
Kopie zapasowe

Technologia informacyjna



Zagrożenia bezpieczeństwa systemu 
komputerowego

• Bezpieczeństwo fizyczne systemu: kradzież, zniszczenie, 
uszkodzenie, np. pożar, zalanie, skok napięcia.

• Bezpieczeństwo danych: utrata, uszkodzenie, sabotaż, 
kradzież, ujawnienie.

• Ciągłość dostępu do systemu: awarie sprzętu, 
oprogramowania, awarie zasilania, wentylacji, klimatyzacji, 
ogrzewania, ciągłość dostaw (np. prądu, paliwa do 
generatorów, albo tonera do drukarki), ataki typu DOS.

Można zapobiegać, ale nigdy nie ma pełnej ochrony.



Kopia zapasowa a archiwizacja

• Archiwizacja ≠ Kopia zapasowa

• Archiwizacja – przeniesienia danych w inne miejsce w 
pamięci masowej, w celu ich długotrwałego 
przechowywania. Może wynikać np. z wymogów 
prawnych.

• Kopie bezpieczeństwa / kopie zapasowe (ang. backup) 
- dane, które mają służyć do odtworzenia oryginalnych 
danych w przypadku ich utraty lub uszkodzenia. 

• Cel kopii zapasowej: Odtworzenie stanu systemu i 
danych z pewnej chwili czasu w przypadku wystąpienia 
awarii systemu lub fizycznego uszkodzenia sprzętu.
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Tworzenie kopii zapasowych

• Element planowania kryzysowego
• Zabezpieczenie przed mikro-awariami (przypadkowe skasowanie 

pliku/ów) i prawdziwymi „katastrofami” (awaria dysku, włamanie, 
pożar)

• Pozwala odzyskać poprzednią wersję niedawno zmienionego pliku
• Często wykonywana na mediach „ładowalnych”
• Wymaga planowania:

– cykl nagrywania i rotacja nośników
– sposób przechowywania i zabezpieczenie
– format danych i oprogramowanie

• Wymaga testowania — trzeba testować nie tylko możliwość 
odczytania poszczególnych danych, ale pełne scenariusze awarii czy 
możliwość odbudowania i ponownego uruchomienia całego 
systemu.
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• By ograniczyć bądź wykluczyć stratę danych, 
których nie da się odtworzyć innymi metodami.

• Oszczędź czas i pieniądze.

• Ochrona przed awariami

• Odtworzenie rezultatów poprzednich działań / 
procedur.

• Odpowiedź na żądania dostarczeni danych

• Ograniczenie odpowiedzialności.

Po co tworzyć kopie?



Planowanie harmonogramu archiwizacji

• dyski, partycje, dane krytyczne — muszą być 
archiwizowane

– szybkozmienne: np. katalogi użytkownika.

– wolnozmienne: np. systemowe.

– inne: np. pojedyncze zmienione, pliki 
konfiguracyjne jakiegoś programu.

• dyski, partycje, dane niekrytyczne —
niekoniecznie wymagające archiwizacji: temp, 
pagefile.sys, hiberfile.sys
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Zasada 3-2-1

3 – kopie danych

2 – różne formaty

1 – kopia poza magazynem

Światowy dzień dot. kopii zapasowych 31 marca.



Co jest ważne?

Krytyczne

To co potrzeba do codziennej pracy

Niejawne

Chronione lub osobowe dane

Archiwalne

Dane potrzebne bardzo rzadko (często można się 
bez nich obejść)

Osobiste

Zdjęcia, filmy, muzyka, dokumenty



Rodzaje strat

• Straty bezpośrednie:
– Zmniejszenie przychodów

– Spadek wydajności pracy

– Kary za opóźnienia

• Straty pośrednie:
– Utrata klientów

– Utrata wiarygodności

– Korzyści utracone

– Koszty przestoju



• Czy istnieje polityka wykonywania kopii zapasowej? 

• Kto jest odpowiedzialny za tworzenie kopii 
zapasowych?

o Użytkownicy?  Administratorzy systemu?  Obydwa?

• Czy istniejąca zalecenia pokrywają Twoje potrzeby 
wykonywania kopii zapasowej?

Kopie zapasowe: kwestie do rozważenia



• Jak często wykonujesz kopię zapasową?

o Ciągle? Dziennie? Tygodniowo? Miesięcznie?

o Koszt vs. Korzyści.

• Jakiego typu kopie zapasową powinieneś 
wykonywać?

o Częściowa: kopiuj tylko pliki zmienione od czasu 
wykonania ostatniej kopii.

o Pełna: kopiuj wszystkie pliki.

• Co z danymi analogowymi (sprawdziany, klasówki)?

o Digitalizacja

Kwestie do rozważenia



• Gdzie będą przechowywane kopie?

o Może to wynikać z istniejących polityk / wymogów. 

o Dysk zewnętrzny, chmura (Dropbox), repozytorium 
danych

• Jak wykonywana jest kopia zapasowa?
o Ręcznie

o Automatycznie

• Jak odzyskać plik z kopii zapasowej?
o Powinieneś wiedzieć jak odzyskać interesujący plik i z kim się 

skontaktować

o Powinieneś wiedzieć w jaki sposób (ogólnie) są składowane kopie 
zapasowe: jeden plik / kilka?

Kwestie do rozważenia

http://www.dropbox.com/


• Jak weryfikujesz czy kopia została wykonana 
poprawnie?

o Większość oprogramowania posiada dziennik 
zdarzeń (ang. log)

o Nie należy polegać tylko na zapisach w logu:

• Nawet po otrzymaniu komunikatu o sukcesie 
wykonania kopii należy sprawdzić jej zawartość.

• Czy można odzyskać plik z kopii i zapisać go w innej 
lokalizacji?

• Czy właściwe pliki zostały skopiowane?

• Wykorzystywać sumę kontrolną

Kwestie do rozważenia



• Czy istnieją kopie kopii zapasowej?

o Konieczność dla danych krytycznych

o Kopie powinny być trzymane w różnych 
lokalizacjach

• Jak długo trzymane są dane?  

• Co staje się z danymi po rozwiązaniu 
stosunku pracy / zamknięciu placówki?

• Co się dzieję ze starymi kopiami?

Kwestie do rozważenia



Rodzaje kopii zapasowych

Wyróżniamy trzy rodzaje kopii zapasowych:
• Całościowa (pełna, full) — wykonywana jest kopia wszystkich 

danych, bit archive pliku otrzymuje wartość zero.

• Przyrostowa (incremental) — kopiowane są jedynie te dane, które 
uległy zmianie bądź zostały utworzone od momentu wykonania 
ostatniego backupu pełnego lub przyrostowego, tzn. kopiowane są 
pliki, których bit archive ma wartość 1; po wykonaniu backupu bit 
ten otrzymuje wartość zero;

• Różnicowa (differential) — wykonywana jest kopia tylko tych 
danych, które zmieniły się po przeprowadzeniu ostatniego backupu 
całościowego (lub przyrostowego), tzn. kopiowane są pliki z 
wartością bitu archive równą 1; po wykonaniu backupu pozostaje 
ona niezmieniona
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Kopia pełna

Zalety:
• łatwość odtworzenia danych — najczęściej wszystkie 

znajdują się na jednym nośniku.
• krótki czas odtworzenia danych lub przywrócenia 

systemu do pełnej funkcjonalności.

Wady:
• długi czas tworzenia kopii zapasowej.
• nieoptymalne i nieefektywne wykorzystanie nośników 

— dane rzadko wykorzystywane są traktowane na 
równi z danymi często ulegającymi zmianom.
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Kopia przyrostowa

Zalety:
• backup jest tworzony szybciej niż w przypadku 

backupu pełnego.
• nośniki są wykorzystywane efektywniej.

Wady:
• do odtworzenia danych potrzebny jest komplet 

nośników z backupami.
• przyrostowymi (w porządku chronologicznym) 

oraz ostatni backup pełny.
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Kopia różnicowa

Zalety:
• odtworzenie danych jest łatwiejsze niż w przypadku 

backupu przyrostowego — trzeba mieć do dyspozycji 
ostatnią pełną kopię oraz ostatnią kopię różnicową.

• czas odtworzenia danych jest krótszy niż w przypadku 
korzystania z kopii przyrostowych.

• wykonanie backupu zajmuje mniej czasu niż w przypadku 
backupu pełnego.

Wady:
• nieefektywne wykorzystanie nośników — dane nie 

ulegające zmianom są kopiowane kolejny raz.
• czas wykonania backupu jest dłuższy niż w przypadku 

backupu przyrostowego.
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Replikacja zdalna

Ogólnie mianem replikacji określamy proces powielania 
danych, czyli ich zabezpieczania już na etapie tworzenia 
bądź modyfikacji danych. Wyróżnia się kilka rodzajów 
replikacji zdalnej:
• synchroniczna — zabezpieczanie danych w czasie 

rzeczywistym poprzez ich kopiowanie do innej 
lokalizacji fizycznej (np. zapasowego centrum danych)

• asynchroniczna — j.w., ale kopiowanie odbywa się z 
niewielkim opóźnieniem, zazwyczaj 
kilkunastominutowym

• periodyczna — od replikacji asynchronicznej różni się 
zdefiniowaniem pór kopiowania danych
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Replikacja lokalna
Replikacja lokalna pozwala na skrócenie czasu przygotowania danych do 
zabezpieczenia, zdejmując z głównego systemu ciężar przygotowania i 
wykonania replikacji zdalnej. W ramach replikacji lokalnej wyróżniamy:
• migawkową kopię danych (snapshot) — replikacji poddawane są jedynie 

„wskaźniki danych”, dzięki czemu powstaje wirtualna kopia danych w stanie 
takim, w jakim dane były w momencie rozpoczęcia replikacji. Taka kopia ma 
niewielkie rozmiary.

• migawkowy duplikat danych (clone) — w odróżnieniu od snapshot-u, 
wykonywana jest pełna kopia danych.
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Nośniki i urządzenia przechowywania danych

W informatyce nośnikiem nazywamy przedmiot, na którym 
można trwale przechowywać informacje i odtwarzać je 
wielokrotnie. Urządzeniem przechowywania danych można 
określić urządzenie elektroniczne zdolne zapisać informacje na 
nośnik i odczytać te informacje w późniejszym czasie.

Mianem pamięci masowej określa się te rodzaje pamięci, 
które umożliwiają trwałe przechowanie dużych ilości 
informacji (przez dłuższy czas).

W niektórych przypadkach słowo „urządzenie” jest używane 
zamiennie ze słowem „nośnik” (np. pamięci typu flash), a 
„nośnik” bywa zamieniany na „pamięć masową”.

21



Rodzaje nośników i pamięci masowych oraz
odpowiadających im urządzeń do zapisu i odczytu

• karty i taśmy dziurkowane → czytniki i dziurkarki kart oraz 
taśm

• taśmy magnetyczne → streamery, magnetofony
• bębny magnetyczne → pamięci bębnowe
• dyskietki → stacje dyskietek
• dyski (talerze) magnetyczne → kontrolery dysków twardych
• dyski optyczne → czytniki i nagrywarki CD, DVD, Blu-Ray
• dyski holograficzne → czytniki i nagrywarki dysków 

holograficznych
• dyski magnetooptyczne → czytniki i nagrywarki dysków 

magnetooptycznych
• niewielkie pamięci typu flash → czytniki kart pamięci,
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Nośniki danych – kryteria oceny

Kryteria techniczne:
• trwałość zapisanej informacji.
• odporność na uszkodzenie lub zniszczenie.
• odporność na nadpisanie lub skasowanie.
• pojemność.
• czas dostępu do danych (swobodnego i sekwencyjnego).
• prędkość zapisu i odczytu.
Kryteria eksploatacyjne:
• łatwość klonowania.
• łatwość przechowywania i transportu.
• łatwość obsługi.
• przenośność i kompatybilność.
• całkowity koszt eksploatacji.
• odsetek nośników utraconych w czasie normalnej eksploatacji.
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Taśmy magnetyczne: wady i zalety

Zalety:
• zadowalająca trwałość zapisu: ponad 20–30 lat w przypadku nowych 

rozwiązań (według deklaracji producentów).
• duża pojemność.
• wysoka prędkość zapisu i odczytu (w nowych rozwiązaniach).
• pełna odporność na nadpisanie lub skasowanie (w przypadku taśm 

jednokrotnego zapisu).
• duża dokładność (mało błędów zapisu i odczytu).
• łatwość klonowania, przechowywania i transportu.

Wady:
• czas dostępu do danych dłuższy niż w przypadku innych rozwiązań.
• stosunkowo mała odporność na uszkodzenie i zniszczenie (duża wrażliwość 

na działanie pól elektromagnetycznych oraz zalanie, niewielka odporność 
na uszkodzenia mechaniczne, np. upadek).

• konieczność czasowych przeglądów i czyszczenia streamerów.
• sporadyczne przypadki zacięć — konieczność nadzoru.
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Dyski magnetyczne: wady i zalety

Zalety:
• duża pojemność
• wysoka prędkość zapisu i odczytu
• duża dokładność (mało błędów zapisu i odczytu)

Wady:
• stosunkowo niewielka trwałość zapisu wynikająca z konstrukcji dysku 

wymusza stosowanie dodatkowych zabezpieczeń (macierze, replikacja)
• utrudnione klonowanie, przechowywanie i transport
• brak odporności na nadpisanie lub skasowanie
• mała odporność na uszkodzenie i zniszczenie (duża wrażliwość na działanie 

pól elektromagnetycznych, zalanie oraz uszkodzenia mechaniczne, np. 
uderzenie lub upadek)

• znaczne koszty eksploatacji (zasilanie i chłodzenie macierzy dyskowych, 
duża przestrzeń przez nie zajmowana, serwis, modernizacja, wymiana 
uszkodzonych elementów macierzy, zabezpieczenia, replikacja)
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Dyski magnetooptyczne: wady i zalety

Zalety:
• bardzo duża trwałość zapisu: nawet do 100 lat według deklaracji 

producentów
• zadowalająca prędkość zapisu i odczytu
• wysoka odporność na nadpisanie lub skasowanie
• duża dokładność (mało błędów zapisu i odczytu)
• duża odporność na uszkodzenie i zniszczenie (bardzo mała 

wrażliwość na działanie pól elektromagnetycznych oraz zalanie, 
stosunkowo mała odporność na uszkodzenia mechaniczne)

• łatwe klonowanie, przechowywanie i transport

Wady:
• niewielka pojemność prowadząca do szybkiego przyrostu ilości 

nośników w repozytorium
• sporadyczne przypadki zacięć — konieczność nadzoru
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Dyski optyczne: wady i zalety

Zalety:
• duża pojemność
• zadowalająca prędkość zapisu i odczytu
• wysoka odporność na nadpisanie lub skasowanie
• łatwe klonowanie, przechowywanie i transport
• niski koszt eksploatacji

Wady:
• stosunkowo niewielka trwałość zapisu: przeciętnie 3–5 lat dla nośników 

„no name”, kilkanaście–kilkadziesiąt lat dla nośników na bazie 
ftalocyjaniny zabezpieczonych powłoką z metalu szlachetnego, 
kilkadziesiąt lat dla fabrycznie tłoczonych płyt)

• mała odporność na uszkodzenie i zniszczenie (duża wrażliwość na działanie 
pól elektromagnetycznych w przypadku fabrycznie tłoczonych nośników, 
duża wrażliwość na temperaturę i bezpośrednie oświetlenie, mała 
odporność na uszkodzenia mechaniczne; mała wrażliwość na zalanie)

• stosunkowo niewielka dokładność, silnie zależna od jakości nośnika i 
urządzenia przechowywania danych 27



Pamięci flash

Zalety:
• bardzo małe rozmiary → łatwe przechowywanie i transport
• niskie zużycie energii ze względu na brak części mechanicznych
• zadowalająca odporność na uszkodzenie i zniszczenie
• połączenie zalet pamięci ROM (nieulotność) i RAM (możliwość 

modyfikacji lub usunięcia zapisanej informacji)

Wady:
• stosunkowo niewielka pojemność
• prędkość zapisu i odczytu silnie zależna od jakości kontrolera i 

zastosowanych kości pamięci.
• brak odporności na nadpisanie lub skasowanie
• stosunkowo niewielka trwałość zapisu
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Ewolucja nośników



Lokalizacje kopii bezpieczeństwa



RAID - cel

• Podstawowe zabezpieczenie przed utratą danych 
(oprócz RAID-0) na skutek awarii pojedynczego dysku 
w macierzy dyskowej

• Łączy wiele dysków w jeden wolumen dyskowy

• Implementacje sprzętowe (dedykowane kontrolery)

• Implementacje softwareowe (np. w linuksie jako 
moduł jądra systemu)



Najpopularniejsze RAIDy

• RAID 0 – zero bezpieczeństwa w przypadku awarii 
pojedynczego dysku

• RAID 1 – lustrzana kopia dysku

• RAID 5 – pojedyncza parzystość, przetrwa awarie 
jednego dysku (ale odbudowa macierzy jest kosztowna, 
uwaga na awarie drugiego dysku)

• RAID 6 – przetrwa awarie dwóch dysków (podwójna 
parzystość)

• RAID 10 – lustrzana kopia każdego z dysków tworzących 
raid 0.



Zabezpieczenia sprzętowe 

Zastosowanie zasilaczy awaryjnych
Często zdarza się, że występują wahania napięcia sieciowego lub nawet jego 
brak. Skutecznym rozwiązaniem chroniącym przed uszkodzeniem sprzętu 
(płyta główna, dyski) jest zastosowanie zasilacza awaryjnego, który reaguje 
natychmiastowo sygnalizując wystąpienie awarii i podtrzymując napięcie 
sieciowe.

Zastosowanie zasilaczy typu hot-swap
Nagłe wahania napięcia lub inne nieprawidłowości zasilania mogą 
spowodować uszkodzenie zasilacza serwera. Dlatego powszechnie stosuje 
się serwery z dwoma lub trzema zasilaczami typu hot-swap, które mogą być 
wymienione pod napięciem bez konieczności wyłączania serwera.



Kompresja
Mówiąc o kompresji w znaczeniu informatycznym mamy zazwyczaj na myśli 
zmniejszenie objętości danych przy zachowaniu „ładunku informacyjnego”, 
czyli sensu tych danych. Kompresja ma zazwyczaj na celu oszczędność 
nośnika i/lub łącza sieciowego, którym są przesyłane dane.

Algorytmem kompresji nazywamy schemat postępowania przy zmniejszaniu 
objętości pliku, najczęściej zależny od charakteru kompresowanych danych. 
Proces odwrotny do kompresji nazywamy dekompresją.

Współczynnik kompresji (ang. compression ratio) jest definiowany jako 
stosunek objętości danych skompresowanych (wyjściowych) do objętości 
danych oryginalnych (wejściowych), czyli jego wartość zawiera się w 
przedziale od 0 do 1.

• Stopień kompresji (ang. compression factor) jest odwrotnością 
współczynnika kompresji i przyjmuje wartości większe od 1.
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Algorytmy kompresji

• Algorytmy kompresji można podzielić ze względu na różne kryteria, 
np. stopień zmiany „ładunku informacyjnego” lub rodzaj danych 
poddawanych kompresji:

• kompresja bezstratna — w procesie dekompresji uzyskuje się dane 
w postaci identycznej z tą, jaką miały przed poddaniem ich 
kompresji (przykład: tekst, baza danych)

• Przykłady algorytmów bezstratnych: Deflate, Huffman, LZW, RLE, 
BZIP2.

• kompresja stratna — w procesie kompresji „gubione” są pewne 
informacje, jednak ich znaczenie nie jest kluczowe dla całości 
danych, tzn. po dekompresji sens danych zostaje zachowany 
(przykład: obraz, dźwięk).

• Przykłady algorytmów stratnych: DCT, metoda falkowa, JPEG, 
MPEG, Vorbis, MP3.
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Kompresja: wady i zalety

Zalety:

• przesyłanie większej ilości danej w jednostce czasu

• przesyłanie tej samej ilości danych w krótszym czasie

• zmniejszenie rozmiarów danych przechowywanych na 
nośnikach

Wady:

• przed użyciem danych należy je rozpakować

• w pewnych sytuacjach dekompresja w czasie 
rzeczywistym lub quasi-rzeczywistym może pochłaniać 
sporo zasobów systemu komputerowego
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Czym robić kopie zapasowe?

• Rozwiązania darmowe
– Cobian Backup
– FBackup
– DriveImage XML
– EASEUS Todo Backup
– Paragon Backup & Recovery 10 Free Edition
– Clonezilla

• Rozwiązania płatne
– Acronis True Image
– Nero BackItUp & Burn
– Norton Ghost
– Macrium Reflect
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Oprogramowanie do tworzenia kopii zapasowych

38http://en.wikipedia.org/wiki/Comparison_of_backup_software
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MS Office też robi kopie zapasowe

39

• 2007

• 2010



Oto 10 reguł, które pomogą wykonać porządne kopie zapasowe 
naszych danych.
1. Kopiuj tylko to co jest Ci faktycznie potrzebne.
2. Regularność to podstawa.
3. Redundancja to nic złego.
4. Zachowuj starsze wersje plików.
5. Bierz pod uwagę wszystkie lokalizacje w jakich programy zapisują 

dane.
6. Wykonuj przestrzenną separację kopii zapasowych.
7. Kopia to nie tylko dane – sprawdź działanie systemu.
8. Sprawdź czy masz swobodny dostęp do danych w kopii 

zapasowej. 
9. Przechowuj nośniki danych w odpowiednich warunkach.
10. Pamiętaj o prywatności swojej / użytkowników.

Dekalog backupu



Podsumowanie

• Najczęstsza przyczyna utraty danych – błąd 
człowieka

• Backup, replikacja

• Przyspieszanie backupu:

– Snapshoty

• Zmniejszenie rozmiaru:

– Kompresja

• RAIDy - remedium na awarie dysków
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