

Příručka správce pro službu

Active Backup for Business
Souborové servery
Na základě
Active Backup for Business 2.2.0

1

Obsah

Úvod 	

01

Active Backup for Business

Základní technické informace 	

05

Zálohování zaměřené na aplikace
Jednorázové přírůstkové zálohování
Deduplikace dat
Nativní hypervisor

Konfigurace zálohování 	

08

Zálohování souborového serveru
Vytvoření úlohy zálohování
Správa úloh zálohování

Průvodce obnovením 	

13

Možnosti obnovení
Obnovení dat souborového serveru

Osvědčené postupy 	

15

Uchovávání vzdálených záložních kopií a jejich zpětné
připojení

Další informace 	
Související články
Specifikace softwaru
Další zdroje

17

Úvod

Úvod

Active Backup for Business
Služba Active Backup for Business (ABB) je centrálně spravovaným, komplexním řešením
zálohování pro zařízení Synology NAS.
Služba ABB umožňuje správcům vytvářet různé šablony zálohování a automaticky je aplikovat
na skupiny počítačů, serverů a souborových serverů se systémem Windows a Linux i
virtuálních počítačů běžících na platformách Microsoft Hyper-V a VMware vSphere.
Služba ABB má i další pokročilé funkce: jednorázové přírůstkové zálohování, zálohování bez
agenta, okamžité obnovení fyzických i virtuálních zařízení na virtuálních počítačích nebo
výkonný deduplikační mechanizmus, který pomáhá omezit využití úložišť. Tyto funkce jsou k
dispozici u všech instalací služby ABB, kterou je zdarma pro všechny uživatele zařízení Synology
NAS.
Služba ABB uživatelům nabízí také širokou škálu možností zálohování a nástrojů pro obnovení
spolu s celou řadou volitelných technických a bezpečnostních funkcí.
Uživatelé, kteří si přejí využívat možností služby ABB v plné míře, využijí informace v této
příručce pro správce.

Požadavky
Kompletní specifikace služby Active Backup for Business se nacházejí pod tímto odkazem.
Požadavky na systém NAS
Položka

Požadavky
DSM 7.0 nebo vyšší (ABB 2.2.0 nebo vyšší)

Operační systém

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
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Podporované systémy
Typ zálohy
Windows

Fyzický server

Systém/verze
Windows 10 Creators Update (všechny edice), Windows 10 (všechny
edice), Windows 8.1 (všechny edice), Windows 7 SP1 (všechny edice)
Windows: Windows 10 Creators Update (všechny edice), Windows
10 (všechny edice), Windows 8.1 (všechny edice), Windows 7 SP1
(všechny edice), Windows Server 2019, Windows Server 2016,
Windows Server 2012 R2, Windows Server 2012, Windows Server
2008 R2
Linux: CentOS (verze 6.10, 7.8 a 8.1), RHEL (verze 6.10, 7.8 a 8.1),
Ubuntu (verze 16.04, 18.04 a 20.04), Fedora (verze 30, 31 a 32),
Debian (verze 8.0 až 10)

Virtuální počítač

VMware free ESXi, VMware vSphere Essentials, VMware vSphere
Essentials Plus, VMware vSphere Standard, VMware vSphere
Advanced, VMware vSphere Enterprise, VMware vSphere Enterprise
Plus (verze 5.0, 5.1, 5.5, 6.0, 6.5, 6.7 a 7.0), Windows Server Hyper-V
2019, Windows Server Hyper-V 2016.

Souborový server

Protokol SMB; rsync 3.0 nebo vyšší

Úplný seznam požadavků na zálohování a obnovení se nachází v tématu nápovědy k systému
Active Backup for Business Požadavky a omezení.

Typy záloh
Následující témata obsahují informace o typech záloh, které můžete pomocí služby ABB
provádět.
Zálohování počítačů
• Systém umožňuje zálohovat celá zařízení se systémem Windows pomocí funkcí na ochranu
pracovních stanic, notebooků a osobních zařízení, a to včetně možnosti Zálohování podle
událostí, která zálohuje počítače ve chvíli, kdy uživatel zamkne obrazovku, odhlásí se nebo
spustí své zařízení.
• Dále je možné prostřednictvím portálu Active Backup for Business vytvářet média pro
obnovení ze snímku celého systému či obnovovat jednotlivé soubory.
• Obnovení ze zálohy může provádět pouze uživatel admin, uživatelé ve skupině
administrators nebo vlastník účtu přihlášený do aplikace Active Backup for Business
Agent. Oprávnění k provádění obnovení nejsou konfigurovatelná.
• Aplikace Active Backup for Business Agent může na počítačích se systémem Windows
pomocí služby Volume Shadow Copy Service (VSS) společnosti Microsoft provádět
zálohování zaměřené na aplikace.
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Zálohování fyzického serveru
• Služba umožňuje zálohovat zařízení se systémem Windows a Linux podle plánu nebo ručně.
• Máte možnost vytvářet média pro obnovení ze snímku celého systému, obnovovat jednotlivé
soubory a složky pomocí portálu Active Backup for Business Portal nebo okamžitě obnovit
svoje fyzické zařízení do virtuálního počítače na platformách Synology Virtual Machine
Manager, Hyper-V nebo VMware.
• Oprávnění k provádění obnovení může udělit účet admin (je-li to povoleno) i všichni ostatní
uživatelé nebo skupiny systému DSM.
• Aplikace Active Backup for Business Agent může na serverech se systémem Windows pomocí
služby Volume Shadow Copy Service (VSS) společnosti Microsoft provádět zálohování
zaměřené na aplikace.
Zálohování souborového serveru
• Služba umožňuje zálohovat soubory a složky ze zařízení se systémem Windows a Linux
pomocí přenosových protokolů SMB a rsync.
• Vyberte režim zálohování podle potřeby:
• Více verzí: Při každém spuštění úlohy se zkopíruje celá nová verze se 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 zdrojové
soubory zkopírují do cíle a přepíší předchozí verzi souboru.
• Služba umožňuje nastavit a v plném rozsahu ovládat zálohování z jedné centrální konzole.
• Na zdrojových zařízeních není třeba instalovat agenta pro zálohování ani zadávat citlivé
přihlašovací údaje systému DSM.
Zálohování virtuálního počítače
• Služba umožňuje bezpečné zálohování virtuálních počítačů přímo z platforem VMware a
Hyper-V.
• Jestliže na virtuálních počítačích povolíte možnost zálohování zaměřené na aplikace, bude
díky službě Volume Shadow Copy Service (VSS) společnosti Microsoft zaručena konzistence
dat.
• Virtuální počítače lze obnovit jako celek do platformy VMware nebo Hyper-V.
• Pomocí funkce Okamžité obnovení je možné obnovit virtuální počítač do nativního
hypervisoru Synology – Synology Virtual Machine Manager – nebo přímo do platformy
VMware nebo Hyper-V.
• Funkce Obnovení souborů operačního systému uživatele host (Windows/Linux)
prostřednictvím portálu služby Active Backup for Business Portal umožňuje obnovit
virtuální počítač ne jako celek, ale pouze určité soubory na něm.
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Nástroje pro zálohování
Aplikace Active Backup for Business Agent
Aby bylo možné provádět úlohy zálohování a ukládat záložní data, musí být na klientském
zařízení nainstalována aplikace Active Backup for Business Agent. K instalaci, aktualizaci a
odinstalaci agenta služby Synology Active Backup for Business jsou nutná oprávnění správce
pro příslušné zařízení.
Tento nástroj je možné stáhnout v Centru pro stahování. Podrobnosti o instalaci a další
informace se nacházejí v tomto článku.
Portál služby Active Backup for Business
Portál služby Active Backup for Business Portal je přidružený portál určený pro funkce
obnovení dat. Správci a koncoví uživatelé pověření správcem zde mohou k zálohovaným
datům přistupovat, procházet je, stahovat a obnovovat.
Nástroj se nainstaluje automaticky v rámci instalace služby Active Backup for Business. V
tomto článku se nacházejí další informace, jak portál procházet či provádět obnovení a o
dalších nastaveních.
Active Backup for Business Recovery Media Creator
Synology Active Backup for Business Recovery Media Creator je nástroj pro počítače, který
lze používat ve spojení se službou Active Backup for Business. Tento nástroj je určen správcům,
aby mohli vytvářet média pro obnovení a jejich pomocí provést obnovení kompletního
systému nebo obnovení na úrovni svazku. Správci mohou tento nástroj použít, jestliže je v
zařízení určeném k vytvoření média pro obnovení spuštěná 64bitová verze systému Windows
a toto zařízení obsahuje kromě stejných nastavení jazyka a oblasti také stejné verze systému
Windows a ovladačů jako zařízení, které má být obnoveno.
Postupujte podle pokynů v Průvodci vytvořením média obnovení služby Active Backup for
Business, kde se dozvíte, jak vytvořit médium pro obnovení pro vaše zařízení.
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Zálohování zaměřené na aplikace
Jestliže povolíte možnost zálohování zaměřené na aplikace, pomůže to zaručit, že
konzistenci dat aplikací. Zálohy vytvořené s povolenou funkcí zálohování zaměřeného na
aplikace usnadňují obnovení dat aplikací v budoucnu tím, že v okamžiku zálohování vytvoří
snímek dat dané aplikace.
Tato funkce využívá nástroje VMware Tools a službu Volume Shadow Copy Service (VSS)
společnosti Microsoft a zajišťuje, aby zálohovaná data z virtuálních počítačů byla neustále
konzistentní a se při zálohování aktivně používaných dat zabránilo nekonzistencím.

Jednorázové přírůstkové zálohování
Společnost Synology doporučuje uživatelům povolit možnost Jednorázové přírůstkové
zálohování, aby se maximalizoval počet dostupných verzí záloh a minimalizovalo místo v
úložišti potřebné pro ukládání záloh. Je-li tato funkce aktivní, provede se úplná záloha pouze
při prvním spuštění úlohy. Poté služba Active Backup for Business sleduje změny a zálohuje
pouze upravená nebo nová data.
Jednorázové přírůstkové zálohování výrazně snižuje množství dat přenášených při
zálohování i objem duplicitních dat uložených v cílových umístěních. Tím šetří čas a šířku
pásma na zdrojovém zařízení. Služba ABB se při provádění přírůstkového zálohování spoléhá
na technologie nativní pro systém Microsoft Windows a platformy Microsoft Hyper-V a VMware
vSphere.
Úplná záloha (náročná na šířku pásma a místo v úložišti) je praktická v případě, že nemůžete
nebo nechcete povolit technologie sledování změn nebo naopak chcete při každém zálohování
uložit kompletní sady dat.
Abyste mohli povolit funkci Jednorázové přírůstkové zálohování, musíte nejprve povolit
následující možnosti podle toho, který typ zařízení používáte:
• Počítače a fyzické servery: Microsoft Volume Shadow Copy Service (VSS)
• Virtuální počítače VMware: vSphere Changed Block Tracking (CBT)
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• Virtuální počítače Hyper-V: Hyper-V Resilient Change Tracking (RCT)

Osobní počítač a fyzický server
Technologie CBT, používaná službou Active Backup for Business, používá k pořizování snímků
zařízení a ke zjišťování změn bloků mezi jednotlivými snímky službu VSS. Aby technologie
CBT fungovala správně, musí být na všech chráněných zařízeních spuštěná služba Microsoft
Volume Shadow Copy Service (VSS). Po první úplné záloze povoluje technologie CBT každému
zařízení přenášet do vašeho zařízení NAS pouze změněné bloky, čímž šetří šířku pásma a
urychluje proces zálohování.

Virtuální počítač
CBT (Sledování změn bloků) a RCT (Sledování odolných změn) jsou nativní technologie
platformy VMware vSphere a Microsoft Hyper-V, které sledují bloky disku virtuálního počítače,
změněné od určitého časového bodu. Pokud je tedy povolená funkce VMware vSphere CBT
a Microsoft Hyper-V RCT, dochází po vytvoření první úplné zálohy k významnému omezení
velikosti přenesených dat a tak i k urychlení procesu zálohování.
Postup, jak povolit technologii CBT pro virtuální počítač, se nachází v tomto článku.

Deduplikace dat
Služba Active Backup for Business při ukládání záloh do zařízení Synology NAS rozpozná
a odebere veškerá data, která jsou totožná mezi různými soubory, verzemi či zařízeními.
Integrovaná technologie deduplikace tak pomáhá omezit využití úložiště zejména v případech,
kdy zařízení sdílejí podobné operační systémy, softwarové aplikace nebo soubory.
Chcete-li deduplikační technologii služby ABB plně využít, doporučuje se zálohovat podobné
počítače nebo virtuální počítače na stejném hostiteli služby Active Backup for Business.

Nativní hypervisor
Integrace služby ABB s nativním hypervisorem společnosti Synology – Synology Virtual
Machine Manager (VMM) – nabízí dvě charakteristické funkce služby Active Backup for
Business, které umožňují efektivnější obnovení činnosti po havárii serveru: Ověření zálohy a
Okamžité obnovení do virtuálních počítačů pro fyzické i virtuální servery.
Abyste mohli využívat funkce Ověření zálohy nebo Okamžité obnovení, musíte mít
povolenou funkci zálohování Fyzický server nebo Virtuální počítač ve službě ABB. Chceteli službu ABB přepnout z režimu Záloha počítače do režimu Fyzický server nebo Virtuální
počítač, přejděte do nabídky PC, vyberte zařízení a klikněte na příkaz Další > Změnit typ
zařízení.
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Ověření zálohy
Je-li povolena možnost Ověření zálohy, provede se v systému VMM plánovaný zkušební cyklus
obnovení, který poběží po nakonfigurovaný počet sekund. Tento proces bude pro informaci
zaznamenán ve formě videa, abyste mohli zkontrolovat, jestli lze v případě náhlého selhání
obnovení zálohy skutečně provést.

Okamžité obnovení
Okamžité obnovení umožňuje uživatelům okamžitě spustit servery a virtuální počítače
zálohované pomocí služby ABB jako virtuální počítače ve službě Synology VMM. Tuto funkci
lze využít k implementaci rychlých obnovení bez přerušení používaných služeb v případě
zhroucení systému.
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V následujících částech jsou uvedeny pokyny pro přidávání souborových serverů, vytváření a
provádění nových úloh zálohování a konfiguraci základních možností a nastavení.

Zálohování souborového serveru
Přidání souborového serveru
Před vytvořením úlohy zálohování souborového serveru se musíte připojit k souborovému
serveru, což lze provést podle níže uvedených pokynů.
1. Přejděte v systému DSM do části Active Backup for Business > Souborový server >
Souborové servery a klikněte na možnost Přidat server.

2. Postupujte podle pokynů v průvodci a zadejte informace potřebné k dokončení přidání
serveru.
Poznámky:
• Přesvědčte se, že je na serveru SMB povolena možnost Místa v síti.
• Přesvědčte se, že jsou správně nakonfigurována uživatelská oprávnění. Další informace o
potřebných oprávněních k souborovému serveru se nacházejí v tomto článku.
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Vytvoření úlohy zálohování
Přejděte ve službě Active Backup for Business do části Souborový server > Souborové
servery, vyberte souborový server, který chcete zálohovat, a klikněte na možnost Vytvořit
úlohu.
Postupujte podle pokynů v průvodci a vyberte režim zálohování, vyberte složky, které chcete
přenést, a vyberte zásady uchovávání informací.

Vyberte režim zálohování
Uživatel má následující možnosti:
• Více verzí: Při každém spuštění úlohy se zkopíruje celá nová verze se 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 zdrojové soubory
zkopírují do cíle a přepíší předchozí verzi souboru.
Poznámky:
• U zdrojů systému Linux lze přenos bloků nakonfigurovat v dalších fázích nastavení.
V následující tabulce se nacházejí další informace o variantách konečného zálohování souborů
pro jednotlivé režimy zálohování.
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Nastavení úlohy
Pomocí následujících stavů určete, co chcete přenést:
Nebudou se zálohovat žádné 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 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 potenciálním uvolněním místa v úložišti.

Výběr zásad uchovávání informací
Uživatel si může vybrat mezi ukládáním všech verzí záloh, omezením počtu uložených verzí
nebo zachováním pouze 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 zadaný 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. Rozšířené zásady uchovávání informací používají mechanismus uchovávání
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označovaný jako Grandfather-Father-Son (GFS).

Poznámky:
• Zálohování souborů pomocí služby Active Backup for Business nebude provedeno
v následujících případech:
• 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.
• Funkce Zálohování protokolu SMB nepodporuje účty Microsoft a neprovádí zálohování
uzlových bodů.
• Nástroj Zálohování protokolu SMB podporuje službu Windows Volume Shadow Copy
Service (VSS) zajišťující konzistenci dat. Služba Windows VSS je podporována v systémech
Windows Server 2012 a novějších. Povolení služby VSS na serveru Windows 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 chráněné heslem nejsou podporovány.
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Použití nastavení
Po konfiguraci všech nastavení zálohování se zobrazí shrnutí zálohování. Po potvrzení
nastavení finalizujte zálohování následujícím způsobem:
1. Klikněte na možnost Hotovo. Zobrazí se místní okno.
2. Chcete-li zálohování spustit okamžitě, klikněte na možnost Ano. Chcete-li úlohu spustit
později, přejděte do části Seznam úloh, vyberte nově vytvořenou úlohu a klikněte na
možnost Zálohovat.

Správa úloh zálohování
V části Active Backup for Business > Souborový server > Seznam úloh si můžete
prohlédnout seznam všech úloh zálohování. Spravovat je můžete také pomocí akcí v horní
části okna.

Úpravy nebo odstraňování úloh zálohování
Když vyberete úlohu zálohování a kliknete na možnost Upravit, můžete upravit informace
o úloze, provést nastavení zdroje zálohování a filtru souborů a nastavit plán zálohování.
Pokud jste jako režim zálohování vybrali možnost Více verzí, je možné upravit také nastavení
uchovávání záloh.
Chcete-li úlohu zálohování odstranit, vyberte úlohu zálohování a klikněte na možnost
Odstranit. Tímto postupem odeberete úlohy zálohování a jejich nastavení, ale nikoli
zálohovaná data.

Podrobnosti
Chcete-li si prohlédnout informace o Stavu a Protokolech úlohy (např. zdroj, čas spuštění,
doba trvání nebo čas protokolu záloh apod.), 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 koncovým uživatelům udělit oprávnění
k obnovení nebo stažení dat.

Obnovení dat souborového serveru
Zálohování souborového serveru podporuje granulární obnovení (na úrovni souborů)
prostřednictvím portálu Active Backup for Business pro obnovení zálohovaných dat.
1. Vyberte v části Active Backup for Business > Souborový server úlohu a klikněte na
možnost Otevřít portál obnovení.
2. V části Role zobrazení v horní části stránky vyberte uživatele s příslušným oprávněním pro
obnovení.
3. V nastavení Úloha potvrďte zdrojové zařízení, do nějž nebo z něhož chcete soubory obnovit.
4. Vyberte soubory nebo složky, které chcete obnovit.
5. 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.

6. 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
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vybrané soubory prostřednictvím vašeho prohlížeče do zvoleného umístění pro stahování.
Průběh obnovení si můžete prohlédnout kliknutím na ikonu Úloha obnovení v pravém horním
rohu.

Poznámky:
• Postup zálohování a obnovení serveru Microsoft SQL nebo Exchange je uveden v
následujících návodech:
• Pro servery Microsoft SQL
• Pro servery Microsoft Exchange
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V následujících částech jsou uvedena doporučení, jak nejlépe chránit zálohovaná data
proti ztrátě, zajistit kontinuitu úloh zálohování a nasadit agenta zálohování na více zařízení
najednou, aniž by došlo k narušení zabezpečení zařízení Synology NAS a DSM.

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 nedostupnost sítě mohou znemožnit načítání dat nebo
zpomalit proces obnovení. Proto se důrazně doporučuje uchovávat vzdálené kopie všech záloh
na jiném zařízení a na jiném místě.
Dále je důležité vždy uchovávat tři kopie veškerých dat (originál, zálohu a kopii této zálohy na
jiném místě). Tento systém označujeme také jako strategii zálohování 3-2-1. Zařízení Synology
NAS obsahuje software, který umožňuje tuto strategii realizovat.

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 přímo z této záložní kopie.
• Hyper Backup: Tato varianta umožňuje zálohovat data a nastavení služby ABB na více
místech včetně 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.
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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.
• Tento návod uvádí podrobné pokyny, jak zálohovat a znovu připojit data služby Active
Backup for Business pomocí aplikací Snapshot Replication a Hyper Backup. Aby bylo
možné tyto aplikace používat, musí mít zařízení Synology NAS 64 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.
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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.
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