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Úvod

O tomto průvodci
Tento průvodce vás seznámí se službou Active Backup for Business, provede vás počátečním

nastavením úlohy zálohování a nabídne informace o obnovení.

Komu je tento průvodce určen
Tento průvodce je určen pro všechny uživatele, kteří chtějí začít používat službu Active Backup for

Business k zálohování souborových serverů SMB nebo rsync.

Co je to Active Backup for Business?
Active Backup for Business �ABB� od společnosti Synology, komplexní řešení pro ochranu

komerčních dat, vychází z oceňovaného operačního systému DSM. Služba ABB zajišťuje

centralizovanou ochranu široké škály IT prostředí, včetně virtuálních počítačů, fyzických serverů,

souborových serverů a osobních počítačů. Správci mohou požadovanou ochranu nasadit sami

prostřednictvím centralizované konzole správce služby ABB.

Služba ABB nabízí také širokou škálu možností zálohování a nástrojů pro obnovení spolu s celou

řadou volitelných technických a bezpečnostních funkcí.

Proč byste měli používat službu Active Backup for Business?

Vaše řešení zálohování z jednoho místa – při zajišťování vzájemné kompatibility všech zařízení

v prostředí zálohování je nutné vzít v úvahu celou řadu faktorů, a proto se nejedná o nic

jednoduchého. Služba ABB vám tuto situaci zjednodušuje tím, že nabízí univerzální řešení

přímo v zařízení Synology NAS.

Chytré úložiště – služba ABB přináší deduplikaci mezi zařízeními, platformami a verzemi,

pomáhá tak zkracovat dobu zálohování a zvyšuje efektivitu úložiště. (Příslušné modely).

Neomezená rozšiřitelnost – zvyšuje se počet vašich zařízení a objem vašich dat? Žádný

problém. Pomocí služby ABB můžete chránit neomezený počet zařízení i dat, a to bez licencí.

Centralizovaná správa – intuitivní webový portál služby ABB snižuje zátěž pracovníků IT

spojenou se správou úloh zálohování a zařízení na několika platformách.

Integrovaná podpora – když se něco pokazí, ať již se jedná o hardware nebo software, je zde

technická podpora Synology, která vám pomůže omezit dobu a úsilí vynaložené na získání

pomoci.

https://www.synology.com/dsm/packages/ActiveBackup
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Funkce a nástroje pro správu

Funkce pro zálohování a obnovení

Podpora protokolů SMB a rsync

Služba Active Backup for Business podporuje zálohování souborových serverů prostřednictvím

běžných protokolů, jako je protokol SMB pro zařízení se systémem Windows a protokol rsync pro

zařízení se systémem Linux, což usnadňuje nasazení záloh, aniž by bylo nutné instalovat agenta.

Pro servery SMB

Integrace protokolu FSRVP �File Server Remote VSS Protocol) pomáhá zajistit konzistenci

zálohování serveru SMB. Pokud je na serveru Windows povolená služba VSS, umožní službě

Active Backup for Business vytvořit stínovou kopii serverových aplikací podporujících službu VSS,

které ukládají data do vzdáleně sdílených souborů SMB. Kromě zálohování souborů lze zálohovat

také seznamy Windows ACL umožňující snadné obnovení souborů a seznamů ACL současně.

Pro servery rsync

Můžete povolit přenos na úrovni bloků, šifrování, komprimaci a řízení šířky pásma a díky tomu

používat pro zálohování serveru rsync bezpečné a efektivní přenosy. Kromě zálohování souborů

lze zálohovat také seznamy Linux POSIX ACL.

Režimy zálohování

Existují tři režimy zálohování souborových serverů, které lze použít pro splnění požadavků zásad

na ochranu dat, uchovávání informací a audit:

Více verzí: Díky vytvoření nové verze pro každé zálohování nabízí několik bodů obnovy. To

vám umožní snadné obnovení souborů z jakéhokoli předchozího časového bodu.

Zrcadlení: Je vhodný pro uživatele, kteří potřebují pouze nejnovější verzi svých souborů. Tento

režim přepisuje zálohu v cílovém umístění podle provádění změn ve zdroji.

Přírůstkový režim: Ideální pro archivaci, protože záloha bude přepsána nově přidanými a

upravenými soubory, zatímco odstraněné soubory se v cílovém zařízení zachovají.

Přírůstková záloha

Přírůstkové zálohování je funkce zálohování, která snižuje množství dat přenášených při každém

zálohování i množství duplicitních dat uložených v cílech záloh. Sleduje změny a zálohuje pouze

změněná nebo nová data přidaná do cíle.
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Správa zálohování

Portál služby Active Backup for Business

Aplikace Active Backup for Business Portal je portál pro obnovení přidružený ke službě ABB.

Správci a koncoví uživatelé pověření správcem zde mohou k zálohovaným datům přistupovat,

procházet je, stahovat a obnovovat.

Nástroj se nainstaluje automaticky v rámci instalace balíčku Active Backup for Business. V článku

nápovědy pro portál služby ABB se nacházejí další informace, jak portál procházet či provádět

obnovení a o dalších nastaveních.

https://kb.synology.com/DSM/help/ActiveBackup/activebackupforbusinessportal?version=7
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Plánování a příprava

Požadavky
Podrobné informace jsou uvedeny v kompletních specifikacích pro službu Active Backup for

Business.

Požadavky na systém NAS

Doporučení jsou uvedena v části Výběr vhodného zařízení NAS pro provoz služby Active Backup

for Business.

Položka Požadavky

Operační systém

DSM 7.0 nebo vyšší �ABB 2.2.0 nebo vyšší)

DSM 6.2 nebo vyšší �ABB 2.1.0 nebo vyšší)

DSM 6.1.7 nebo vyšší �ABB 2.0.4 nebo vyšší)

Architektura CPU 64bitová verze x86 (x64)

Systémová paměť Pro ideální výkon zálohování je doporučená paměť RAM 4 GB

Souborový systém Btrfs

Podporované systémy

Typ zálohy Systém/verze

Souborový server
Protokol SMB

rsync 3.0 a novější verze

Kompletní seznam požadavků na zálohování a obnovení je uveden v části Požadavky a omezení.

Poznámky a omezení

NAS

Chcete-li maximalizovat výkon zálohování, nespouštějte v systému DSM současně příliš

mnoho balíčků.

https://www.synology.com/dsm/software_spec/active_backup_for_business
https://kb.synology.com/DSM/tutorial/How_to_select_a_Synology_product_for_Active_Backup_for_Business
https://kb.synology.com/DSM/help/ActiveBackup/activebackup_business_requireandlimit?version=7
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Aby bylo možné provést úlohu zálohování, mělo by být v cíli záloh a na svazku, ve kterém je

balíček nainstalován, k dispozici alespoň 8 GB volného místa.

Klient zálohování (souborové servery)

Přesvědčte se, že je na zdrojovém souborovém serveru povolený protokol pro sdílení souborů,

buď SMB (pro Windows) nebo rsync (pro Linux).

Přesvědčte se, že má účet použitý pro přidání souborového serveru oprávnění pro přístup ke

složce, kterou chcete zálohovat.

Tipy pro zálohování
Cílovou složku záloh nepoužívejte pro ukládání souborů nebo jiných dat, která nepocházejí ze

zdrojového souborového serveru. Veškeré soubory nebo data, které nelze při porovnávání

adresáře a zdroje záloh během zálohování najít na straně zdroje, budou odstraněny.

Několik verzí záloh úlohy zálohování se vytvoří pouze v Režimu s několika verzemi. V dalších

dvou režimech zálohování se uchová pouze jedna verze úlohy zálohování.

Přesvědčte se, že vaše verze služby ABB podporuje zařízení, které chcete zálohovat.

Nastavte pro svoje úlohy zálohování zásady uchovávání informací, aby se odstraňovaly starší

verze záloh a zálohy tak nezabíraly příliš mnoho místa pouze u úlohy pro více verzí.

Nakonfigurujte plán zálohování, který bude zajišťovat pravidelné zálohování vašich dat.

Povolte uživatelům přístup k portálu služby Active Backup for Business, aby mohli zálohy

procházet a podle potřeby obnovovat jednotlivé soubory nebo celé složky.

Implementací pravidla zálohování 3�2�1 �3 zálohy: 2 na různých médiích úložiště a 1 vzdálená)

pomocí služby Hyper Backup nebo Snapshot Replication přidejte druhou vrstvu ochrany dat.

https://www.synology.com/dsm/solution/data_backup
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Záloha konfigurace

V následujících částech jsou uvedeny pokyny pro přidávání souborových serverů, vytváření a

provádění nových úloh zálohování a konfiguraci možností a nastavení.

Zálohování souborového serveru

Přidání souborového serveru

Před vytvořením úlohy zálohování souborového serveru se musíte k souborovému serveru připojit:

 Přejděte v systému DSM do části Active Backup for Business > Souborový server >

Souborové servery a klikněte na možnost Přidat server.

 Přidávání serveru dokončete podle pokynů v průvodci.

Poznámky:

Přesvědčte se, že je na serveru SMB povolena možnost Místa v síti.

Přesvědčte se, že jsou správně nakonfigurována nastavení oprávnění.

Vytvoření úlohy zálohování
 Ve službě Active Backup for Business přejděte do části Souborový server > Souborové

servery.

 Vyberte souborový server, který chcete zálohovat, a klikněte na možnost Vytvořit úlohu.

 Postupujte podle pokynů v průvodci a nakonfigurujte režim zálohování, vyberte složky, které

chcete přenést, a vyberte zásady uchovávání informací.

https://kb.synology.com/DSM/help/ActiveBackup/activebackup_business_requireandlimit?version=7#FileServer
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Vyberte režim zálohování

Více verzí: Při každém spuštění úlohy se zkopíruje celá nová verze s veškerými změnami

provedenými ve zdroji do nové složky v cílovém umístění.

Zrcadlení: Při každém spuštění úlohy se všechny změny provedené ve zdrojové složce

zkopírují do cíle a přepíší stávající soubor, takže cílová složka bude kompletní zrcadlovou kopií

zdroje.

Přírůstkový režim: Při každém spuštění úlohy se nově přidané a změněné soubory ze zdroje

zkopírují do cíle a přepíší předchozí verzi souboru.

Poznámky:

U zdrojů systému Linux lze přenos bloků nakonfigurovat později při nastavení.

V následující tabulce se nacházejí další podrobnosti o variantách konečného zálohování souborů

pro jednotlivé režimy zálohování:

Nastavení úlohy

Pomocí následujících stavů určete, co chcete přenést:

Nebudou se zálohovat podřízené složky ani soubory v této složce.

 Budou se zálohovat všechny podřízené složky a soubory v této složce.

 Budou se zálohovat pouze vybrané podřízené složky a soubory v této složce.

 Budou se zálohovat všechny soubory v této složce spolu s vybranými podřízenými složkami.

Při konfiguraci zálohování rsync můžete nakonfigurovat možnost Šířka pásma a povolit

komprimaci a přenos bloků.

Pokud jako režim zálohování vyberete možnost Více verzí, můžete nastavit Zásady uchovávání

informací, pomocí kterých se spravují verze záloh automatickým odstraňováním nežádoucích

verzí a uvolněním místa v úložišti.
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Výběr zásad uchovávání informací

Můžete si vybrat mezi ukládáním všech verzí záloh, omezením počtu uložených verzí nebo

zachováním některých verzí podle plánu.

Dále můžete nastavit pravidla pro uchovávání verzí záloh – např. uchovávání nejnovější verze

pro každý den, týden, měsíc nebo rok. Zásady uchovávání informací můžete upravit v části

Active Backup for Business > Souborový server > Seznam úloh > vyberte úlohu > Upravit >

Uchovávání informací > Rozšířené zásady uchovávání informací > Nastavení pravidel.

Vyberete-li možnost Zachovat pouze ... posledních verzí, bude se ukládat určitý počet verzí

bez ohledu na nastavené časové intervaly. Pokud v daném časovém intervalu existuje více než

jedna verze zálohy, zachová se pouze ta nejnovější. Pokud například nastavíte v úloze

zálohování, která se spouští každou hodinu, zásadu Zachovat poslední verzi z daného dne po

dobu 1 dne, zachová se pouze verze zálohovaná ve 23�00.

Verze může současně splňovat více než jedno pravidlo uchovávání informací. Verze může být

například současně uchovávána týdenním pravidlem a denním pravidlem uchovávání

informací. Pokročilé zásady uchovávání informací používají zásadu dlouhodobého uchovávání

informací �GFS�.
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Poznámky:

Soubory nelze zálohovat za následujících okolností:

Celá cesta k souboru nebo složce je delší než 4096 znaků.

Název souboru nebo složky je delší než 255 znaků, je „.“ nebo „..“ nebo obsahuje

výraz @ActiveBackup nebo target.db.

Soubor/složka je v šifrované sdílené složce a má název, který přesahuje 135 znaků.

Zálohování protokolu SMB nepodporuje zálohování účtů Microsoft nebo uzlových

bodů.

Nástroj Zálohování protokolu SMB podporuje používání služby Windows Volume

Shadow Copy Service �VSS� zajišťující konzistenci dat. Služba Windows VSS je

podporována v systémech Windows Server 2012 a novějších. Pokud je na serveru

Windows povolená služba VSS, umožní službě Active Backup for Business vytvořit

stínovou kopii svazku serverových aplikací podporujících službu VSS, které ukládají

data do vzdáleně sdílených souborů SMB.

Sdílené složky s oprávněními správce (např. C$, D$� službu Windows VSS podle

výchozího nastavení nepodporují.

K ověřování pomocí klíče SSH bude potřeba klíč SSH. Mezi podporované typy klíčů

patří RSA2, DSA, ECDSA a ED25519. Klíče RSA1 a SSH vyžadující heslo nejsou

podporovány.

Použití nastavení

 Potvrďte nastavení zálohování a klikněte na tlačítko Použít. Zobrazí se místní okno.

 Chcete-li zálohování spustit okamžitě, klikněte na možnost Ano. Chcete-li úlohu spustit

později, přejděte do části Seznam úloh, vyberte úlohu a klikněte na možnost Zálohovat.

Správa úloh zálohování
Všechny stávající úlohy si můžete prohlédnout v části Active Backup for Business > Souborový

server > Seznam úloh.

Úpravy nebo odstraňování úloh zálohování

Chcete-li upravovat úlohy jednotlivě nebo současně, vyberte jednu nebo více úloh �Ctrl + kliknout

levým tlačítkem) a poté klikněte na možnost Upravit.

Chcete-li odstranit jednu či více úloh zálohování, vyberte je v příslušném seznamu úloh. Tímto

postupem odeberete úlohy zálohování a jejich nastavení, ale nikoli zálohovaná data.

https://docs.microsoft.com/windows/desktop/VSS/junction-points
https://docs.microsoft.com/previous-versions/windows/it-pro/windows-server-2012-R2-and-2012/jj612865(v=ws.11)
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Podrobnosti

Chcete-li si prohlédnout informace o Stavu a Protokolech úlohy (např. zdroj, čas spuštění, doba

trvání nebo čas protokolu záloh), vyberte úlohu a klikněte na možnost Detaily.

Verze

Chcete-li si prohlédnout informace o zálohovaných verzích (např. stav nebo čas vytvoření),

vyberte úlohu a klikněte na možnost Verze. Můžete také kliknout na ikonu složky a procházet

zálohovaná data.
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Průvodce obnovením

Možnosti obnovení
Granulární obnovení (na úrovni souborů nebo složek): Vyberte na portálu Active Backup for

Business Portal verzi zálohy a soubory či složky, které se mají obnovit, a obnovte je automaticky

do původního umístění, případně data stáhněte do jiného zařízení či umístění. Pomocí ovládacího

panelu v systému DSM můžete také uživatelům udělit oprávnění k obnovení nebo stažení dat.

Obnovení dat souborového serveru
 V části Active Backup for Business > Souborový server vyberte úlohu a klikněte na možnost

Otevřít portál obnovení.

 V části Role zobrazení v horní části stránky vyberte uživatele s příslušným oprávněním pro

obnovení.

 V nastavení Úloha potvrďte zdrojové zařízení, do nějž nebo z něhož chcete soubory obnovit.

 Vyberte soubory nebo složky, které chcete obnovit.

 Pomocí posuvníku v dolní části stránky vyberte verzi zálohy, ze které chcete složky nebo

soubory obnovit, a vyberte ve stromové struktuře v průzkumníku souborů požadovanou

složku nebo soubor.

 Vyberte, jestli chcete data Obnovit nebo Stáhnout. Jestliže vyberete možnost Obnovit, potom

agent zálohování stáhne soubory či složky a obnoví je v zadaném umístění na vašem zařízení.

Zaškrtnutím příslušného políčka můžete také zvolit, jestli chcete při obnovení vynechat

soubory se shodným názvem. Jestliže vyberete možnost Stáhnout, stáhnou se vybrané

soubory prostřednictvím vašeho prohlížeče do zvoleného umístění pro stahování.

Průběh obnovení si můžete prohlédnout kliknutím na ikonu Úloha obnovení v pravém horním rohu.
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Poznámky:

Postup zálohování a obnovení pouze serverů Microsoft SQL nebo Exchange je uveden

v příslušných návodech:

Zálohování a obnovení serverů Microsoft SQL

Zálohování a obnovení serverů Microsoft Exchange

https://kb.synology.com/DSM/tutorial/Can_I_back_up_servers_running_database_services
https://kb.synology.com/DSM/tutorial/How_to_back_up_and_restore_Windows_Exchange_server_with_Active_Backup_for_Business
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Osvědčené postupy

V následujících částech jsou uvedena doporučení, jak nejlépe chránit zálohovaná data před

ztrátou vytvářením vzdálených kopií záloh a jejich opětovným připojováním.

Uchovávání vzdálených záložních kopií a jejich zpětné
připojení
Služba Active Backup for Business ukládá zálohovaná data ze všech vašich zařízení bezpečně do

vašeho zařízení Synology NAS. Jestliže ale na některém zařízení dojde k problému, může to

ohrozit celou infrastrukturu.

Přírodní katastrofa, krádež nebo problémy se sítí vám mohou znemožnit načítání dat nebo

zpomalit proces obnovení. Proto se důrazně doporučuje uchovávat vzdálené kopie všech záloh na

jiném zařízení a na jiném místě.

Vždy byste měli uchovávat tři kopie veškerých dat (originál, zálohu a kopii této zálohy na jiném

místě). Tento systém označujeme jako strategii zálohování 3�2�1. Zařízení Synology NAS obsahuje

vše, co ke snadné implementaci této strategie potřebujete.

Vytváření vzdálených kopií

Následující dvě aplikace systému DSM slouží ke kopírování dat a konfigurací služby Active Backup

for Business ze zařízení Synology NAS do jiných zařízení nebo do veřejného cloudu.

Snapshot Replication: Tuto variantu lze doporučit v případě, že máte přístup k sekundárnímu

zařízení Synology NAS. Data a nastavení služby ABB můžete replikovat do jiného zařízení

Synology NAS a z tohoto zařízení pak rychle restartovat všechny úlohy služby ABB.

Hyper Backup: Tato varianta umožňuje zálohovat data a nastavení služby ABB do více míst,

například do přenosných disků, souborových serverů nebo veřejného cloudového úložiště. K

obnovení je ale nutné nejprve obnovit zálohu na funkčním zařízení Synology NAS a teprve

poté lze znovu připojit a spustit úlohy služby ABB.

Znovupřipojení

Po vytvoření úlohy replikace nebo zálohování je důležité se seznámit s postupem obnovení resp.

opětovného připojení stávajících úloh služby Active Backup for Business a zálohovaných dat, ať už

jsou uložena na sekundárním zařízení NAS, ve veřejném cloudu nebo na jiném úložném médiu.

Následující návod uvádí podrobné pokyny, jak zálohovat a znovu připojit data služby Active

Backup for Business pomocí aplikací Snapshot Replication a Hyper Backup:

https://www.synology.com/dsm/solution/data_backup
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Jak zálohovat a znovu propojit data aplikace Active Backup for Business s cílovým zařízením

Synology NAS?

Zařízení Synology NAS musí mít 64bitový procesor a systém DSM 6.1.7 nebo novější, musí na něm

běžet služba Active Backup for Business 2.0.4 nebo novější a musí mít nainstalovány potřebné

balíčky. Další informace se nacházejí v návodu v části Prostředí.

https://kb.synology.com/DSM/tutorial/How_to_backup_and_relink_Active_Backup_for_Business_with_DSM_backup_packages
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Další informace

Související články
Časté dotazy týkající se služby Active Backup for Business

Jak vybrat vhodné zařízení NAS pro službu Active Backup for Business?

Jak pomocí služby Active Backup for Business zálohovat jednotlivé soubory a složky v

počítači a na souborovém serveru se systémem Windows?

Jak vytvářet úlohy zálohování s nastavením komprese nebo šifrování pro souborové servery

Kolik zařízení mohu souběžně zálohovat pomocí služby Active Backup for Business?

Specifikace softwaru
Další informace o funkcích, komponentách a omezeních služby Active Backup for Business se

nacházejí ve specifikacích softwaru.

Další zdroje
Další podrobné návody a grafické materiály se nacházejí na kanálu YouTube společnosti Synology.

Související videa můžete najít vyhledáním výrazu „Active Backup for Business“.

Příručky pro správce, brožury, technické údaje, uživatelské příručky, články a další materiály ke

službě Active Backup for Business se nacházejí také v dokumentaci společnosti Synology.

https://kb.synology.com/DSM/tutorial/Frequently_asked_questions_about_Active_Backup_for_Business
https://kb.synology.com/DSM/tutorial/How_to_select_a_Synology_product_for_Active_Backup_for_Business
https://kb.synology.com/DSM/tutorial/How_to_use_abb_to_back_up_files_folders_on_windows_pc_or_file_server
https://kb.synology.com/DSM/tutorial/How_to_create_a_backup_task_file_server_on_abb_with_compression_or_encryption_settings
https://kb.synology.com/DSM/tutorial/How_many_devices_can_I_back_up_concurrently_with_ABB
https://www.synology.com/dsm/software_spec/active_backup_for_business
https://www.youtube.com/channel/UCW2o8EmjVjWFZFY7NOY5G8g
https://kb.synology.com/search?sources%5B%5D=release_note&sources%5B%5D=user_guide&sources%5B%5D=software_specification&sources%5B%5D=white_paper&services%5B%5D=Active_Backup_for_Business

