de perda de dados.  

Em um planejamento de backup é importante considerar o armazenamento do 

material copiado, garantindo que ele possa ser adequadamente recuperado no futuro. 

Alguns itens básicos, tais como armazenar a fita (ou outro dispositivo) utilizada em 
local apropriado e considerações sobre danos causados por “intempéries” do 

ambiente são fundamentais para garantir que as informações em backup estarão 

disponíveis quando necessárias. (DI, 2015). 
 

Há duas alternativas de armazenamento de backup, onsite (no local) e offsite (fora do 

local).  

 

5.1. Backup Onsite 

 

O armazenamento onsite, consiste em armazenar as cópias de segurança no local onde 

foram criadas. 

 

5.2. Backup Offsite 

 

Armazenamento offsite requer o armazenamento dos dados em um servidor remoto, 

através da internet, mas também atrás de acesso direto. Este backup consiste no 
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armazenamento das copias de segurança em localidades diferentes e longe do local de origem 

do mesmo. 

 

5.3. Vantagens e Desvantagens dos Locais para o Armazenamento de Backup 

 

Na tabela  2  possui os tipos de locais de armazenamento de backup e suas respectivas 

vantagens e desvantagens. 

 

Tabela 2 - Os tipos de locais de armazenamento e suas vantagens e desvantagens 

Fonte: Elaborada pelos próprios autores 

 

Para escolher o melhor meio de armazenar o backup é uma questão de preferência. 

Alguns optam manter os dados no local, para fácil monitoramento de dados. Outros vão 

preferir o armazenamento offsite, até o momento que for necessário. Mas a melhor escolha 

seria tanto o onsite, como o offsite, ou seja, os dois meios de armazenamento 

simultaneamente, o que um tem de desvantagem ou outro tem de vantagem. 

 

 

Tipos de Locais 

 

Vantagens 

 

Desvantagens 

 

Onsite 

 

Acesso direto aos dados; 

Menos dispendioso; 

Acesso à internet não é 

necessário. 

 

 

Em um evento catastrófico, os dados 

armazenados podem ser destruídos, perdendo 

todos os dados originais e cópias. 

Os dados no armazenamento local podem ser 

roubados, o que resulta na perda de tempo, 

dinheiro e dados. 

 

Offsite 

 

Acesso aos dados de qualquer 

local via internet ou FTP; 

Dados serão preservados em 

caso de um evento que ocorrerá 

dentro da empresa; 

As cópias de backup podem ser 

compartilhadas para diferentes 

locais remotos. 

 

 

Pode ser complicado para acessar os dados, 

porque alguns dos servidores de backups offsite 

serão colocados rotineiramente off-line, para a 

realização de manutenção preventiva. Durante a 

realização dessa tarefa, o acesso aos dados será 

limitado ou cortado. 
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6. DEFINIÇÃO DE POLÍTICA DE BACKUP E COMO CRIA-LA  

 

O banco de dados é o bem mais valioso de uma empresa, onde contém os dados de 

clientes, das finanças, informações de mercado, entre outros, por isso a preocupação com 

esses dados devem ser eminente. Não há como prever, quando ocorrerá algum desastre por 

causas naturais, por vírus, roubo, ou erro humano, onde arquivos de suma importância para a 

instituição podem ser perdidos.  

No caso de sistema de informação de uma empresa, é importante que se tenha uma 

politica de backup, que visa através de vários passos, a restauração de qualquer tipo de dado 

registrado no sistema.  

A importância de um dado armazenado dentro de um sistema é fundamental para 

identificação de onde e como cada dado deve ser armazenado. No caso de informações 

críticas, deve-se realizar a especificação e identificação das regras de armazenamento e a 

necessidade ou não da expansão dos componentes. Um gerenciamento correto desses dados é 

imprescindível. Mas não basta apenas criar essas politicas, é necessário verificar se elas estão 

sendo seguidas, em um pequeno espaço de tempo. 

 Segundo Pinheiro (2005): 

O gerenciamento é um fator importante na arquitetura de rede, pois apenas um 
conjunto de solução de hardware e software por si só nada pode garantir em termos 

de eficiência e segurança no tráfego de informações. O maior desafio, porém, é 

desenvolver uma infraestrutura capaz de operar sobre os padrões abertos e 

independentes de plataformas de hardware de armazenamento. 

 

Para garantir que a recuperação dos dados seja de forma integra e confiável deve se 

seguir um passo a passo, o que chamamos de política de backup.  Toda organização deve ter 

uma política de backup, para que todos da organização sigam um procedimento na hora de 

realizar o backup, assim padronizando o processo.  

Para se realizar uma política de backup deve se seguir as seguintes etapas: 

 

 Ter uma Equipe Responsável: Nesta etapa acontece a escolha da equipe, ou seja, quem 

será responsável pela criação, implantação, manutenção da política de backup, mas, no 

entanto esta equipe deve possuir membros do setor de TI junto à direção da instituição. 

 Avaliação acerca dos Equipamentos Informatizados e os Dados: Nesta etapa há o 

mapeamento de dados que são relevantes para a instituição, como sistemas 

informatizados que é utilizado pela mesma e dados que talvez não tenham um valor, 
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que são identificados como lixo digital e realizado o mapeamento pode se dizer quais 

dados deveram se agregados a política. 

 Detecção de Dados Críticos: Após a realização do mapeamento de dados que são 

considerados críticos para tomada de decisão da instituição devem se incluir no 

sistema de backup da instituição. 

 Normas e Procedimento no Uso de Sistemas de Informação: Deve-se ter  as normas e 

procedimentos que os funcionários e usuários do sistema de informação devem seguir 

para que se padronize a utilização e armazenamento dos backups para a recuperação 

eficientes dos dados.  Há alguns pontos para a criação de normas e procedimento para 

o uso de sistemas de informação que são: Acesso interno e externo; uso da Intranet, E-

mail e internet; o uso de politica de segurança, instalação e uso de softwares, de 

senhas; etc. 

 Construção da Política de Backup da Instituição: Nas etapas anteriores houve a 

identificação dos dados que devem ser efetuados os backups, nesta etapa escolhe-se 

qual mídia será armazenado o backup, na maioria das vezes á utilização de fitas para 

backup e levando isso em conta para política de backup é importante analise dos 

seguintes aspectos: onde serão armazenadas as fitas; a utilização de cofres anti-chamas 

para o armazenamento do backup no próprio lugar onde foi criado, caso ocorra um 

incêndio os dados estarão protegidos; armazenar o backup em ordem cronológica, ou 

seja, de forma sequencial para que a recuperação ocorra de forma rápida; a vida útil da 

fita deve ser analisada antes de armazenar o backup, senão os dados podem ser 

perdidos por defeito da mídia; simular a restaurações de backup para que se possa 

detectar os erros antes que os backups sejam feitos. 

 Conscientização para o Uso da Política de backup: Ao conscientizar os usuários para a 

política de backup eles estarão aptos a evitar erros no armazenamento do backup; 

 Publicação da Politica de Backup: Que todos tenham o conhecimento em relação à 

politica, para que os usuários tenham a noção sobre as regras e procedimentos a serem 

seguidos para segurança dos dados da instituição. 

 Implantação da Politica de Backup: Convém implantar a politica aos poucos para que 

após a divulgação o usuário tenha se familiarizado com as regras e procedimentos. 

 Revisão da politica de backup: A politica deve ser revista e atualizada perante 

mudanças tecnológicas. 
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Mesmo com a implantação de uma politica de backup, convém sempre monitorar 

constantemente o sistema, ter uma pessoa responsável para realizar esse papel, observar os 

equipamentos utilizados, prover uma atualização com o decorrer do tempo, que mesmo que 

aconteça alguma catástrofe, a empresa ou sistema, consiga recupera-se do desastre.  
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7. ARQUITETURA DE BACKUP 

 

O objetivo de criar uma arquitetura de backup é realizar o backup dos sistemas ao 

mesmo tempo em que os mantêm disponíveis. Para se cumprir este objetivo diversos fatores 

organizacionais e técnicos devem ser levados em conta. 

Os softwares de backup exigem alguns componentes necessários para a arquitetura de 

backup funcionar de forma correta:  

 Um servidor Master: Para administração, catálogo e controle do agendamento. 

 Servidores de Mídia: Conecta os dispositivos de backup, trazendo os dados do 

servidor master para o dispositivo de backup. “Meta dados viajam pela LAN para o 

master via Servidores de Mídia. O Mídia Server de SAN só pode fazer backup de si 

mesmo” (VERAS, 2008). 

 Backup-Clients: São os sistemas que se realiza o backup, enviando os dados para o 

servidor de mídia. 

 Agentes: Base de dados permanece disponível para leitura e gravação durante o 

backup. 

Ilustrado na figura 4 abaixo: 

Figura 4 – Backup e recuperação por LAN 

 

Fonte: Tecnet.microsoft 
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7.1. Topologias utilizadas com os softwares de backup 

 

A tecnologia de armazenamento de backup era realizada através de discos rígidos 

conectados diretamente à adaptadores de armazenamentos em servidores. Hoje, esse 

armazenamento é conhecido como DAS (Direct-Attached Storage), cada servidor conectado 

no próprio dispositivo de backup. O modo que se faz backup, mudou consideravelmente com 

tecnologias como SAN (Storage Area Network), que permite otimizar e simplificar o processo 

de backup e recuperação, e NAS (Network Attached Storage), arquitetura de várias camadas, 

os servidores de backup coletam metadados sobre os dados de backup, enquanto os servidores 

de mídia gerenciam os dados que está sendo realizado o backup . 

A forma que os servidores e os dispositivos de armazenamentos estão ligados varia 

de arquitetura para outra. Geralmente, os sistemas de armazenamento 

compartilhados são divididos em Storage Area Networks (SANs) e Network-

Attached Storage (NAS). Em SANs, a estrutura da rede pode ser Fibre Channel ou 
Gigabit Ethernet, e os dados são transportados em bloco de dados (block-based), 

Small Computer Systems Interface (SCSI). Em NAS, a estrutura da rede é 

normalmente Ethernet, e os dados são transportado ao longo da rede em arquivos 

(file-based). (UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO COPPE, 2015). 

 

Abaixo tem-se as topologia utilizadas para o armazenamento dos dados. 

 

7.1.1. DAS (Direct-Attached Storage) 

 

Ele trabalha com blocos de discos, a sua principal limitação é a conexão. Não funciona 

como um servidor é apenas um conjunto de discos rígidos que são acessados por um ou mais 

maquinas desde que o dispositivo de acesso possua muitas portas. Os protocolos e 

barramentos mais utilizados pelo DAS são: ATA, SATA, USB, Firewire, eSATA, SCISI, 

SAS, Fibre Channel. 

 

7.1.2. SAN (Storage Area Network) 

 

O acesso é realizado por, meio de uma estrutura flexível e de alto desempenho. 

Diversos clientes podem acessa-la a partir de diferentes dispositivos para armazenamento, 

similar ao NAS, mas com menos overhead e com uma estrutura de rede dedicada. Na maioria 

das vezes é baseada em Fibre Channel, pode-se dizer que o SAN combina a configuração e 

flexibilidade do NAS com maior desempenho relacionado ao DAS. A flexibilidade do SAN 
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se deve a ele possuir vários protocolos de camada superior (ULPs- upper-level protocol) para 

transporte dos dados. Que são: FCP (Fibre Channel Protocol), FCIP (Fibre Channel sobre 

TCP/IP), IFC, FCoE e o iSCSI(Internet Small Computer System Interface).  

 

7.1.3. SAN LAN Free 

 

Rede própria para backup, usada para realização de backup de aplicações que contém 

grandes números de dados em ambientes 24x7, precisa-se de uma rede com storage 

centralizado para que o restore seja realizado rapidamente. Também utiliza como 

armazenamento uma VTL (Virtual Tape Library) é como tipo um storage que simula uma 

unidade de fita.   

 

7.1.4. SAN Server Free 

 

 Ela realiza um clone da base de produção, o backup é realizado a partir do clone e não 

dos sistemas de arquivo. 

 

7.1.5. NAS (Network Attached Storage) 

 

É uma forma de compartilhamento que utiliza a rede através de IPs e protocolos de 

sistemas de arquivo exemplo, o NFS (Network File System), CIFS (Common Internet File 

System), SMB (Server Message Block) para acessar os dados. A utilização do protocolo 

TCP/IP para o transporte de dados pode resultar em perda de desempenho. Os números de 

dispositivos a serem gerenciado pelo NAS é limitado a partir da sua capacidade de controlar 

os pedidos e o thoughput da rede dentre o dispositivo e o cliente.  

Os sistemas de arquivos presentes no NAS são compartilhados entre muitos clientes, 

assim mantendo uma grande escalabilidade. “A responsabilidade de formatar, particionar e 

distribuir informações nos discos do storage é do próprio storage, e não do sistema 

operacional cliente.” (FAGURY, 2012).  
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7.1.6. FC (Fibre Channel) 

 

É uma tecnologia usada em storage network. Ele foi construído para proporcionar um 

alto throughput, confiabilidade e escalabilidade controlada. As vantagens do SAN estão 

direcionadas a acesso e gerenciamento de dados proporcionados pela tecnologia Fibre 

Channel. Os dados se tornam mais acessíveis pelo fato do Fibre Channel Fabrics incluir 

vários servidores e dispositivos para armazenamento. O Fibre Channel responde as 

requisições de várias aplicações na qual suas informações crescem a cada dia. 

A arquitetura Fibre Channel é implementada em três tipos de topologias de 

transporte: ponto a ponto, laço arbitrado, e fabric. Na configuração da topologia 

ponto a ponto, a conexão entre dois dispositivos é dedicada. Já na topologia laço 

arbitrado, o meio é compartilhado, permitindo que dois ou mais dispositivos possam 

se comunicar. Um conjunto especial de comandos é empregado para controlar o 

acesso do meio pelos dispositivos. A topologia Fibre Channel fabric permite 

múltiplas e coexistente conexões ponto a ponto via comutação nível 2, provendo 

maior desempenho e escalabilidade.. (UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE 

JANEIRO COPPE, 2015). 

 

7.1.7. SCSI (Small Computer System Interface) 

 

A arquitetura SCSI constitui em um sistema virtual de solicitações (comados) e 

retornos (respostas) transmitidas entre o initiator (origem) e o target (destino). A função desta 

arquitetura é prover uma camada de abstração entre clientes e os dispositivos para o 

armazenamento, pois sem esta camada os clientes teriam que conter informações sobre os 

dispositivos utilizados. Este motivo induziu a criação de interfaces para aplicações e 

dispositivos para armazenamento, um modelo para o armazenamento de maneira abstrata para 

sistemas abertos.  

O protocolo de comando do SCSI é um ponto principal para tráfegos dos dados de 

maneira rápida e precisa entre clientes e dispositivos para armazenamento de dados. “Os 

comandos e dados são transportados entre o cliente e o alvo, nas redes SANs principalmente 

por Fibre Chanel Protocol e iSCSI” (UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO 

COPPE, 2015).  Nas redes SANs , o ULPs mais utilizados são as variantes do protocolo SCSI 

, este ULPs  provem o encapsulamento dos comando SCSI . 

O storage utilizado pela instituição é o PowerVault MD3 Serial Attached SCSI 

Storage Series que utiliza a tecnologia SCSI. 
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7.2. Recursos de infraestrutura 

 

“A infraestrutura de backup é composta por diversos componentes como os drives, 

mídias, a library, o servidor de backup, as interfaces de rede, a rede de dados, o storage de 

Backup e inclusive o hardware dos clientes que efetuam backup” (CALVANO, 2014). 

Podem-se analisar estes elementos em três pontos com relação à arquitetura, dimensão e uso: 

 Arquitetura: Os elementos devem ser ajustados ou integrados para que possam utilizar 

ao máximo sua capacidade, resultando em uma maior flexibilidade de utilização. 

 Dimensão: É uma analise da arquitetura mais com o foco no que diz respeito aos 

elementos a serem configurados para que disponibilizem a capacidade de vazão para 

que seja feito o backup de cada volume em seu respectivo tempo de execução e estes 

elementos serão liberado para sua reutilização. 

 Uso: Este caso lida com a vazão de dados como resultado do que foi planejado, ou 

seja, não dar para se ter uma arquitetura de backup se não medirmos sua utilização. 

Os pontos em relação à arquitetura e dimensão se diferenciam, arquitetura tem o foco 

na estruturação do problema para atender uma determinada demanda e como os recursos 

dimensionados podem habituar-se a situações não planejadas. 

A vazão de dados é muito importante, se resume em dois elementos, o volume a ser 

backupeado e a janela de tempo que levará para executa-lo. 

 

7.2.1.  Janela de backup  

 

A janela é o tempo disponível para que o backup seja feito em um determinado 

volume.  Parece ser foco da programação e do dimensionamento do backup.   

A determinação de uma janela esta ligada ao ciclo de atualização de dados de uma 

aplicação. É claro que o problema é simplificado pelo fato de termos servidores 

funcionalmente equivalentes bem como aplicações que por acompanharem o mesmo 

processo de negócios da empresa vão ter ciclos muito similares de atualização. 

(CALVANO, 2014). 

 

Particularmente cada aplicação possui seu determinado período de operação e 

funcionamento que define o momento em que seus dados são consultados e atualizados. Um 

backup programado deve-se dispor de um posicionamento que permita a captura e 

preservação de um volume de atualizações que mostre um mínimo de perda possível. Portanto 

não há uma afirmação de quando um backup deva ser feito.  
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Determinar uma janela de backup é uma tarefa de conciliação entre o período de 

atividade de uma aplicação que necessita de salvamento de dados versus o momento da 

realização da atividade de backup. Não se pode desconsiderar que ao executar um backup a 

aplicação sofrerá um impacto em seu funcionamento, o desempenho do backup vai depender 

da aplicação. Então ao definir uma janela de backup necessita-se a analise dos períodos de 

funcionamento da aplicação para a obtenção da melhor estratégia e janela a ser empregada, 

além do limite da aplicação, pois em caso de problemas na realização dos backups, eles terão 

que ser realizados novamente fora da janela atribuída para o backup. 

Após analisarmos todas as aplicações, suas necessidades e definirmos os volumes de 

dados e as janelas, obteremos uma certa coincidência de tarefas para um 

determinado horário. Chamaremos este horário, onde existe umintensa concorrência 

de recursos de tal forma que o atraso em uma tarefa impacta diretamente as demais, 

de janela crítica de produção, ou janela de produção.  (CALVANO, 2014). 
  

 Ao realizar o levantamento do que é necessário em uma aplicação, há necessidade de 

apurar somente o que os desenvolvedores ou usuários da aplicação querem, mas na verdade o 

que se pode fazer para que haja flexibilidade no agendamento do backup, afinal a 

responsabilidade de definir como será o backup é da área de produção e não da aplicação, 

pelo fato de que a área de produção lida como os recursos de armazenamento de cada 

aplicação e sabe dos perigos da perda de dados, já área de aplicação define o período de 

funcionamento da aplicação e da atualização de seus dados que dependendo de sua 

importância e volume determinam qual técnica de armazenamento e tipo de mídia a ser 

utilizada. 
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8. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA  

 

Foram analisados trabalhos similares ao tema proposto ao TCC, que relatam a 

implantação e execução de um sistema de backup que são: Desenvolvimento de um Sistema 

de Gerenciamento e Backup automático de Dados para o Serviço de Radioterapia no Hospital 

das Clínicas de Ribeirão Preto (HCFMRP) (Vinícius Costa Lima, 2012), Estudo de 

viabilidade com enfoque experimental para a implantação de sistema de backup open source 

em ambiente corporativo (Itagiba C. Carneiro Leão, 2010), Backup e recuperação mais efetiva 

(UTFP) (Denilson Augusto Domingues, 2012). O trabalho de Vinícius Costa Lima se refere à 

implantação de um sistema de backup em um ambiente hospitalar para o armazenamento das 

informações referentes aos pacientes da Radioterapia, informações estas que são importantes 

para a obtenção dos dados dos pacientes em tratamento.  

Segundo Lima (2012): 

 “[...] Com base na grande importância de se realizar periodicamente backups que 
venham a garantir a segurança dos dados, buscou-se uma solução para suprir a 

necessidade da criação, gerenciamento e automatização das cópias de segurança de 

dados no âmbito do Serviço de Radioterapia do Centro de Ciências das Imagens e 

Física Médica (CCIFM) do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de 

Ribeirão Preto (HCFMRP) [...]”. 

 

Em sua introdução ele descreve duas situações em relação ao armazenamento e 

gerenciamento da informação.  

Segundo Lima (2012): 

 “[...] No entanto, há duas principais situações nas quais essas informações podem 

tornar-se indisponíveis. Primeiramente, o mau (ou a falta de) gerenciamento podem 
dificultar ou até mesmo impedir o acesso a tais recursos, devido à dificuldade 

imposta para localizar a informação desejada. Caso o armazenamento seja físico, 

ainda mais árdua será a tarefa. Indo mais além, em determinadas situações, pode ser 

considerado mais fácil repetir o processo de obtenção da informação do que 

localizá-la em sua primeira existência, o irá gerar redundância desnecessária e 

acumular dados. Em segundo lugar, não é pequena a probabilidade de ocorrer 

significantes perdas de dados, independentemente da forma de armazenamento, o 

que pode vir a prejudicar seriamente os registros de saúde de determinado paciente. 

Isso dificultará manter o acompanhamento e tratamento de um paciente, gerará mais 

gastos financeiros, devido à necessidade de repetição de consultas e exames para 

suprir as informações perdidas, por exemplo, além do tempo que será desperdiçado 

(tanto para o paciente quanto para os profissionais envolvidos) ao realizar-se algo 
que já havia sido feito anteriormente [...]”. 

 

Na citação acima mostra que quando não há um gerenciamento das informações que 

são coletadas dos pacientes, leva a ocorrências de perdas de informações importante para 

verificação da condição do paciente, além das inconsistências de dados, o que implica em 

informações desencontradas por falta de atualizações e de um sistema que realize esta tarefa. 
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Vinícius Costa Lima se baseou no conceito de backup para elabora uma solução para os 

problemas encontrados na segurança das informações do hospital, criando um sistema para o 

gerenciamento automático das informações dos pacientes da Radioterapia a fim de mantê-los 

disponíveis através de cópias de segurança. 

“[...] Com base no cenário encontrado e na tentativa de reduzir o risco de perda e 

garantir a redundância e segurança dos dados do Serviço de Radioterapia e tornar o 

processo de criação e gerenciamento de cópias de segurança mais dinâmico e eficaz, 

buscou-se desenvolver uma ferramenta dedicada a esse trabalho que, operando de 

forma distribuída, fosse capaz de suprir as necessidades encontradas e aprimorar o 

processo de backup. (LIMA, 2012). [...]”. 
 

 

O Trabalho de Itagiba C. Carneiro Leão se refere a um estudo sobre à viabilidade da 

implantação de um sistema de backup Open Source em ambiente corporativo. 

Segundo Leão, (2010): 

“[...] As empresas estão ávidas por consumir as tecnologias de ponta oferecidas pelo 

mercado, mas não possuem maturidade suficiente no trato com os softwares e 

equipamentos recém-adquiridos. Desta maneira, os administradores de sistemas 

acabam por se adaptar às soluções de seus fornecedores e parceiros, sem um prévio 

estudo de viabilidade, de planejamento e monitoramento de performance de recursos 

[...]”. 
 

Como mostra a citação, as empresas não estão preparadas para o manuseio de 

tecnologias, isso se reflete muito na não utilização de um planejamento adequado para 

adquirem estas tecnologias, sem ter o conhecimento e pessoal necessário para sua utilização 

ou implantação os equipamentos acabam não sendo utilizados. 

No trabalho de Denilson Augusto Domingues relata sobre a importância de se fazer o 

backup. Foi realizado um pequeno comparativo em relação as mais conhecidos sistemas 

Opens Sources Backup, foram utilizadas no estudo (Amanda, Bacula, Rsync).   

Segundo Domingues (2012): 

“[...] Estas são coisas que geralmente resultados acidentais ao invés de ações 

sinistras. Alguém provavelmente diria, depois de todos estes anos de  

desenvolvimento e operação em serviços de TI, nós deveríamos ser aptos a  entregar 

serviços que são altamente confiáveis. Infelizmente este não é sempre o caso. Atrás 

de cada incidente, há sempre dezenas de esquecimentos, centenas de incidentes 

menores e milhares de piores práticas [...].”  

 

Ao analisar o que foi dito pode-se observar que não há a devida atenção em relação ao 

cuidado com os dados, isso se torna claro quando á perda de dados, então á preocupação de 

tentar achar o culpado, mas esquecendo de concertar o erro.  

Segundo Domingues (2012): 

 “[...] Devido à recente inundação de casos importantes em que fitas de backup 

roubadas ou perdidas expuseram milhares de registros de saúde e finanças 
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confidenciais, a necessidade de criptografar os dados sigilosos tornou-se ainda mais 

urgente [...]”. 

 

Por isso é importante ter a atenção voltada para proteção dos dados, não é fazendo 

uma copia qualquer, que os dados estarão seguros, mais fazer uma copia segura utilizando 

meios de segurança que não permita que outras pessoas tenha o acesso aos dados, por 

exemplo, a criptografia. 

Os trabalhos lidos aperfeiçoaram o conhecimento sobre backup, assim constatando 

que uma aplicação de uma ferramenta para execução de backup, exige pesquisa e 

planejamento para que se possa obter os dados que necessitaram realmente estarem inclusos 

em um backup, qual ambiente estamos lidando se é uma empresa e ou instituição de ensino, 

tudo com relação a como implantar um sistema que atenda aos requisitos necessários para 

obtenção da segurança aos dados e sua disponibilidade em caso de perda. 
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9. METODOLOGIA 

 

Será realizado um comparativo teórico entre sistemas de Opens Sources backups mais 

utilizados para realização de backup. Para esse comparativo serão utilizados os requisitos 

propostos pelo setor de Tida instituição para analise da escolha do melhor sistema que 

atenderá as necessidades do instituto que estão expressos nos tópicos abaixo: 

 

 Executar nas plataformas Linux e Windows: O sistema pode ser instalado nestes 

sistemas operacionais; 

 São capazes de executar backups de vários sistemas operacionais; 

 Realizam backup de máquinas virtuais ligadas; 

 Possui interface gráfica; 

 Suporta dispositivos de Storage e fita: O instituto possui um equipamento de Storage 

de fita; 

 Possui recursos que permitam a customização do backup: Permite que se adeque o 

sistema as necessidades; 

 Não exigir grandes recursos de hardware: Não exige grande poder de processamento; 

 Efetuar backup em Banco de Dados: O instituto possui os bancos de dados Mysql e 

SQLServer; 

 Realizam backups em servidores: O instituto possui 16 servidores sendo (10 

servidores Windows e 6 Linux virtuais). 

 

Ao final do comparativo a ferramenta que melhor atender aos requisitos propostos será 

implantada. Mas antes de realizar o comparativo haverá uma breve descrição de cada sistema 

escolhido para este comparativo que são: Amanda, BackupPC e Bacula .Estes sistemas foram 

escolhidos devido que suas características que são as que mais se aproximam dos requisitos 

proposto acima, contudo existem diversas ferramentas que foram analisadas ao longo deste 

estudo que foram: Areca Backup, Cobian Backup, Duplicity, LuckyBackup, Zimbra, 

urbackup e Nimbus. Todos os sistemas possuem suas desvantagens, mas estas desvantagens 

fizeram com que não fossem inseridos no comparativo que será justificado a seguir:  
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Com relação ao Areca Backup foi encontradas informações em uma matéria publicada 

pela revista Linux Magazine escrita por James Mohr. Segundo MOHR (2015, p. 67). 

O Areca não é um aplicativo cliente servidor, mas um aplicativo para backup de 

sistemas de arquivos locais. O site do Areca afirma explicitamente que o software 

não é capaz de criar imagens de sistemas de arquivos ou de discos inteiros, e não 

consegue gravar dados em CDs e DVDs. Os backups podem ser gravados em 

máquinas remotas com FTP ou FTPS, e é possível fazer backups a partir de sistemas 

de arquivos remotos, mas sem nenhum agente remoto. O Areca não oferece um 

agendador, então é esperado que  você utilize algum outro software de agendamento 
de tarefas (como o cron ) para iniciar seus backups automaticamente em horários 

agendados.  

 

“O Areca não tem uma lógica de programação própria, nem pode lidar com fitas ou 

agir como um servidor para clientes de backup”. (BRENDEL, 2015, p.52).  A desvantagem 

encontrada no Cobian Backup foi fato dele somente realizar backup em sistemas operacionais 

Windows além de ser somente executado no mesmo.  

Uma ferramenta de backup para Windows tanto para desktops quanto para 

servidores que realiza cópias agendadas de arquivos e diretórios para outros 

diretórios ou drives no mesmo computador ou para outras máquinas na rede via 

FTP. Ele pode ser executado como um aplicativo normal ou como um serviço do 

Windows. (SEMPREUPDATE, 2014). 

 

Já com relação  LuckyBackup “Apesar de não ser recomendado para grandes 

empresas, por tratar-se de uma versão em desenvolvimento, o LuckyBackup oferece um 

conjunto básico de recursos que pode satisfazer usuários domésticos e pequenas empresas”.   

MOHR (2015, p. 67). “O Luckybackup é uma opção para aqueles que utilizam Linux como 

desktop.” (SEMPREUPDATE, 2014). “Duplicity ainda está em Beta. Como qualquer 

software, ele ainda pode ter alguns bugs, mas vai trabalhar para o uso normal e está em uso 

agora para grandes backups pessoais e corporativos” (DUPLICITY, 2015). O Zimbra ele é 

voltado para backup de e-mails e administração destes.“Zimbra  é uma ótima ferramenta Open 

Source para colaboração de e-mail, que aos poucos vem tomando lugar frente ao Exchange 

Server e outras ferramentas de colaboração proprietárias.”(SAVORDELLI, 2014).  

Segundo Martins (2009): 

O Zimbra, é uma suite colaborativa de e-mail muito poderosa, cujo foco é ser uma 
alternativa livre ao Microsoft Exchange. Com suas duas versões disponíveis, a 

versão Network Edition (NE) e a Open Source, ele consegue, no mínimo equiparar-

se a solução oferecida pela Microsoft, tendo a sua versão NE voltada a empresas que 

precisam de suporte e ferramentas de backup mais avançadas. 

 

O Nimbus Open Source apesar de trabalhar com os módulos do Bacula, não há 

informações se este sistema realiza backup em banco de dados somente que utiliza  postgresql 
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como seu banco de dados. “Postgresql é o banco de dados OpenSource utilizado pelo Nimbus.  

Todas as configurações do sistema são geradas a partir dos dados contidos nele.” 

(TRYNIMBUS, 2011). “O Nimbus possui  todas as funcionalidades do Bacula mas se destina 

a realizar backups no próprio disco do servidor”. (UFSM, 2015).  Já urbackup  não foram 

encontradas informações com relação a ele realizar backup de banco de dados e ele não 

suporta fita, ele realiza backup utilizando disco .”Seus arquivos podem ser restaurados através 

de uma interface web ou pelo gerenciador de arquivos, enquanto os backups dos volumes da 

unidade podem ser restaurados com um CD ou USB-Stick (restauração bare metal). (VIEIRA, 

2014)”. Abaixo segue a descrição das ferramentas utilizadas no comparativo. 
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9.1. Amanda (Maryland Automatic Network Disk Archiver) 

 

O Amanda foi criado pela Universidade de Maryland, nos USA é uma das ferramentas 

mais usadas, o seu desenvolvimento é patrocinado pela empresa Zmanda que dispõe de  sua 

versão enterprise . A versão para servidores pode ser executada em Linux e Solaris (inclui-se 

o OpenSolaris), mas o Mac OS X e as diversas versões do Windows tem cliente Amanda. O 

Amanda pode executar backup em fita e disco. 

Os backups realizados pelo Amanda são, normalmente, realizados à noite e após seu 

término um relatório detalhado das atividades é enviado ao administrador do 

sistema. O principal programa do backup server host é o amdump, que contém 

diversos módulos que podem emitir os relatórios para o usuário. planner é o módulo 

responsável por determinar qual o nível de backup para cada filesystem. driver 

gerencia o andamento do(s) backup(s). dumper realiza a comunicação com cada um 

dos client hosts e taper é a parte que gerencia o dispositivo de fita. No lado dos 

clientes, amandad é invocado através de requisições do server host. (DI, 2015). 

 

Além do amdump o Amanda possui diversos programas auxiliares que são: 

 Amadmin: É uma ferramenta de administração de proposito geral que tem como 

função as operações no banco de dados e consulta de logs. 

 Amrestore: Tem como função recuperar dados a partir de tapes que contém dados no 

formato Amanda, além de encontrar o filesystem correto e executa-lo no pipe dos 

dados de backup com o programa de restore no qual o Amanda está. 

 Amcheck: Normalmente utilizado no período da tarde, antes de efetuar o backup, para 

conferir a configuração. Estando correta envia-se um relatório informando os erros de 

configuração que podem prejudicar o andamento do backup. 

 Amflush: Registra os arquivos que estão no holding disk para tape, caso houver erro 

em algum tape, o sistema efetua o backup da quantidade de dados suportados pelo 

holding disk evitando a falha total do backup. 

 Amlabel: Colocar os labels no formato Amanda nos tapes. 

 Amcleanup: Recupera os dados e envia mensagem caso haja uma queda no sistema 

durante a execução do backup. 
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Os programas que constituem o Amanda são dirigidos por dois arquivos simples 

controlados pelo administrador do sistema. O arquivo de configuração amanda.conf produz  

os parâmetros necessários a serem considerados ao executar o backup, o arquivo em questão 

controla de maneira central todas as tarefas do Amanda, Já o arquivo disklist lista todos os 

filesystem  no qual ocorrerá o backup. Nestes arquivos pode-se definir o backup schedule.  A 

tabela 3 abaixo mostra as características do sistema. 

 
Tabela 3 – Características do sistema Amanda 

Fonte: Elaborado pelos próprios autores com informações encontradas no site: 

http://www.multimeios.ufc.br/users/docs/linux/pr/servidores.backup.amanda.configurar.html 

 

 

 

Características do Amanda 

Open Source  de Arquivamento , escrito em C e Perl. 

Capaz de fazer backup de dados em vários computadores em rede. 

Baseado no modelo cliente-servidor. 

Backup Agendado suportado. 

Disponível como gratuito Community Edition, bem como Enterprise Edition, com suporte completo. 

Disponível para a maioria das distribuições Linux. 

Máquina do Windows suportado usando Samba ou Cliente win32 nativo. 

Tape apoio, bem como unidades de disco para backup. 

Suporte de fita de abrangência, ou seja, os arquivos lager dividido em várias fitas. 

Comercial Empresarial Amanda é desenvolvido pela Zmanda. 

 

Zmanda inclui - Console Zmanda Management (ZMC), agendador de serviço baseado em nuvem e quadro Plugin. 

 

O serviço baseado em nuvem funciona de acordo com o Amazon S3. 

Suporta aplicação como Banco de Dados Oracle, Samba, etc. 

Amanda Empresa Zmanda suporta backup de imagem, o que torna possível fazer backups de Live VMware. 

Leva menos tempo do que outras ferramentas de backup para criar um backup do mesmo volume de dados. 

Suporte à conexão segura entre servidor e cliente, usando OpenSSH. 

Encryption possível usando GPG e compressão suportada 

Recupera-se  de erros. 



42 

 

 

 

9.2. BackupPC 

 

O BackupPC é um sistema de backup  escrito em Perl de nível empresarial de alto 

performance na execução de backups nos sistemas operacionais UNIX, Linux, WinXX, PCs, 

MacOSX, desktops, Laptops em disco em um servidor. É um sistema fácil de ser instalado, 

configurado e de fazer manutenção. Na figura 4 abaixo apresenta as características do sistema.    

 

Tabela 4– Características do sistema BackupPC 

Características do BackupPC 

Um plano de agrupamento inteligente minimiza o armazenamento em disco e disco I / O. Arquivos idênticos em 

vários backups do mesmo ou de diferentes PCs são armazenados apenas uma vez, resultando em economias 

substanciais em armazenamento em disco e disco I / O.  

Um exemplo de uso do disco: 95 laptops com cada um em média 3,6 GB de backup completo cada um, e cada um de 

médias incrementais sobre 0.3GB. Armazenando três backups completos semanais e seis backups incrementais por 

laptop é de cerca de 1200GB de dados brutos, mas por causa de pooling e compressão apenas 150GB é necessário.  

Suporte de compressão Opcional reduzindo ainda mais o armazenamento em disco. Uma vez que apenas os novos 

arquivos (não já em conjuntos) precisam ser comprimidos, existe apenas um impacto modesto sobre o tempo de CPU.  

Nenhum software do lado do cliente é necessário. O protocolo SMB padrão é usado para extrair dados de backup em 

clientes WinXX. Em clientes linux, tar sobre ssh / RSH / NFS é usado para fazer o backup dos dados. Com a versão 

2.0.0, rsync também é suportado em qualquer cliente que tenha rsync ou rsyncd. 

A poderosa interface de usuário web (HTTP / CGI) permite que os administradores para ver os arquivos de log, 

configuração, status atuais e permite que os usuários iniciem e cancelar backups e procurar e restaurar arquivos a 

partir de backups.  

Um conjunto completo de opções de restauração é suportado, incluindo restauração (via smbclient, Tar, ou rsync / 

rsyncd) ou baixar um arquivo zip ou tar direto. 

Suporta ambientes móveis onde os laptops são apenas intermitentemente conectados à rede e têm endereços IP 

dinâmicos (DHCP). 

Parâmetros de configuração flexíveis permitem que vários backups a serem executados em paralelo, especificação de 

quais partes de backup, os diretórios para cópia de segurança ou não de backup, vários horários para backups 

completos e incrementais, horários para lembretes de e-mail aos usuários e assim por diante. Os parâmetros de 

configuração podem ser definidos para todo o sistema ou, ainda, em uma base per-PC.  

Testado em Linux, Solaris e Freenix e os clientes Linux, Win95, Win98, Win2000 e WinXP.  

Documentação detalhada.  

Fonte: Elaborado pelos autores com as informações encontradas no site: http://backuppc.sourceforge.net/ 
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9.3. Bacula 

 

Bacula é um sistema de backup que possibilita a administração do backup, sua 

recuperação e verificação dos dados presentes nos computadores de uma rede com sistemas 

variados, em resumo o bacula é um sistema de backup em rede. O bacula é formado por 

módulos que são capazes de trabalhar de forma independente em máquinas diversas e com 

sistemas operacionais diferentes. Abaixo estão os módulos presentes no Bacula. 

 

 Director Daemon: Tem a função de administrar todas as atividades de backup como 

restauração, verificação e gravação. O administrador do sistema o utiliza para agendar os 

backups e realizar sua restauração. 

 Console Manager: Auxilia o administrador ou um usuário a manter comunicação com 

Director Daemon pode ser executado em qualquer computador na rede e em diferentes 

sistemas operacionais. Hoje existem três tipos de console manager que são em texto 

(TTy), em interface gráfica utilizando bibliotecas Gnome e wxWidgets( tanto no formato 

Unix quanto Windows). 

 File Daemon: Este programa cliente é um software que ao ser instalado em uma maquina 

resguardada pelo backup, ele tem como função enviar os dados requisitados pelo Director 

Daemon pela rede, além de ter a função de administrar às ações de gravação dos arquivos 

de restauração dirigidos pelo Director Daemon. 

 Storage Daemon: Tem como função administrar o arquivamento e restauração dos  dados 

e propriedades dos backups físico presente em mídias adequadas, pode ser dados que 

estejam armazenados em disco rígido ou em uma mídia removível como fita, CDs, DVDs 

e etc. 

 Catalog: Este serviço permite uma indexação de todos os arquivos armazenados no 

backup e origina uma base de dados dos volumes administrados pelo Director Daemon. O 

catalog facilita a busca de arquivo no backup quando o administrador do sistema 

necessitar de realizar restauração.  

Na Tabela 5 estão expressas as características do sistema. 
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Tabela 5– Características do sistema Bacula 
Características do Bacula 

 

Estrutura cliente/servidor 

 

Estrutura modular independente (“director, client, database”, console de administração). 

 

GPL – economia de custo com licenças, conhecimento e possibilidade de customização da ferramenta. 

Inúmeros canais de suportes pela comunidade (“mailing list, forums, IRC channel”, etc.). 

Farta documentação disponível na internet. 

Portabilidade (módulos para diferentes sistemas operacionais - Windows, Linux, MAC, etc.- são compatíveis). 

Infinidade de recursos para customização de backups 

Funcionalidade que permite a execução de scripts (ou executáveis) antes/ depois do início de jobs (backup/restore) , 

tanto  no cliente  quanto no servidor Bacula. 

Operação via linha de comando ou GUI ( inclusive com diferentes interfaces web desenvolvidas pela comunidade. 

Destaques: webbacula e o bacula-web-ferramentas de visibilidade gerencial, com gráficos ,etc., sendo que a primeira 

ainda possibilita operações backup, restore, etc.). 

Suporte á maioria dos dispositivos de storage do mercado (inclusive mídias ópticas). 

 

Funcionalidade para envio para o envio de mensagens de log dos trabalhos de backup restore ou ainda instruções para 

o operador de backup (diferentes perfis). 

100% compatível ao esquema GFS 

Única ferramenta multibanco de dados 

Possui baixos requisitos de hardware 

Pelo fato de ser uma ferramenta livre permite o desenvolvimento de uma serie de add-ons, por terceiros inclusive, 

potencializando os recursos da ferramenta. 

Fonte: Elaborado pelos autores com informações do livro: HEITOR, Medrado de faria. Bacula: Ferramenta livre 

de backup. 1ª. ed. Rio de Janeiro .BRASPORT Livros e multimídia Ltda., 2010. 
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9.4. Comparativo entre os sistemas Open Sources backup 

 

Na tabela 6 abaixo mostra os sistemas Open Sources mais utilizados para o backup 

descrito a cima e os requisitos avaliados de cada sistema. 

 

Tabela 6 – Comparativo dos sistemas Open Sources backup 

Requisitos           Sistemas 

  

Amanda 

 

BackupPC 

 

         Bacula 

 

O sistema executa nas 

plataformas Linux e Windows 

 

 

Executa plataforma Linux. 

 

Executa plataforma 

Linux. 

 

Executa plataforma 

Linux. 

 

São capazes de executar 

backups de diversos sistemas 

operacionais 

 

AIX 3.2 e 4.1, BSDI BSD/ 

OS 2.1 e 3.1, Dezembro OSF 

3.2 e 3.4, FreeBSD 6 , 7 e 8, 

GNU/Linux 2.6, para x86, 

m68k, alpha, SPARC e 

powerpc,netBSD1.0, 

OpenBSD 2.5 x86, Solaris 

10, Ultrix 4.2, MacsOs X 10, 

2008,  e Vista. Executa na 

plataforma Windows 

(necessitando-se que o 

Samba esteja rodando na 

maquina cliente). 

 

 Windows, Linux, 

Unix, MacOs, 

desktops, laptops. 

  

Linux Gentoo, 

RedHat, Fedora, 

mandriva, Derbian, 

SUSE, Ubuntu, 

Kubuntu, Solaris, 

FreeBSD, Windows, 

MacOS, X/-Dawin, 

OpenBSD, Irix 

Cliente,Tru64 

 

Realizam backup de 

máquinas virtuais ligadas 

 

Sim. Realiza backup de 

máquinas virtuais mais não 

foi encontrada na condição 

ligada. 

 

Sim. Realiza backup 

de máquinas virtuais 

mais não foi 

encontrada na 

condição ligada. 

 

Sim. Realiza backup 

de máquinas virtuais 

ligadas. 

 

         Possui interface gráfica 

 

 

Não 

 

Sim 

 

Sim 
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 Suporta dispositivos de 

Storage e fita 

 

O sistema suporta fita. 

 

O sistema baseado em 

disco e não em  

Fita. 

 

O sistema suporta 

fita e dispositivo de 

storage. 

 

Possui recursos que permitam 

a customização do backup 

 

 

Sim 

 

 

Sim 

 

 

Sim 

 

Exigi grandes recursos de 

hardware 

 

Não 

 

Não 

 

Não 

 

Realizam backups em Banco 

de Dados 

 

MySQL , Oracle 

 

Sim (via Shell scripts 

personalizados) 

 

SQLite, MySQL e 

PostgreSQL 

 

Realizam backups em 

servidores 

 

Sim 

 

Sim 

  

Sim 

Fonte: Elaborado pelos próprios autores com informações dos sites oficiais das ferramentas  

      

 

9.5. Resultados Obtidos Com o Comparativo 

 

O Amanda é um ótimo sistema de backup, mas sua documentação é desatualizada e 

não foi encontrada nenhuma informação se esta ferramenta suporta dispositivo de storage 

apesar deste sistema realizar backup em fita. O Amanda tem uma desvantagem quanto a 

operação e implantação de um esquema customizado de rotação de fitas, além de não possuir 

interface gráfica o que por um lado pode dificultar sua usabilidade. 

 O BackupPC também é um ótimo sistema. Ele não necessita de software ao lado do 

cliente como o Bacula e o Amanda para efetuar os backups nas maquinas clientes ele utiliza o 

protocolo smb para extrair os dados em clientes Windows e no Linux ele utilizar o Rsync e 

ele possui interface de usuário web que permite sua administração dos backups, mas  ele não é 

baseado em fita e sim em disco e de acordo com os requisitos á necessidade  de um sistema 

que dê suporte a fita pois o instituto possui um equipamento de storage de fita.  

O Bacula atendeu aos requisitos proposto e é o sistema mais completo com relação à 

utilização de fitas sendo compatível ao esquema GFS (Grandfather-Father-Son backup) que é 

um esquema de rotação de mídias para o backup, idealizado para o backup em fita, seu 
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processo de funcionamento consiste em designar três conjuntos de backup sendo um diário, 

semanal e mensal. Os benefícios da utilização deste esquema são: Proteção dos arquivos com 

menos quantidade de fita (geralmente uma ou duas fitas são necessárias para o restore de um 

servidor), podendo sobrescrever em algumas fitas e armazenando em outras promovendo uma 

reciclagem da mídia. Diminuindo dano das fitas e dos dispositivos conectados ao storage, 

favorece na localização dos dados devido à sistematização do backup. O Bacula possui uma 

vasta documentação e está bastante ativo no momento por este motivo ele é o melhor sistema 

a ser implantado.  

 

9.6. Implementação 

 

Os resultados do comparativo levaram a implementação do Bacula, pelo fato de ter 

atendido aos requisitos propostos. Para a implementação do Bacula foram utilizados os 

seguintes hardwares e softwares: 

 

9.7. Os hardwares e softwares do Servidor: 

 

 Servidor Proliant DL 380 G5 com dois processadores Xenon E5320 1.86 Ghz com 

memoria RAM de 10 Gigas  possuindo HD RAID  com  600 Gigas; 

 Unidade de fita TL2000 que possui 2 drives com o suporte para 24 fitas mas estão 

sendo  utilizadas 5 fitas LTO Ultrium 5 Data Cartridge  com capacidade de 1.5 TB 

Native /3.0 TB Compressed; 

 Sistema operacional Debian 7.0 de 64 bits; 

 Sistema de backup Bacula 5.0.2; 

 MySQL-Server 5.5. 
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9.8. Os hardwares e Softwares do cliente 

 

 VM com 4 processadores Xenon E5-2620 de 2000 GHz com 4 GB de RAM; 

 Sistema operacional Windows 2008; 

 Cliente bacula para Windows o bacula-win64-5.2.10. 

 

 

9.9. Os agendamentos dos backups foram dispostos da seguinte maneira 

 

 Backups fulls em HD serão realizados uma vez por semana aos domingos; 

 Backups fulls em Fita uma vez por mês; 

 Backups incrementais em HD serão realizados de segunda a sábado. 

 

9.10. Teste de Backup Full em HD  

 

Para manter a segurança na realização dos backups, antes de tudo se aconselha a 

realização de teste para verificação de possíveis erros que podem acarretar em um backup não 

eficiente. 

 Segundo o CRIA (2012, p. 2): 

É essencial monitorar continuamente o seu procedimento de backup e verificar se 

ele está funcionando corretamente, para isso de tempos em tempos, faça testes do 

backup, restaurando-o em um ambiente de testes, para ter certeza que está pronto 
para ser utilizado em caso de emergência.  

 

Observando-se a importância da realização de teste de backup, foram realizados os 

mesmos para verificação do funcionamento do Bacula que constituiu na execução de dois 

backups fulls, o primeiro backup a ser realizado foi das pastas Setores e Funcionários, o 

segundo backup efetuado constituiu-se da pasta chirlando.rocha, estes backups foram  

armazenados em partição HD de 522 G do Debian onde se encontra instalado o Bacula. 

Apesar dos backups terem sido executados com sucesso, houve um problema com relação ao 

armazenamento que não supriu a necessidade para o armazenamento dos dois backups, pois 

cada backup foi realizado separadamente em tempos distintos. Para que o segundo pudesse 

ser executado os volumes do primeiro backup tiveram de ser apagados.  
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Na figura 5 pode-se verificar o bconsole, onde são colocados os comados do Bacula, 

ao efetuar um status director mostra-se os Jobs agendados para o backup, os Jobs que estão 

rondando e os que já terminaram o backup. Há um backup full rodando do cliente Microsoft 

Windows Server 2008 R2 e nome do Job que está sendo utilizado para o backup é 

bkp_fileserver ilustrado abaixo. 

 

Figura 5 – O bconsole onde são executados os comandos do Bacula 

Fonte: Elaborada pelos próprios autores 
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Quando se executa o status client aparece o cliente que no caso é o sistema 

operacional Microsoft Windows Server 2008 R2 com o backup full sendo realizado  ilustrado 

na figura 6.   

Figura 6 – O status client do primeiro cliente 

Fonte: Elaborada pelos próprios autores 
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Quando se efetua o comando list media aparece uma lista de volumes criados por cada 

Pool na figura 7 abaixo. 

 

Figura 7 – Comando list media no bconsole 

Fonte: Elaborada pelos próprios autores 

 

 

 

Fonte: Elaborada pelos próprios autores 
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Quando se executa o status storage no bconsole, Ele mostra as informações do 

Storage, se há um Job rodando, os Jobs que foram realizado o backup e o Device que está 

sendo utilizado para o armazenamento do backup, na figura 8 abaixo mostra um Job rodando 

o backup full. 

 

Figura 8 – O status storage do primeiro backup 

Fonte: Elaborada pelos próprios autores 
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Na figura 9  pode-se verificar o alerta de mensagem do bacula avisando que o backup 

já finalizou com sucesso. 

 

Figura 9 – Mensagem de alerta do Bacula sobre o primeiro backup 

Fonte: Elaborada pelos próprios autores 
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Na figura 10 pode-se ver no director o backup realizado com status OK. 

 

Figura 10 – Status do director após o primeiro backup 

Fonte: Elaborada pelos próprios autores 

 

 

 

Fonte: Elaborada pelos próprios autores 
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Na figura 11 mostra outro backup full da pasta chirlando.rocha sendo realizado e outro 

esperando para ser cancelado, pois o Bacula realiza suas funções por prioridade. 

 

 

 

Figura 11 – O segundo backup em execução e outro sendo cancelado 

Fonte: Elaborada pelos próprios autores 
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Na Figura 12 mostra quando se executa o status client pode-se ver o backup em 

execução. 

 

Figura 12 -  O status client do segundo cliente 

Fonte: Elaborada pelos próprios autores 
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Na figura 13 ao realizar um status storage pode-se ver o storage onde está sendo 

armazenado o backup. 

 

  

Figura 13 - Status storage do segundo backup 

Fonte: Elaborada pelos próprios autores 
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Na figura 14 traz a mensagem do Bacula que o backup foi realizado com sucesso sem 

erros que pode ser visto pelo status OK. 

 

 

Figura 14- Mensagem do Bacula  sobre o  segundo backup 

Fonte: Elaborada pelos próprios autores 
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Na figura 15 apresenta a mensagem do Bacula referente ao backup que estava 

esperando para ser cancelado mostrado no status do director. 

 

 

Figura 15 – Mensagem do Bacula sobre o backup cancelado 

Fonte: Elaborada pelos próprios autores 
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Na figura 16 tem-se  a restauração do backup da pasta chirlando.rocha sendo realizado 

como se poder ver  no status  do director. 

 

Figura 16-  A restauração do segundo backup 

Fonte: Elaborada pelos próprios autores 
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Na figura 17 mostra o status do client durante o processo da restauração do backup full 

da pasta chirlando.rocha. 

 

Figura 17- Status client do segundo backup durante a restauração 

Fonte: Elaborada pelos próprios autores 
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Na figura 18 o Bacula emite a mensagem de que o restore já foi realizado com sucesso, pode-

se ver pelo status OK.  

 
Figura 18 – A mensagem do bacula referente a restauração 

Fonte: Elaborada pelos próprios autores 
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Figura 19 mostra o status do director após a restauração pode-se verificar que o 

backup full da pasta chirlando.rocha foi realizando com sucesso tendo como status OK. 

 

Figura 19- Status director após restauração 

Fonte: Elaborada pelos próprios autores 
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Na figura 20 pode-se ver a restauração feita, o Bacula cria uma pasta onde ele deposita 

a restauração que está com o nome de tmp. 

 

 

Figura  20 -  A pasta criada para armazenar a restauração 

Fonte: Elaborada pelos próprios autores 

  



65 

 

 

 

Os testes foram realizados no bconsole, mas o bacula possui várias interfaces gráficas 

que são:  BAT uma ferramenta para a administração do backup, Webacula uma interface web 

em php para monitorar e realizar operações de restore de arquivos, possui recursos como o 

Brestore interface gráfica para a restauração, Bweb, que trabalha junto com Brestore que 

permite acompanhar a execução do backup. 

 Jbacula é uma ferramenta que cria formulários para fácil configuração do bacula e 

Ddrescue é uma ferramenta destinada  para tentar restaurar dados em uma fita defeituosa. Para 

realizar uma monitoração geral tem-se o Bacuview. Na figura 21 temos ilustrada uma das 

interfaces utilizada pelo Bacula.  

 

Figura 21 – BAT uma das interface do Bacula 

Fonte: http://www.pcredesecia.com.br/2011/11/ferramentas-de-backup.html 
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As configurações dos arquivos do Bacula estão dispostas abaixo identificadas pelo 

nome. 

 

Tabela 7- Bacula-dir.conf 

 

 

# 

# Default Bacula Director Configuration file 

# 

#  The only thing that MUST be changed is to add one or more 

#   file or directory names in the Include directive of the 

#   FileSet resource. 

# 

#  For Bacula release 5.2.6 (21 February 2012) -- debian 7.0 

# 

#  You might also want to change the default email address 

#   from root to your address.  See the "mail" and "operator" 

#   directives in the Messages resource. 

# 

Director {                            

  Name = hades-dir 

  DIRport = 9101                 

  QueryFile = "/etc/bacula/scripts/query.sql" 

  WorkingDirectory = "/var/lib/bacula" 

  PidDirectory = "/var/run/bacula" 

  Maximum Concurrent Jobs = 1 

  Password = "VUS1hzfoMWXXRxeHokOD2T-UoVNLeaL3n"           

  Messages = Daemon 

} 

#Definicoes de Clientes e Jobs 

@/etc/bacula/bacula-dir-clients-and-jobs.conf 

 

#Definicoes de Arquivos para Backup 

@/etc/bacula/bacula-dir-filesets.conf 

 

#Agendamentos de Backups 

Schedule { 

  Name = "WeeklyCycle" 

  Run = Full 1st sun at 23:05 

  Run = Incremental mon-sat at 23:00 

} 

 

#Agendamentos dos Backups do Catalogo. Feito sempre depois dos 

Backups 

Schedule { 

  Name = "WeeklyCycleAfterBackup" 
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  Run = Full sun-sat at 23:10 

} 

 

#Definicao do Dispositivo de armazenamento 

 

Storage { 

  Name = Dell-Drive-1     

  Address = 172.16.0.3             

  SDPort = 9103 

  Password = "nf6T1QIY83g8H94P6YbWtfehK612Cj4-7" 

  Device =  Dell-Drive-1  

  Media Type =  LTO5 

} 

 

Storage { 

  Name = Dell-Drive-2     

  Address = 172.16.0.3             

  SDPort = 9103 

  Password = "nf6T1QIY83g8H94P6YbWtfehK612Cj4-7" 

  Device =  Dell-Drive-2 

  Media Type = LTO5 

} 

 

Storage { 

  Name = File  

  Address = 172.16.0.3             

  SDPort = 9103 

  Password = "nf6T1QIY83g8H94P6YbWtfehK612Cj4-7" 

  Device = FileStorage 

  Media Type = File 

} 

# Generic catalog service 

Catalog { 

  Name = MyCatalog 

# Uncomment the following line if you want the dbi driver 

# dbdriver = "dbi:postgresql"; dbaddress = 127.0.0.1; dbport =   

  dbname = "bacula"; dbuser = ""; dbpassword = "" 

} 

Messages { 

  Name = Standard 

# 

# NOTE! If you send to two email or more email addresses, you 

will need 

#  to replace the %r in the from field (-f part) with a single 

valid 

#  email address in both the mailcommand and the operatorcommand. 

#  What this does is, it sets the email address that emails would 

display 

#  in the FROM field, which is by default the same email as 
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they're being 

#  sent to.  However, if you send email to more than one address, 

then 

#  you'll have to set the FROM address manually, to a single 

address.  

#  for example, a 'no-reply@mydomain.com', is better since that 

tends to 

#  tell (most) people that its coming from an automated source. 

 

# 

  mailcommand = "/usr/sbin/bsmtp -h localhost -f \"\(Bacula\) 

\<%r\>\" -s \"Bacula: %t %e of %c %l\" %r" 

  operatorcommand = "/usr/sbin/bsmtp -h localhost -f \"\(Bacula\) 

\<%r\>\" -s \"Bacula: Intervention needed for %j\" %r" 

  mail = root = all, !skipped             

  operator = root = mount 

  console = all, !skipped, !saved 

# 

# WARNING! the following will create a file that you must cycle 

from 

#time to time as it will grow indefinitely. However, it will also 

keep all your messages if they scroll off the console. 

# 

  append = "/var/log/bacula/bacula.log" = all, !skipped 

  catalog = all 

} 

Messages { 

  Name = Daemon 

  mailcommand = "/usr/sbin/bsmtp -h localhost -f \"\(Bacula\) 

\<%r\>\" -s \"Bacula daemon message\" %r" 

  mail = root = all, !skipped             

  console = all, !skipped, !saved 

  append = "/var/log/bacula/bacula.log" = all, !skipped 

} 

 

Pool { 

  Name = File 

  Pool Type = Backup 

  Recycle = yes 

  AutoPrune = yes 

  Volume Retention = 1 months 

  Volume Use Duration = 23 hours   

  Maximum Volume Bytes = 250Gb 

  Maximum Volumes = 5    

  LabelFormat = Vol 

} 

 

Pool { 
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Fonte: Elaborada pelos próprios autores 

 

 

 

  Name = Dell1 

  Pool Type = Backup 

  Recycle = yes 

  AutoPrune = yes 

  Volume Retention = 1 months 

  Volume Use Duration = 23 hours       

  Maximum Volume Bytes = 1400Gb 

  Maximum Volumes = 5        

} 

Pool { 

  Name = Dell2 

  Pool Type = Backup 

  Recycle = yes 

  AutoPrune = yes 

  Volume Retention = 1 months 

  Volume Use Duration = 23 hours       

  Maximum Volume Bytes = 1400Gb 

  Maximum Volumes = 5     

  } 

 

# Scratch pool definition 

Pool { 

  Name = Scratch 

  Pool Type = Backup 

} 

 

Pool { 

  Name = Teste 

  Pool Type = Backup 

  Recycle = yes 

  AutoPrune = yes 

  Volume Retention = 1 months 

  Volume Use Duration = 23 hours       

  Maximum Volume Bytes = 250Gb 

  Maximum Volumes      = 5             

  LabelFormat = chirlando.rocha 

} 

Console { 

  Name = hades-mon 

  Password = "QqOOuXBnrRymN4lbIeZboNUsKfkkifU0B" 

  CommandACL = status, .status 

} 
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Tabela 8- bacula-dir-clients-and-jobs.conf 

 

JobDefs { 

  Name = "DefaultJob" 

  Type = Backup 

  Level = Incremental 

  Client = hades-fd 

  FileSet = "Full Set" 

  Schedule = "WeeklyCycle" 

  Storage = File 

  Messages = Standard 

  Pool = File 

  Priority = 10 

  Write Bootstrap = "/var/lib/bacula/%c.bsr" 

} 

 

 

#Jobs e Clientes: Director 

 

Job { 

  Name = "BackupDirector" 

  JobDefs = "DefaultJob" 

   } 

 

Client { 

  Name = hades-fd 

  Address = localhost 

  Password = "wY6Akokue5E3DMGyeiCjBIHG9qGx14LHC"           

@/etc/bacula/basic-client.conf 

} 

 

# Windows 2008R2-File-Server 

Job { 

  Name = "bkp_fileserver" 

  JobDefs = "DefaultJob" 

  FileSet = "WindowsFS" 

  Client = fileserver-fd 

} 

 

Job { 

  Name = "bkp_fileserver2" 

  JobDefs = "DefaultJob" 

  FileSet = "WindowsFS2" 

  Client = fileserver-fd 

} 

 

Client { 
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  Name = fileserver-fd 

  Address = 172.16.0.1 

  Password = "G+luNyUZMc+BD358clYzJqJOWvc/ZffSGX6+Xnu9HlPN  

@/etc/bacula/basic-client.conf 

} 

 

# Backup do Catalago 

Job { 

  Name = "BackupCatalog" 

  JobDefs = "DefaultJob" 

  Level = Full 

  FileSet="Catalog" 

  Schedule = "WeeklyCycleAfterBackup" 

  # This creates an ASCII copy of the catalog 

  # Arguments to make_catalog_backup.pl are: 

  #  make_catalog_backup.pl <catalog-name> 

  RunBeforeJob = "/etc/bacula/scripts/make_catalog_backup.pl   

MyCatalog" 

  # This deletes the copy of the catalog 

  RunAfterJob  = "/etc/bacula/scripts/delete_catalog_backup" 

  Write Bootstrap = "/var/lib/bacula/%n.bsr" 

  Priority = 11                   # run after main backup 

} 

 

Job { 

  Name = "RestoreFiles" 

  Type = Restore 

  Client=hades-fd 

  FileSet="Full Set"                   

  Storage = File                       

  Pool = File 

  Messages = Standard 

  Where = /tmp/bacula-restores 

} 

 

 

Fonte: Elaborada pelos próprios autores 
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Tabela 9- bacula-dir-filesets.conf 

 

#Lista dos arquivos que serao copiados 

 

FileSet { 

  Name = "Full Set" 

  Include { 

    Options { 

      signature = SHA1 

      compression = GZIP 

      verify = pin1 

      onefs = no 

    } 

    File = /etc 

    File = /root 

    File = /home 

    File = /var/log 

    File = /var/www 

    File = /usr/sbin 

  } 

 

  Exclude { 

    File = /var/lib/bacula 

    File = /nonexistant/path/to/file/archive/dir 

    File = /proc 

    File = /tmp 

    File = /.journal 

    File = /.fsck 

  } 

} 

 

#FileSet para Windows 

 

FileSet { 

    Name = WindowsFS 

 

    Include { 

     Options { 

     signature = SHA1 

     IgnoreCase = yes 

     compression = GZIP4 

  } 

 

File = "W:/Setores" 

File = "W:/Funcionarios" 

 } 

} 
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FileSet{ 

 

 Name = WindowsFS2 

    

 Include{ 

 Options{ 

 signature = SHA1 

 IgnoreCase = yes 

 Compression = GZIP 

 

    } 

 

   File = "W:/Funcionarios/chirlando.rocha" 

 

   } 

} 

 

# This is the backup of the catalog 

FileSet { 

  Name = "Catalog" 

  Include { 

    Options { 

      signature = MD5 

    } 

    File = "/var/lib/bacula/bacula.sql"   

 } 

} 

 

 

Fonte: Elaborada pelos próprios autores 
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Tabela 10- bacula-fd.conf 
 

# Default  Bacula File Daemon Configuration file 

# 

#  For Bacula release 5.2.6 (21 February 2012) -- debian 7.0 

# 

# There is not much to change here except perhaps the 

# File daemon Name to 

 

Director { 

  Name = hades-dir 

  Password = "wY6Akokue5E3DMGyeiCjBIHG9qGx14LHC" 

} 

 

Director { 

  Name = hades-mon 

  Password = "PG-Sv7izsPcLvLI2eXf08mMiCh1ECf-Ti" 

  Monitor = yes 

} 

 

 

FileDaemon {                           

  Name = hades-fd 

  FDport = 9102                   

  WorkingDirectory = /var/lib/bacula 

  Pid Directory = /var/run/bacula 

  Maximum Concurrent Jobs = 20 

  #FDAddress = 172.16.0.3 

} 

 

# Send all messages except skipped files back to Director 

Messages { 

  Name = Standard 

  director = hades-dir = all, !skipped, !restored 

} 
Fonte: Elaborada pelos próprios autores 

 

 

 

 

 

 



75 

 

 

 

 

Tabela 11- bacula-sd.conf 

# 

# Default Bacula Storage Daemon Configuration file 

# 

#  For Bacula release 5.2.6 (21 February 2012) -- debian 7.0 

# 

# You may need to change the name of your tape drive 

#   on the "Archive Device" directive in the Device 

#   resource.  If you change the Name and/or the  

#   "Media Type" in the Device resource, please ensure 

#   that dird.conf has corresponding changes. 

# 

 

Storage {                              

  Name = hades-sd 

  SDport = 9103 

  WorkingDirectory = /var/lib/bacula 

  Pid Directory = "/var/run/bacula" 

  Maximum Concurrent Jobs = 20 

  SDAddress = 172.16.0.3 

} 

 

Director { 

  Name = hades-dir 

  Password = "nf6T1QIY83g8H94P6YbWtfehK612Cj4-7" 

} 

Director { 

  Name = hades-mon 

  Password = "j9RsUFlPKZZZcd02-rqHfgPODWmWYEon7" 

  Monitor = yes 

} 

Device { 

  Name = FileStorage 

  Media Type = File 

  Archive Device = /home/bkpfileserver 

  LabelMedia = yes 

  Random Access = yes 

  AutomaticMount = yes 

  RemovableMedia = no 

  AlwaysOpen = no 

} 

 

 

 

 

 

 



76 

 

 

 

 

 

 

Autochanger { 

  Name = Autochanger 

  Device = Dell-Drive-1 

  Device = Dell-Drive-2 

  Changer Command = "/etc/bacula/scripts/mtx-changer %c %o %S 

%a %d" 

  Changer Device = /dev/sg3 

} 

 

Device { 

  Name = Dell-Drive-1                       

  Drive Index = 1  

  Media Type = LTO5 

  Archive Device = /dev/nst0 

  AutomaticMount = yes;                

  AlwaysOpen = yes; 

  RemovableMedia = yes; 

  RandomAccess = no; 

  AutoChanger = yes 

  Maximum Job Spool Size = 1400G 

  Maximum Spool Size = 1400G 

   Alert Command = "sh -c 'tapeinfo -f %c |grep 

TapeAlert|cat'" 

#  If you have smartctl, enable this, it has more info than 

tapeinfo  

   Alert Command = "sh -c 'smartctl -H -l error %c'"   

} 

 

Device { 

  Name = Dell-Drive-2                       

  Drive Index = 0 

  Media Type = LTO5 

  Archive Device = /dev/nst1 

  AutomaticMount = yes;                

  AlwaysOpen = yes; 

  RemovableMedia = yes; 

  RandomAccess = no; 

  AutoChanger = yes 

  Maximum Job Spool Size = 600G 

  Maximum Spool Size = 600G 

 

#  # Enable the Alert command only if you have the mtx package 

loaded 

   Alert Command = "sh -c 'tapeinfo -f %c |grep 

TapeAlert|cat'" 
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Fonte: Elaborada pelos próprios autores 

 

 
Tabela 12- bconsole.conf 

Fonte: Elaborada pelos próprios autores 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

#  If you have smartctl, enable this, it has more info than 

tapeinfo  

   Alert Command = "sh -c 'smartctl -H -l error %c'"   

} 

 

Messages { 

  Name = Standard 

  director = hades-dir = all 

} 

 

 

 

Director { 

  Name = hades-dir 

  DIRport = 9101 

  address = localhost 

  Password = "VUS1hzfoMWXXRxeHokOD2T-UoVNLeaL3n" 

} 
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10. CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

Ao longo deste trabalho foi relatada a importância da  realização do backup e como ele 

auxilia na proteção dos dados possibilitando a disponibilidade dos dados em caso incidentes 

que acarretem na perda deste. 

 O backup se tornou mais que uma copia reserva, é um meio de manter a segurança da 

informação podendo gerencia-lo utilizando sistemas de backup. Estes sistemas auxiliam no 

controle das atividades de backup a fim de fazê-los automaticamente por meio de 

agendamento assim fazendo com que o usuário ou administrador do sistema não realize este 

procedimento manualmente.  

O problema da  não realização do backup em fita consistiu na falta das etiquetas com o 

código de barra que identificam as fitas, o Bacula não consegue detectar a fita sem este 

código, mas, tudo foi solucionado e os backups em fitas foram realizados. Com a implantação 

do Bacula espera-se mudar a forma de fazer o backup, assim mantendo mais seguro os dados 

do instituto e deixa-se  como um possível  trabalho futuro a criação de uma politica de backup 

para IFMG-SJE. 
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