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Disaster Recovery
A virtualização e o cloud
computing,a flexibilidade e
a resiliência de sistemas,
as restrições económicas
e a optimização da redes
WAN marcam o mercado
de Disaster Recovery.
Existem soluções mais
acessíveis, e uma maior
consciencialização para a
continuidade do negócio.
Mas o factor financeiro
impera.



Que não se tenha ilusões, o objectivo é
fundamental: as empresas precisam de
ser capazes de recuperar de um
desastre, e rapidamente, para se
manterem competitivas.
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A promessa de redução de custos decorrente
do modelo de cloud computing é muito
atractiva, contudo o retorno financeiro nem
sempre é rapidamente atingido. Excepto,
talvez, no que se refere ao disaster recovery.
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Resiliência
tornou-se mais
importante

CDP altera
as regras das
operações

As tecnologias de Continuous Data
Protection (CDP) mudam as regras
tradicionais de backup e Disaster
Recovery ao estabelecer uma ponte
entre as duas áreas.
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Disaster Recovery
na cloud tem ROI
demonstrado

Dez elementos
para fazer
um plano

Normalmente, o primeiro passo para
preparar a continuidade do negócio
é organizar os responsáveis internos
da empresa e obter o apoio dos
executivos para o conceito.
Pág. 8
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Comunicações
Disaster
Recovery
Unificadas

Um bem cada vez mais apetecível
A virtualização e o cloud computing, a flexibilidade e a resiliência de sistemas, as restrições económicas e a optimização da
redes WAN marcam o mercado de disaster recovery. Existem soluções mais acessíveis, e uma maior consciencialização
para a continuidade do negócio. Mas o factor financeiro impera.
"O ano de 2001 foi um marco, no sentido de despertar a atenção do mercado para a necessidade
de soluções de Disaster Recovery", diz António
Miguel Ferreira, director-geral da Claranet. A onze
de Setembro desse ano, várias empresas foram
afectadas pelo ataque terrorista às Torres Gémeas. Algumas conseguiram retomar as suas operações noutras instalações, pouco tempo depois,
beneficiando de sistemas de Disaster Recovery.
Outras perderam importantes dados de negócio.
Hoje em Portugal parece haver uma maior consciencialização para a necessidade de precaver os
riscos de perdas de dados de negócio. Há legislação nesse sentido e também há maior variedade
de soluções, mais amadurecidas, segundo o
mesmo responsável, " ao alcance não só das grandes corporações, mas também de empresas de
menor dimensão."
Mas a evolução do mercado, da gestão das tecnologias e das próprias TI, não trouxe só uma
oferta mais flexível. Apesar do enquadramento regulamentar sobre gestão da continuidade do negócio, há tendências benéficas, também capazes
de encerrar riscos mais escondidos. Paulo Pinto,
especialista da Novabase, é responsável pela oferta de Business Continuity/Disaster Recovery, da empresa, e chama a atenção para o risco da concolidação das TI. "Com efeito, concentrando activos vitais em clusters
circunscritos, as organizações amplificam o impacto que a concretização de
possíveis ameaças possam infligir sob este novo 'ponto único de falha'", explica. Mesmo considerando o "maior controlo operacional", Paulo Pinto considera que a tendência coloca as empresas sob "ameaças sem precedentes".
Conjugado com as necessidades de conformidade, este factor acaba por colocar o Disaster Recovery, entre as principais prioridades da agendas das organizações.
Isso explica que "cada vez mais as empresas, sobretudo, as de grande dimensão e com grande visibilidade e responsabilidade nos mercados nacional e internacional estão sensibilizadas para os problemas resultantes da perda de
dados e do respectivo impacto nos seus negócios", como diz Ricardo Correia consultor especialista de Business Continuity, da Mainroad
Contudo o cenário económico pouco motivante impera e não admira que César
Potrica, Enterprise Solutions Manager da Tecnidata, manifeste que o mercado
o mercado português de TI está… "diferente". Isso será fruto da situação das
"medidas que as empresas têm vindo a adoptar como reacção", à crise. O responsável nota um enfoque "nas componentes imprescindíveis ao desenvolvimento da sua actividade e por outro, nas que podem aportar maior valor e
eficiência em termos operacionais". Não obstante reconhecerem o seu valor e
ambicionarem possuir os sistemas de disaster recovery, as empresas ainda não
os assumem como essenciais.
Evolução tecnológica marcada pela optimização de redes WAN
Como em quase todas as áreas das TIC, a emergência do modelo de cloud
computing representa um impacto transformador e marca as principais tendências de adopção de tecnologia. Mas entretanto, a optimização de ligações
WAN, está a ganhar protagonismo. Na base da tendência, a virtualização dos
sistemas, abre portas para adopção de soluções. António Miguel Ferreira salienta as vantagens desse aspecto, e diz que a oferta em estrutura de "nuvem"
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tem permitido "a utilização de infra-estruturas de
servidores, storage, backup, load-balancing e firewalls, com um reduzido investimento por parte
dos clientes e com a garantia de escalabilidade e
redundância necessárias".
Como não podia deixar de ser as tecnologias de
virtualização, de servidores, storage e firewalls
têm sido elementos imprescindíveis na arquitectura das soluções, disponibilizadas. "É raro começar um projecto de DR sem que o mesmo
esteja assente em ambientes virtualizados. Existem soluções no mercado que em cima da virtualização permitem facilmente o Tier 7 de
disaster recover como tal estas são as soluções
mais procuradas", explica César Potrica, Enterprise Solutions Manager, da Tecnidata. Na perspectiva do executivo, a grande condicionante na
adopção de soluções de Disaster Recovery era o
"preço do armazenamento respectivo licenciamento". Mas com o armazenamento virtual e com
software de replicação, hoje "é simples e fácil
efectuar um bom projecto de business continuity
e disaster recovery. "Algumas grandes empresas
e muitas PME optam por procurar prestadores de
housing para colocar uma réplica da sua infra-estrutura, a existência desses fornecedores torna possível a muitas empresas terem a sua solução de disaster recovery, a distâncias consideráveis sem precisarem de qualquer infra-estrutura
própria no local ou competências", explica.
A optimização das redes WAN marcará, na visão de Paulo Pinto, a evolução da
procura no mercado de projectos de TIC, em Portugal. Na prática, trata-se de
tentar fazer mais com os menos meios, neste caso, "transferir mais dados sob
ligações com menores larguras de banda, ou cobrir distâncias maiores." O responsável argumenta que a aposta poderá trazer melhorias significativas ao planeamento de recuperação de desastre ao "possibilitar, por exemplo a utilização
de localizações anteriormente excluídas por limitações de largura de banda ou
de distância". Além disso, haverá benefícios na "centralização de procedimentos de salvaguarda e reposição de dados".
O responsável considera ser necessários esforços para se criar uma normalização de "métodos de avaliação e quantificação da capacidade de recuperação
tecnológica de uma organização". Parece ser cada vez mais pertinente "que a
abordagem seguida por determinada organização possa ser comparada com a
das suas congéneres ou com uma média, do mercado onde se insere". A necessidade de diferenciação, e rentabilização do esforço e investimento nas medidas de continuidade de negócio, ganha evidência.
Na visão da Mainroad, há uma característica fundamental que deverá marcar
a evolução das arquitecturas tecnológicas das soluções de Disaster Recovery:
a flexibilidade. Segundo Ricardo Correia, uma das principais tendências passa,
precisamente, "por disponibilizar soluções flexíveis, que permitam recuperar rapidamente os sistemas e a informação crítica para a empresa, e que sejam ao
mesmo tempo economicamente viáveis". Trata-se, no fundo, de garantir a resiliência dos sistemas de informação da empresa, mas também dos processos
críticos de negócio. Há quase uma década, os actos terroristas ganharam protagonismo, entre os receios dos responsáveis de disaster recovery. Este ano, a
ruptura das ligações aéreas, provocadas por um vulcão islandês, obrigou as estruturas de sistemas de informação a suportarem, quase de um momento para
o outro, a transmissão de tráfego de videoconferência.CW
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Disaster Recovery
na cloud tem ROI
demonstrado

A promessa de redução de custos decorrente do modelo de cloud
computing é muito atractivo, contudo o retorno financeiro nem
sempre é rapidamente atingido. Excepto, talvez, no que se refere ao
disaster recovery.
Ao libertarem-se da despesa de comprar o seu próprio hardware, software e
capacidades de redes, para serem usadas durante uma falha de serviços prolongada, assim como da manutenção necessária da infra-estrutura duplicada,
as organizações podem produzir poupanças facilmente mensuráveis, considera
Eric Heidrich, director de TI da Help at Home. O responsável espera mesmo
poupar perto de 150 mil dólares nos próximos três anos, sobretudo evitando
custos. A infra-estrutura como um serviço é a força original do modelo de cloud
computing, explica Judith Hurwitz, CEO da consultora Hurwitz e Associates, e
pode ser eficaz do ponto de vista dos custos. Outras companhias também adoptaram o modelo de cloud computing como meio para o disaster recovery. TheStreet.com contratou a Iron Mountain para fazer backup e restauração de dados
e aplicações para fazer face a uma quebra de serviço prolongada, explicou o
CIO Daniel Flax.
A Help at Home é uma empresa de serviços privada que presta assistência a
idosos e incapacitados, na limpeza de casas, na confecção de comida em cuidados de saúde de rotina ou ocasionais. A empresa emprega 13 mil trabalhadores externos em nove estados americanos. Desde que Heidrich chegou à
empresa, esta virtualizou quase todos os servidores. Tinha estado a fazer backups com a appliance de protecção contínua de dados. O fabricante desta appliance procurava constantemente mudanças em ficheiros e bases de dados,
e a Help at Home pagava uma taxa mensal. Mas a appliance não estava a
fazer o backup dos sistema operativos, nem fazia a imagens de servidores, porque isso exigia uma despesa adicional para instalação de software em todos os
servidores da Help at Home. Contudo, restringir a utilização da tecnologia só
para dados significa que num evento como um corte de energia prolongado,
não seriam salvas quaisquer imagens de servidor, ou de configurações de aplicações. Este tipo de falha nunca aconteceu, mas a empresa precisa de se preparar para essa eventualidade, diz Heidrich. Para uma solução completa de
disaster recovery, ele considerou fazer de um dos escritórios, um site de backup. Mas duplicar e fazer a manutenção da infra-estrutura elevaria os custos
para cerca de 190 mil dólares nos próximos três anos.
O valor incluía uma Storage Area Network, (SAN), dois switches, três servidores e uma fonte de alimentação ininterrupta; uma ligação de banda larga à Internet entre o escritório principal e a sucursal, cerca de 120 horas de tempo
de configuração e alterações (cerca de 15 mil dólares em trabalho) e três horas
por semana, a um custo de 20 mil dólares nos próximos três anos. Em vez
disso, a Heidrich descobriu a Iland, um fabricante de infra-estrutura para
cloud, através da busca na Google.
Ao usar os serviços da Iland, a Help At Home apenas gasta 48 mil dólares nos
próximos três anos, diz Heidrich. Ele assume a diferença – perto de 140 mil
dólares – como dinheiro poupado. A Iland entra na Help At Home através de
uma VPN e usa o seu produto de replicação para copiar quaisquer alterações
nas imagens da VMware nos servidores da Iland de forma arrumada. Algumas
aplicações críticas, como a gestão de clientes e a facturação, são replicadas de
forma mais frequente.
Se um desastre acontecer, a Iland pode restaurar todas as máquinas virtuais
da Help At Home, no seu próprio hardware, e os escritórios secundários serão
redireccionados para a Iland. A restauração dos dados na cloud é muito mais
rápida do que noutros cenários de disaster recovery, explica Heidrich , e não é
preciso comprar o hardware, normalmente.”CW
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Resiliência dos sistemas
tornou-se mais importante
Na última década, falou-se muito sobre a importância do Disaster Recovery para empresas. Mas não se pode ilusões: as empresas precisam de ser capazes
de recuperar de um desastre natural ou falha de serviço, rapidamente, para se manterem competitivas.
Com uma dependência cada vez maior em relação às
TIC e as aplicações que suportam, já não é suficiente
falar apenas de Disaster Recovery. Por definição este
envolve uma interrupção para o negócio das empresas,
da qual elas precisam de recuperar. Numa situação de
Disaster Recovery as empresas terão de recuperar
dados de instalações de backup ou cópias feitas online, reconstruindo as aplicações em falha, e conectando-as depois aos dados. Dependendo da agilidade
da organização, o impacto pode ser uma questão de
horas ou dias; em casos mais extremos, pode ameaçar
o negócio todo. Em todas as organizações haverá aplicações críticas de TI, que são o sangue do negócio. As
empresas não podem dar-se ao luxo de ter essas aplicações em baixo. Por isso, no que se refere às TI, em
vez de se falar sobre Disaster Recovery, e evitar rupturas no negócio, as organizações deviam estar preocupadas sobre resiliência face aos desastres – nos quais
os processos de negócio críticos são elaborados de
forma a serem "resilientes à falha de alguns recursos.
A forma antiga pensar
Quando se fala sobre Disaster Recovery, é frequente
ouvirmos os termos “Recovery Point Objective” (RPO),
o volume de dados que é aceitável perder até à recuperação das falhas, numa organização (medido no
tempo), e o “Recovery Time Objective” (RTO), o período de tempo durante o qual os dados têm de ser restaurados, depois de uma ruptura no negócio. Um RPO
de zero, significa que não é possível perder quaisquer
dados durante uma falha de energia, por exemplo. E
um RTO de zero implica que os dados têm de estar disponíveis imediatamente depois da falha de serviço.
Hoje, muitas tecnologias podem disponibilizar um RPO
de dados e de RTO de perto de zero usando tecnologias
de protecção contínua dos dados, ou como se convencionou na indústria Continuous Data Protection (CDP),
replicação contínua.
Mas infelizmente, para as aplicações críticas de negócio, isto raramente é suficiente. O problema é que

existe um hiato entre a disponibilidade de dados e
quando os utilizadores podem aceder aos sistemas,
pois as aplicações precisam de ser reconstruídas e "reconectadas" para se proteger os dados.
Portanto, em vez dos RTO dos dados, ser importante,
é actualmente o RTO da aplicação que é muito mais
significativo na manutenção do negócio operacional.
Invariavelmente, a maioria das abordagens actuais, focalizam-se no cumprimento do RPO e do RTO dos
dados; contudo, é necessário existir um RTO de zero
para aplicações no sentido de se conseguir uma verdadeira resiliência do negócio.
A resiliência como realidade
No sentido de transformar um plano de Disaster Recovery num plano de resiliência face a desastres, as empresas precisam de preencher os hiatos entre
recuperação de dados e a disponibilidade das aplicações. Para atingir a resiliência das aplicações, as empresas precisam de uma abordagem de prevenção em
vez de reactiva. Proteger organização das falhas das
aplicações – capaz de ser ainda mais importante do

que proteger contra a indisponibilidade de dados – significa tentar perceber como um processo de negócio
completo é mantido disponível, incluindo uma visão
sobre os componentes de TI envolvidos. É importante
ter sempre em mente que ao prevenir as falhas das
aplicações, a experiência do utilizador é prioritária.
Uma aplicação não pode ser considerada resiliente se
os utilizadores não conseguirem continuar a trabalhar
tanto durante o tempo de indisponibilidade planeada
como inesperada.
Para se conseguir uma solução de resiliência, é necessário combinar a monitorização de aplicações, a replicação de aplicações, a replicação contínua de dados,
e a substituição automática do hardware, em vez de se
usar apenas uma das soluções.
Ao fazer isso, é possível manter tempos de RTO e RPO
próximos do zero para os dados, e quando uma aplicação falha, pode ser reactivada noutro sítio, com a manutenção das capacidades de ligação, para não haver
interrupções.
Conclusões
As empresas preocupadas com os desastres físicos,
como os tremores de terra, não guardam um conjunto
de tijolos, para refazer a parede se esta cair. Em vez
disso, adoptam uma abordagem de prevenção e constroem os seus edifícios de forma a assegurarem-se de
que são resilientes, face ao desastre físico. As organizações precisam hoje de tomar medidas semelhantes
no que se refere a desastres de dados. Em vez de ter
sistemas preparados para a reconstrução depois da
ruptura de um negócio, as organizações precisam de
adoptar uma abordagem activa para assegurar que as
suas aplicações e sistemas sejam resilientes face ao
desastre, capazes de suportar qualquer evento inesperado. Andrew Barnes é um vice-presidente sénior de
desenvolvimento de negócio na Neverfail, a qual providencia a disponibilidade contínua e soluções de Disaster Recovery para aplicações críticas de ambiente
Windows, em cenários virtuais, físicos ou mistos.CW
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CDP muda regras
As tecnologias de Continuous Data Protection (CDP) mudam as regras tradicionais de backup e Disaster Recovery ao estabelecer uma
ponte sobre o hiato entre as duas áreas.
A grande promessa da Continuous Data Protection
(CDP) é a disponibilidade quase instantânea das
aplicações de negócio apesar das falhas de recursos, para uma recuperação local ou remota. O backup por tape é um método de protecção de dados
relativamente fiável e barato, especialmente para o
longo prazo. Contudo, à medida que o volume de
dados tem aumentado, assim como a dependência
face à disponibilidade de dados e a rápida recuperação dos mesmos, as limitações do suporte em
tape tornaram-se muito severas.
A recuperação de dados a partir de uma tape é
muito demorada e imprecisa. Os pontos de recuperação podem exceder as 24 horas, e a recuperação
e restauração completa de uma aplicação pode demorar ainda mais.
Quando as tapes são armazenadas fora das instalações principais, pode demorar vários dias a encontrar as tapes e restaurar dados. As receitas e
produtividade perdidas durante esse período podem
representar um desastre só por si.
A maior parte das implementações de backup em
tape utilizam agentes de backup em servidores aplicacionais, consumindo tempo de processamento da
aplicação. Em alguns casos, o backup dos servidores pode ter um impacto no servidor em si, suficiente para afectar o desempenho da aplicação.
Além disso, o crescimento explosivo do volume de
dados, aumentou as exigências de backup de servidor ao ponto de o processo de completar os backups
dentro do tempo disponível se tornou quase impossível.
Tecnologia CDP junta tudo
O conceito CDP emergiu como uma forma de melhor
proteger os dados e melhorar a probabilidade de os
recuperar, aproveitando a protecção baseada em
tecnologia de disco, para melhorar a eficácia do
backup em tape. Ao oferecer um desempenho contínuo, a tecnologia CDP protege os dados durante
um maior período de tempo do que o backup em
tape, reduzindo a frequência de backups com tape.
A CDP oferece a capacidade de replicar e manter
múltiplas versões de dados em instalações locais ou
remotas para a retenção online de dados, e a recuperação para qualquer ponto no tempo.
Quando são usadas de forma adequada, em teoria,
as tecnologias CDP podem unificar os processos locais e remotos, combinando a replicação e o backup numa solução exaustiva, capaz de minimizar a
perda de dados, acelerar as recuperações, e reduzir
ou eliminar a necessidade para usar protecção de
dados baseada em tape.

Janela de backup e espaço
de armazenamento reduzidos
A tecnologia CDP capacita as organizações a substituir diariamente o backup em tape com a replicação
periódica de discos, sobre ligação IP ou Fibre Channel. Isto reduz a necessidade de backup, da ordem
diária para semanal – ou até mesmo, mais tempo.
Ao fazer isto, a tecnologia CDP pode eliminar centenas de backups diários por ano. Porque os backups
de tape podem ser agendados para qualquer altura,
as organizações não estão restringidas a janelas de
backup limitadas. Além disso, as empresas podem
reduzir ou eliminar a utilização de grandes bibliotecas de tapes físicas num centro de dados, o que
reduz o excesso de capacidade e armazenamento e
liberta espaço físico.
Recuperação mais rápida de dados.
Porque os dados são armazenados em disco, as CDP
oferecem tempos de recuperação mais rápidos do que
a tape. Ficheiros, bases de dados, repositórios de correio electrónico, e sistemas inteiros podem ser recuperados dentro de minutos em vez de horas. Com
algumas soluções de CDP, os sites podem ser colocados online em cerca de 30 minutos, em vez de dias.
Nem todas as soluções de CDP são iguais
Quando se escolhe uma solução de CDP, é importante considerar as necessidades e objectivos da
empresa, para perceber que produto deve oferecer
o maior valor de negócio. Se os custos forem um

problema, precisa de uma solução capaz de ser integrada com a infra-estrutura existente, e oferece
uma gestão e reporte centralizados, para reduzir o
excesso de recursos de gestão. A compressão e redução de dados minimiza os requisitos de armazenamento, permitindo armazenar mais dados com
menos hardware.
Se uma organização luta para respeitar as janelas
de backup, então a aceleração dos processos de
backup através da integração de software de backup é uma forma ideal de aumentar a velocidade
de back-up e ao mesmo tempo liberta os servidores
aplicacionais, de algum processamento. A optimização de redes WAN acelera ainda mais a operação
de backup ao minimizar as exigências de largura de
banda das redes para a execução de operações de
replicação, reduzindo-as na ordem dos 90%.
As empresas que pretendem melhorar o nível de
serviço, os SLA, beneficiam de soluções de CDP
que produzem imagens dos sistemas tendo em
conta as aplicações, que providenciam as maiores
velocidades de recuperação com os níveis mais
altos de granularidade, eliminando a necessidade
de executar demorados restauros desde a base da
infra-estrutura.
Embora todas as tecnologias de CDP ofereçam vantagens face aos mecanismos tradicionais de protecção de dados, as soluções mais sofisticadas e
exaustivas oferecem funcionalidades capazes de assegurar a disponibilidade instantânea de aplicações
de negócio críticas.
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Dez elementos para
arquitectar um plano
1. Começar
Normalmente o primeiro passo para preparar a continuidade do negócio é organizar os responsáveis internos
da empresa e obter o apoio dos executivos para o conceito.
Há vários exercícios necessários desenvolver ao longo
do todo o processo e tudo depende do nível de suporte
obtido por parte dos executivos para este tipo de programa, e quanto trabalho deverá ter para os convencer
sobre a utilidade do projecto.
É importante estar preparado, porque vai ter de justificar os custos do projecto apresentando alguns números
capazes de identificar o custo de tempo de indisponibilidade do sistema, e quantas receitas estarão em
risco, se os sistemas das empresas não estiverem disponíveis durante um período alargado, de tempo.

2. Justificar o plano
Esta é realmente a parte mais fácil. Todos sabemos porque precisamos de um plano de continuidade de negócio; para prevenir períodos alargados de
indisponibilidade que vai custar à empresa dinheiro. A
prioridade principal de qualquer plano de continuidade
de negócio é proteger os activos de maior valor para a
organização, a saúde e a segurança dos empregados
A segunda prioridade, mas igualmente importante, é a
rápida recuperação e restauração dos sistemas críticos
de negócio. Se alguma vez o sistema de mensagens
ficou indisponível durante qualquer período de tempo,
o departamento de informática recebe várias chamadas de executivos, a questionarem-se porque não recebem mensagens no Blackberry.

Não se furte a testar o plano de continuidade só porque
não há tempo de indisponibilidade. É nesta parte que
a utilização de uma plataforma de virtualização, como
é extremamente útil, porque pode conceber um objectivo de Disaster Recovery virtual e testá-lo, sem haver
um impacto no sistema de produção actual.
Isto é alcançado através de tecnologia de virtualização
e permite que as máquinas sejam segmentadas desde
uma rede de produção e se crie um ambiente ou suporte virtual de teste Disaster Recovery.

8. Retirar os dados das instalações
5. Lições da vida real
Em quase todas as implementações de continuidade
de negócio, há sempre qualquer coisa para aprender
com cada cenário. Uma dessas situações envolveu
numa empresa o planeamento de um sistema de backup para outro sistema de backup. Durante a implementação de mais de 70 servidores virtuais para
Disaster Recovery, a bateria de UPS (que era o sistema
de alimentação suplementar para o centro de dados),
acabou por explodir. Porque a alimentação principal
passava pela UPS, a quebra cortou a alimentação de
todo o centro de dados e cerca de 40 servidores foram
desligados. Felizmente os técnicos tinham acabado a
implementação.
Contudo não tinham terminado o exercício de teste. Só
graças à experiência dos engenheiros foi possível colocar a funcionar todos os sistemas críticos do negócio,
nas instalações de Disaster Recovery, em cerca de 15
minutos. E cerca de cinco dias depois as operações do
centro de dados estavam a decorrer normalmente.

6. Entender o negócio
3. Definir bem o plano
Este passo começa com o entendimento sobre o qual
mantém a empresa a funcionar e dar prioridade à recuperação de diferentes sistemas que são bastante críticos. É uma operação que é conduzida na análise de
risco e no estudo de impacto no negócio. Não é preciso ser um cientista para conseguir fazer isto. É muito
provável que já se saiba à partida quais são esses sistemas.

4. Os erros mais importantes
Há muitos erros que são cometidos quando se está a
preparar o plano de continuidade do negócio, e o mais
comum é não dar tempo suficiente para se identificar,
planear ou preparar o desenho, implementação e verificação do sistema. Deixar testar o plano com regularidade é normalmente o erro mais custoso.
Só porque implementou procedimentos de recuperação e restauração, não quer dizer que o projecto já terminou. De cada vez que uma actualização de um
sistema ou um processo de alteração de controlo é iniciado, o plano de continuidade de negócio deve ser novamente testado para se ver se sofreu algum tipo de
impacto e ainda funciona como foi concebido.
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custos dos tempos de indisponibilidade. Associar um
dólar de valor ao número de horas e minutos que um
sistema estará indisponível deverá auxiliar não só a convencer os executivos sobre a necessidade de desenvolver melhorias de infra-estrutura, mas também deverá
elucidá-los sobre o que pode acontecer se não fizerem
nada.
Isso também poderá ajudar a definir que controlos
devem ser implementados. Obviamente os sistemas críticos de negócio deverão custar mais se ocorrer alguma
indisponibilidade, e deverá exigir mais dos fundos para
os manter altamente disponíveis.
Os sistemas menos críticos não deverão exigir uma solução com RTO pequeno, e poderam ficar bem com a
existência de procedimentos de recuperação já implementados.

Durante a análise inicial de impacto no negócio a
equipa de continuidade de negócio deverá identificar e
estabelecer o nível de protecção e recuperação para
cada um dos sistemas de negócio exigidos. Algumas
empresas não fazem a análise de impacto e aplicam a
mesma solução a todos os servidores, o que não é necessariamente uma boa solução e aumenta os custos
de um sistema de continuidade do negócio. Nem todos
os servidores precisam de estar sempre disponíveis com
um RTO e RPO muito baixo. Apenas os servidores identificados como sendo críticos para o negócio, na restauração das operações para um nível funcional.
Normalmente tratam-se dos sistemas de mensagens ou
de comunicações seguidos pelos sites internos e externos, ou qualquer outro sistema que serve os clientes
ou permite à empresa a obtenção de receitas. Todos os
outros sistemas como os de impressão ou de ficheiros,
podem ser dispensados se a sua recuperação demorar
12 a 24 horas, desde que os outros sistemas estejam
intactos.

7. Custos de indisponibilidade
Identificar e perceber os sistemas críticos de negócio
durante a fase de análise deverá ajudar o cálculo dos

Um outro erro comum que as empresas cometem frequentemente, é não retirar os dados e os sistemas de
negócio dos centros de dados existentes, para uma localização de onde poderão ser recuperados.
Vulgarmente, as empresas implementam um sistema
tolerante a falhas, pensando que são altamente disponíveis, mas falham ao não precaverem a eventualidade
do prédio inteiro ficar sem energia eléctrica, ou um cenário pior que é perder o edifício numa catástrofe natural ou num incêndio. Torna-se necessário planear
para vários cenários, incluindo o pior, e se isso não for
feito estará a colocar em risco a empresa.

9. Pensar além da tape
Os sistemas de tape têm sido um emblema dos procedimentos de restauração desde a invenção dos computadores, mas apenas porque tem sido assim há muito
tempo, não quer dizer que seja a melhor solução. Muitas empresas estão a substituir as soluções de backup
de tape com sistemas de disco, porque os dados ficam
sempre disponíveis e isso reduz bastante os tempos de
recuperação associados às tapes.

10. Melhorar a continuidade de negócio
com a virtualização
Um dos maiores desafios na manutenção de um plano
de continuidade de negócio é a execução regular de
testes à solução. A maior desculpa para se fazerem testes é o tempo de indisponibilidade necessário aos sistemas de produção para se efectuarem os testes de
recuperação ou entrada em produção dos sistemas de
redundância.
Há anos, quando se faziam estes exercícios, era necessário segmentar as duas redes do centro de dados,
para se testarem os processos de recuperação e as instalações de disaster recovery sem colocar os sistemas
de produção offline. Com a adopção de tecnologias virtualização, este problema tornou-se mais fácil de resolver.
Com as máquinas virtuais, é possível que este tipo
de teste de continuidade de negócio seja feito num
ambiente virtual. Parte da responsabilidade sobre
um plano de continuidade de negócio é assegurar a
funcionalidade do plano; e testá-la é a única forma
de assegurar que funcionará quando é mais necessário.CW
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Disaster Recovery
Recuperação de dados
reforçada com
ferramentas forenses
Várias ferramentas forenses vão permitir recuperar mais dados de discos rígidos
corrompidos, desde que os ficheiros perdidos não tenham sido substituídos.
Ferramentas, inicialmente concebidas para recuperar imagens de discos mesmo depois de terem
sido apagadas do sistema de ficheiros, podem
agora ser adaptadas de forma a procurarem outros
formatos de ficheiros, incluindo documentos do
Word, garante Nasir Memon, professor do Instituto Politécnico da Universidade de Nova Iorque.
Numa investigação cujos resultados ainda não publicou, o professor promete mostrar que as técnicas usadas para recuperar imagens podem ser
adaptadas para encontrar ficheiros de texto perdidos, uma capacidade que seria muito atractiva
aos olhos das empresas que pretendem recuperar
dados espalhados e fragmentados nos discos rígidos dos seus PC. Esta ferramenta de recuperação
de texto examina fragmentos de ficheiros que
podem estar em diferentes partições de um disco
e analisa o seu conteúdo para ver quais é que
devem ser agrupados num só ficheiro. “O que a
ferramenta faz é determinar diferenças globais,
por exemplo, Twain versus Shakespeare, com a
sintaxe a ajudar a eliminar quaisquer falsos positivos”, explica Nasir Memon.
A ferramenta baseia-se num método de recuperação denominado SmartCarving e que foi descoberto na Universidade de Nova Iorque, sendo hoje
comercialmente explorado pelo fabricante DigitalAssembly, fundado por antigos alunos de Memon.
O SmartCarving consegue recuperar entre 10 a 15
por cento das imagens digitais que as ferramentas
forenses convencionais não conseguem encontrar
quando tentam recuperar os ficheiros que foram
apagados do registo.
A recuperação de ficheiros tradicional procura por

um cabeçalho e rodapé no ficheiro que sejam conhecidos e reúne todos os blocos de dados entre
um e outro. Se os blocos de dados estiverem fragmentados, as ferramentas convencionais falham
ao tentar concluir a tarefa.
Na recuperação de imagens, o SmartCarving
reúne blocos de dados existentes numa imagem,
associando-os a outros grupos de blocos de dados
com base na utilização de critérios como a densidade de pixel e as dimensões da imagem. Desta
forma, torna-se possível recuperar imagens parciais quando lhes faltam segmentos. “Analisamos
o que pode ser descodificado e seleccionamos as
melhores partes”, explica o professor da NYU. A
hierarquização dos fragmentos é feita através de
algoritmos, que determinam quais é que pertencem a que bloco de informação com base em critérios pré-definidos. A utilização desta técnica em
fotos pode permitir a reconstrução de imagens,
mesmo quando lhes faltam pedaços de informação importantes. Recria-se, assim, uma versão da
imagem que, não sendo exactamente como o original, é muito semelhante.
A investigação do professor Nasir Memon adapta
agora esta técnica a outros formatos de ficheiros,
como documentos de texto, analisando o conteúdo de fragmentos de ficheiros e classificandoos com base em semelhanças sintácticas. É como
organizar uma caixa de peças de puzzle que contém as peças de muitos puzzles diferentes, separando-as consoante o puzzle a que pertencem.
Cada puzzle pode ser montado com base nas formas das peças e do fragmento da imagem impressa sobre eles.CW

