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Data wykonania

Skªad Grupy

Ocena

Podczas wykonywania ¢wiczenia odznaczaj wykonane podpunkty

Przed przyst¡pieniem do ¢wiczenia sprawd¹ obecno±¢ i stan sprz¦tu. Wszelkie nieprawidªowo±ci
nale»y natychmiast zgªosi¢ prowadz¡cemu

Zestawienie sprz¦tu

W skªad stanowiska wchodz¡ trzy komputery. Dwa z systemem Linux Fedora (jeden z nap¦dem
ta±mowym) oraz jeden z systemem Windows 2003.

Organizacja ±rodowiska

Instalacja Baculi na w systemie Linux

21 Instalacja mtx (yum install mtx)

22 Pobranie i instalacja oprogramowania Bacula(sqlite) w wersji co najmniej 3.0.x ze strony
http://sourceforge.net/projects/bacula/files/rpms-contrib-fschwarz lub za po-
moc¡ narz¦dzia yum.

23 Konieczne mo»e si¦ okaza¢ ustawienie praw rw dla u»ytkownika bacula do pliku
/var/lib/bacula/bacula.db

24 Dodatkowo nale»y utworzy¢ katalog /var/run/bacula

Instalacja oprogramowania w systemie Windows 2003

W trakcie instalacji na systemie Windows zainstalowa¢ tylko FileDaemona
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Backup do pliku z wykorzystaniem zdalnego StorageDaemona

Poni»szy rysunek opisuje kon�guracj¦ kluczowych elementów aplikacji

21 Skon�guruj StorageDaemona na zdalnej maszynie z nap¦dem ta±mowym
(bacula�sd.conf);

2a Ustaw odpowiednie hasªo w segmencie Director,

2b Utwórz urz¡dzenie typu File do tworzenia backupów do pliku,

2c Zde�niuj nazw¦ StorageDaemona.

22 Skon�guruj FileDaemon do archiwizowania okre±lonego katalogu (bacula�fd.conf)

2a Ustaw odpowiednie hasªo w segmencie Director;

23 Skon�guruj DirectorDaemon (bacula�dir.conf);

2a Zde�niuj Segment Storage wykorzystuj¡cy sporz¡dzon¡ wcze±niej kon�guracj¦,

2b Zde�niuj FileSet archiwizuj¡cy okre±lony katalog,

2c Zde�niuj Segment Client odpowiedzialny za komunikacj¦ z okre±lonym FileDaemonem,

2d Zde�niuj Job wykorzystuj¡cy okre±lony FileSet, Storage oraz Client.

24 Wykonaj kopi¦ bezpiecze«stwa (Full backup);

25 Sprawd¹ poprawno±¢ wykonania przywracaj¡c dane:

2a Do innego katalogu ni» ¹ródªowy na maszynie z StorageDaemonem.

2b Do katalogu ¹ródªowego.
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Backup w ±rodowisku heterogenicznym

Kon�guracja nap¦du ta±mowego

21 Okre±l w systemie nazw¦ urz¡dzenia ta±mowego;

22 Skon�guruj nap¦d ta±mowy;

23 Przydatne jest ustawienie poni»szych opcji;

2a AutoChanger = no; (bacula�sd.conf, bacula�dir.conf)

2b Offline On Unmount = yes; (bacula�sd.conf) � po zako«czeniu backupu ta±ma zo-
staje automatycznie przewini¦ta oraz wysuni¦ta

Kon�guracja backupu na systemie Windows

21 Skon�guruj FileDaemona na maszynie z systemem Windows (dost¦p do plików poprzez
Start->aplikacje->bacula)

22 Wykonaj backup przyrostowy na przynajmniej 2 ta±mach dla dowolnych danych z maszyny
z systemem Windows, dla ka»dej ta±my konieczne jest nadanie etykiety (polecenie label)

23 W celu wery�kacji poprawno±ci wykonania polecenia przywró¢ dane
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